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Nizami Gəncəvi dünya, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında təkcə bədii əsərləri ilə deyil, hikmətli, nəsihətamiz 

kəlamları ilə də məşhurdur. İstər lirik şeirlərində, istərsə də poemalarında xeyli atalar sözü kimi kəsərli ifadələr işlətmişdir. 

Şairin aforizmlərində dərin həyat həqiqətləri, əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər, müdriklik, insana məhəbbət və hörmət ifadə olunur. 

Bu aforizmlər yarandığı dövrdəki kimi, indi də tərbiyələndirici mahiyyət daşıyır. Şərq, eləcə də qərb ədəbiyyatına və 

mədəniyyətinə yaxından bələd olan N. Gəncəvi öz aforizmlərinin çoxunu oxucuya yaratdığı əsərlərlə, qəhrəmanlarının dili 

ilə çatdırmışdır. 

Açar sözlər: ədəbiyyat, poema, aforizm, süjet, atalar sözü, hekayə. 

 

Aforizm ümumiləşmiş fikri dildə dəqiq, yığcam, sərrast ifadə edən, müstəqil yaşamaq hüququ qazanmış 

kəlamdır. Belə kəlamlar üçün dərin məna, ifadə gözəlliyi, yüksək bədiilik əsas səciyyəvi xüsusiyyətdir. 

Aforizmlərdə dərin həyat həqiqətləri, əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər, müdriklik ifadə olunur, tərbiyələndirici mahiyyət 

daşıyan məna ön planda durur. Bu cür hikmətamiz mənanı böyük şəxsiyyətlər, dövlət xadimləri, ustad sənətkarlar 

yaradır. Azərbaycan, eləcə də dünya ədəbiyyatının görkəmli siması N. Gəncəvi aforizm xiridarıdır. 

N. Gəncəvi insan ruhunu gözəl bildiyi üçün rəngarəng klassik qəhrəman tipləri yaratmışdır. Həm şərq, həm 

də qərb mədəniyyətinə yaxından bələd olan şair öz hikmətli sözlərinin çoxunu əbədi olaraq dünya ədəbiyyatı 

xəzinəsinə daxil olan bu qəhrəmanların dili ilə çatdırmışdır. S. Vəhdət, N. Gəncəvinin aforizmləri haqqında yazır: 

“Nizaminin aforizmləri, onun ağıl və idrak haqqında dediyi sözlər orta əsr qaranlıqları içərisindən sönməz günəş 

kimi dünyaya işıq salır” (8, s. 3). 

Dahi şairin çox müdrik, humanist, insanpərvər, gözütox, həmçinin də yüksək zəka sahibi olması yaratdığı 

əsərlərdən aydın olur. Nizami əsərlərində addımbaşı ibrətamiz kəlama, nəsihətə, aforizmlərə rast gəlinir. Şairdə 

insana məhəbbət, insan mənəviyyatının qüdrətinə inam hissi olduqca güclü olmuşdur. 

N. Gəncəvi həm lirik şeirlər, həm də öz mütərəqqi fikirlərini daha geniş əks etdirdiyi poemalar müəllifidir. 

Müxtəlif mövzularda olan bu poemaları həm də bir çox cəhətlər birləşdirir. Dövlətin ədalətlə idarə olunması, şərə, 

zülmə, pisliklərə nifrət, insanın kamilləşməsində məhəbbətin rolu və s. kimi məsələlər şairi daim 

düşündürmüşdür. Belə ki, o, atalar sözü məqamında işlənə biləcək ifadələr yaratmış, dünya ədəbiyyatı xəzinəsini 

bəzəyəcək hikmət dolu kəlamlar ərsəyə gətirmişdir. Şair qəhrəmanlarının dilində ictimai, siyasi, əxlaqi normalara 

aid dərin mənalı hikmətli fikirlər işlətmişdir. 

N. Gəncəvinin ictimai-fəlsəfi görüşlərini geniş əks etdirən poeması “Sirlər xəzinəsi” bu gün də qiymətli 

sənət əsəri kimi maraqla oxunmaqdadır. Poemada toxunulacaq problemlər çoxdur. Bu əsərdə ictimai ədalət, insan 

ləyaqətinin ucalığı, elmə, sənətə, əməyə hörmət hissi daha qabarıq verilmişdir. Əsərdə ibrətamiz hekayələr insanı 

düşünməyə, nəticə çıxarmağa vadar edir. Xüsusilə hökmdar və xalq münasibətinə diqqət edən şairin insana olan 

məhəbbəti onun humanistliyinin göstəricisidir: 

 

“Adil olsa, şah əgər, hamı ona baş əyər, 

Bəslər məhəbbətini bütün canlar, könüllər” (4, s. 111). 

Yaxud da başqa bir beytdə yazır: 

“Çalış, xəlq üçün qazan asudəlik, səadət, 

Xəlqi döyən, incidən nə qazanıb? Xəcalət” (4, s. 97). 

 

İbrətamiz ifadələrin, aforizmlərin işlədilməsi N. Gəncəvinin əsərlərinin çoxunun əsas qayəsini təşkil edən 

məsələlərdəndir. “Yeddi gözəl” poemasında da digərlərində olduğu kimi, xeyli aforizm vardır. 

 

“Qızılı saymaqla bil ki, səhvin var, 

Dünyanın gözünü ağıl parladar” (14, s.59). 

Yaxud da başqa bir beytində oxuyuruq: 

“Torpaqdan yaranan hər qanmaz, alçaq, 

İnsan surətində heyvandır ancaq” (14, s.72). 

 

N. Gəncəvi elmlə məşğul olmağı nəciblik hesab etmiş, biliyə yüksək qiymət vermişdir. O, insanları ağıl, 

elm sahibi olmağa səsləyir: 
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“Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar, 

Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxardar. 

Ancaq öyrənməyi ar bilən insan 

Məhrumdur dünyada bilik almaqdan” (5, s.10). 

 

N. Gəncəvinin yadda qalan aforizmlərindən biri də budur ki, insanın gərək zatında da ağıl və nəciblik olsun, 

əsli cürük, nadan olmasın, çünki nadan insana nə qədər nəsihət versən də, fayda verməyəcəkdir: 

 

“Cütçü saf tum səpsə, torpağa əgər, 

Şübhəsiz, torpaqdan saf tum göyərər” (7, s. 176). 

 

N. Gəncəvi əməyi, zəhməti, zəhmətsevərliyi daim qiymətləndirmişdir. Zəhmətin insanı ucaltması onun 

“Sirlər xəzinəsi” poemasında əsas məsələlərdəndir. O, bəzi hekayələrində əmək və əməksevər insanla yanaşı, 

zəhmətin ləzzətini duymayan, onun nə olduğunu bilməyən, dilənməyi qazancdan üstün tutan nadan insanları da 

təsvir etmişdir. Əsərdə şairin atalar sözlərinə bənzəyən ifadələri insanı sanki nadanlıq yuxusundan ayıldır, 

mərifətli olmağa, zəhməti qiymətləndirməyə səsləyir. 

 

“Qaranlıq gecələrdə qatlan zəhmət yükünə, 

Zəhmətin çox olarsa, çatarlar köməyinə. 

Zəhmət əhlindən hər kim gəldi bir yerə çatdı. 

Zəhmət onunçun belə bir məqamı yaratdı” (14, s. 49). 

 

Dahi N. Gəncəvi “Sirlər xəzinəsi” poemasında göstərmişdir ki, həyatı gözəlləşdirən, rahat və maraqlı edən 

insan əməyi insanın özünü də ucaldır, şərəfləndirir, məğrurlaşdırır. Yer üzünün, həyatın əşrəfi zəhmətlə, ağılla 

ucalan kamil insandır. N. Gəncəvi kərpickəsənlərin, əkinçilərin, bənnaların, çobanların, bağbanların parlaq 

surətini sevə-sevə yaratmış, onların dili ilə öz oxucusuna aforizmlərini çatdırmaq istəmişdir. Şair düşünür ki, insan 

zəhmətkeş olan hər bir canlıdan özü üçün örnək götürməli, ibrət almalıdır. 

 

“Qafil adam övladı kor deyildirsə, gerçək, 

Arıdan, qarışqadan ibrət götürsün gərək” (14, s. 50). 

 

N. Gəncəvini aqil, mərifət sahibi insan problemi həmişə düşündürmüşdür. Şairə görə, aqil insanda təkcə 

elm olmur, o həm də hünər, cəsarət, mərdanəlik, dürüstlük kimi müsbət keyfiyyətləri özündə daşıyan şəxsiyyətdir. 

 

“Mərdə layiq sifət deyildir, inan, 

Ki. bal oğurlasın bal arısından. 

Gərək cavan mərdi pul aldatmasın, 

İşinə zərrəcə xələl qatmasın” (14, s. 39). 

 

Dahi şair “Sirlər xəzinəsi” poemasında müxtəlif xarakterli insanların həyata baxışından, onların mənəvi 

dünyasından söhbət açmış, əsasən, uşaqların təlim-tərbiyəsini, əxlaqi keyfiyyətlərini ön plana çəkmişdir. 

Nizamiyə görə, uşaq bir şəxsiyyət kimi formalaşmalı, pisi yaxşıdan, dostu düşməndən, həqiqəti yalandan seçməyi, 

“ağılsız dost”u ilə “ağıllı düşmən”i fərqləndirməyi və dəyərləndirməyi bacarmalıdır. Humanist düşüncəli dahi şair 

işlətdiyi aforizmdə bunu nəzərimizə çatdırır. 

 

“Qəm, qüssə gətirsə də, ağıllı düşmən cana, 

Mərifətsiz bir dostdan çox yaxşıdır insana” (4, s. 180). 

 

Şair “Sirlər xəzinəsi”ndə düzlük, onun faydaları haqqında yaddaqalan aforizmlər yaratmışdır: 

 

“Düzlüklə qurtularsan hər acıdan, ağrıdan, 

Qoy düzlük səndən olsun, zəfərlərin Tanrıdan” (4, s. 170). 

 

N. Gəncəvinin hikmət dolu kəlamlarında ədəb-ərkan, tərbiyə, nəciblik, anaya, ataya, ümumiyyətlə, insana 

hörmət, başlıca məsələlərdəndir. “Leyli və Məcnun”da övladına nəsihət verən müdrik atanın aqilanə fikirlərinə 

rast gəlirik ki, bu gün də yazıldığı zamandakı qədər əhəmiyyətlidir: 
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“Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as! 

Ata nəsihəti faydasız olmaz” (14, s. 124). 

 

Şair öz qəhrəmanının dili ilə oxucusuna müdrik, aqil atanın öyüd-nəsihətlərini çatdırır. 

 

“Uşaqkən əslini sorsalar bir az, 

Ağac bar verəndə cinsi sorulmaz! 

Elə ki böyüdün, belədir qayda, 

Atanın adından sənə nə fayda? 

Sən, aslanlar kimi keç cəbhələrdən, 

Ancaq hünərinin balası ol sən” (14, s. 124)! 

 

N. Gəncəvinin əsərlərinin çoxunda saf məhəbbət təsvir edilmişdir. Onun məhəbbət mövzusunda olan 

“Xosrov və Şirin” əsərini adi sevgi dastanı hesab etmək düzgün olmaz. Dövrün ictimai, siyasi problemləri, əxlaqi-

etik qaydaları poemada əksini tapan məsələlərdəndir. Ölkənin ağıl və ədalətlə idarə olunması, qadın ləyaqətinin 

ucalığı, təmiz əxlaq, insan qüdrətinə inam, sənətə, sənətkara hörmət və məhəbbət şairin oxucuya çatdırmaq 

istədiyi fikirlərdir. Bu əsərdə yaratdığı aforizmlər şairin dilində işlənən müdrik kəlamlara bir nümunədir. 

N. Gəncəvi “Xosrov və Şirin” əsərində insanı namərdlə, özündən alçaqla qarşı-qarşıya gəlməkdən 

çəkindirir, işlətdiyi ibrətamiz ifadələrlə bunun mənasız cəng olduğunu insanlara demək istəyir. 

 

“Özündən alçaqla çəkin qovğadan, 

Yıxıb yıxılmaqdan incik olarsan. 

Böyüklə vuruşda insan ad alar, 

Alçaqla vuruşan özü alçalar. 

Nəhəng vuruşuna dəniz də azdır, 

Xırda balıqların yeri dayazdır (14, s. 37). 

 

Qadın ləyaqətinin ucalığı, təmiz əxlaq, sənət və sənətkara məhəbbətin əsər boyu verildiyi “Xosrov və Şirin” 

əsərində N. Gəncəvi oxucunu öz sehrli misraları ilə düşündürür, əxlaqi-etik qaydalara riayət etməyə, yamanlıqdan, 

yalandan uzaq durmağa çağırır. 

 

“Qiymətdən salmışdır sözü yalanlar, 

Doğrunu danışan möhtəşəm olar” (7, s. 6) 

 

N. Gəncəvi pis vərdişlərdən uzaq durmağı daim təbliğ etmişdir. Yalanın insan həyatını, əxlaqını korlayan 

bir şey olduğunu nəsihətamiz bir dillə bizlərə çatdırır. 

 

“Doğruluq yaxşıdır, uymayın yada, 

Bircə düzlükdədir nicat dünyada. 

Sağ qulaq düzlükdən eyləsə həzər, 

Bir çox sol qulaqlar çəkəcək zərər” (14, s. 113). 

 

Şair əsər boyu yalanı pisləyir, onun üz qaraldan, başı aşağı edən sayırsa, doğrunu isə tərifləyir, doğru sözün, 

doğru yolun faydasından söhbət açır. 

N. Gəncəvi “Xosrov və Şirin” poemasında məhəbbətin insanı saflaşdıran, nəcibləşdirən bir hiss olmasını 

ustalıqla vermişdir. Bu əsərin də əsas qəhrəmanı-məğrur şah məhəbbətin gücü ilə, tədricən dəyişir, müsbət 

xarakterli şəxsiyyət səviyyəsinə qədər qalxır. Şair Xosrovla bağlı epizodlarda, dioloqlarda xeyli tərbiyələndirici 

sözlər, misralar işlədir, sanki istəyir ki, qəbahəti olan hər kəs şahın getdiyi bu yoldan keçsin, təmizlənsin, ucalsın. 

 

“Eşqdir mehrabı uca göylərin, 

Eşqsiz ey dünya, nədir dəyərin” (7,s. 8)? 

 

Şair yanılmır, eşq, məhəbbət bütün hisslərin alisidir. Ən məkrli, lovğa insan belə eşqin gücü ilə saf, təmiz varlığa 

çevrilə bilər. 

“Eşqin qulu ol ki, doğru yol budur, 

Ariflər yanında bil, eşq uludur. 
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Bu dünya eşqdir, qalan fırıldaq, 

Eşqdən başqa şey bütün oyuncaq. 

Eşqsiz olsaydı xilqətin canı. 

Dirilik sarmazdı böyük cahanı. 

Eşqsiz bir adam bir neydir qırıq, 

Yüz canı olsa da, ölüdür artıq” (14, s.100.). 

 

N. Gəncəvi düşünür ki, sevgi olan yerdə heç bir pis xüsusiyyət ola bilməz. Əgər o yerdə dirilik varsa, demək 

eşq də vardır. 

 

“Eşq düşsə, daşın qəlbinə əgər, 

Gövhər tək bir məşuq o əldə edər. 

Maqnit olmasaydı eşqin əsiri, 

Özünə çəkməzdi dəmir zənciri. 

Kəhrəbanın eşqə düşməsə canı, 

Öylə axtarmazdı quru samanı” (14, s. 101). 

 

Şairə görə, eşq və qürur bir-birinə ziddir. Təkəbbürlü insan heç vaxt qəlbən aşiq ola bilməz: 

 

“Eşqə könül verən ahu zar elər, 

Naləsiz aşiqi eşq inkar elər, 

Eşq təkəbbürlə düşməndir hər an, 

Eşqlə oynamaq yamandır, yaman” (7. s. 362). 

 

N. Gəncəvi “Yeddi gözəl” əsərində də “Xosrov və Şirin”də olduğu kimi, hökmdar obrazı yaratmış, 

qadınların vasitəsilə onlara öyüd-nəsihət vermiş, düz yola yönəltməyə çalışmışdır. İctimai problemlərə, insan 

taleyinin təsvirinə geniş yer vermiş, öz istək və arzularına uyğun obraz yaratmış, qarşısına çıxardığı insanlar, 

xüsusən qadınlar vasitəsilə onlara dərs vermişdir. N. Gəncəvi yaradıcılığında çox zaman xeyir həmişə şər üzərində 

qələbə çalır. İbrətamiz sözün kəsərli olduğunu düşünən şair hesab edir ki, insan pis yoldan qayıda bilər, etdiyi 

qəbahətli işlərdən əl çəkər. Ağıllı insanla yoldaşlığın faydası çox olduğu halda, nadanlar bəla gətirər. N. 

Gəncəviyə görə, insanın digər dəyəri ağlında, kamalındadır. Ağıllı adam heç zaman pis söz söyləməz. Onun 

söylədiyi hər bir sözün faydası, mənası vardır. 

 

“Ağıllı adamla yaşa səlamət 

Nadanın dərmanı törədər illət” (7, s. 438) 

 

N. Gəncəvi əsərlərində işlətdiyi aforizmlər atalar sözləri kimi daim oxucunu düşündürür, doğru yol göstərir. 

Məşhur atalar sözlərinin birində deyildiyi məna (“Nə əkərsən, onu da biçərsən”, yaxud “başqasına quyu qazan 

özü düşər”) N. Gəncəvinin də beytlərində öz əksini tapmışdır. O, insanları həyat hadisələrindən ibrət almağa 

səsləyir. Şair aforizmlər vasitəsilə bir daha oxucusunu inandırır ki, hər kəs bu dünyada əməlinin bəhrəsi ilə 

qarşılaşacaq. 

 

“Eşitməmişsənmi bu məşhur sözü: 

“Hər kim quyu qazsa, düşəcək özü” (7, s. 471) 

 

Bildiyimiz kimi, N. Gəncəvi yaradıcılığının əzəmətli yekunu “İsgəndərnamə” poemasıdır. Dahi şair bu 

əsərində həyatı boyu arzuladığı, görmək istədiyi ideal cəmiyyət təsvir etmişdir. Bu əsərdə müxtəlif təbəqədən 

olan, müxtəlif düşüncə sahibləri təsvir edilmiş, bir-birini təkrar etməyən, davranış və əməlləri, həyata baxışları ilə 

fərqlənən insan obrazları yaradılmışdır. Əsərlərinin çoxunda olduğu kimi, burada da daha çox diqqəti cəlb edən 

hökmdar obrazlarıdır. N. Gəncəvi hökmdarlara ünvanladığı fikirlərini böyük ustalıqla çatdıra bilmiş, öyüd-

nəsihətlərdən məharətlə istifadə etmişdir. Onlara alimlərlə yoldaş olmağı, daim bilik qazanmağı tövsiyə edir. 

 

“Şahın məclisində gərək hər zaman 

Ola alimlərə əbədi məkan. 

Şah yeyib-yatmağa meyl etməyərək, 

Bilik toplamağa çalışsın gərək” (14, s. 174). 
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Dahi şair şahlara, yüksək rütbə sahiblərinə də xatırladır. “İsgəndərnamə”də də xalqa əziyyət verən 

hökmdara onu gözləyən aqibət xatırladılır: 

 

“Şah xalqla edərsə dəva-ədavət, 

Xalq şaha qələbə çalar nəhayət” (14, s. 174). 

 

N. Gəncəvinin fikrincə, şah ayıq-sayıq olmalı, daim millətini düşünməlidir: 

 

“İş vaxtı həmişə şah oyaq olar, 

Çünki yatmışları məhv edər rüzgar” (14, s. 174). 

 

Görkəmli filosof Məhəmmədtəqi Cəfəri Nizami Gəncəvi düşüncələrinə münasibət bildirmiş, şairin 

dahiyanə fikirlərinin mənasını şərh etmişdir. O qeyd edir ki, ideal şair üçün üç şərt əsasdır: iman, saleh və 

bəyənilmiş əməl, daim 

Allahı yad etmək. M. Cəfəri yazır: “Bu iki şərtə əsaslanan şair dahilik dərəcəsinə çatır və onun şeirlərində 

hikmətli sözlər özünü büruzə verməyə başlayır. Üçüncü şərtin faydası odur ki, şair daim fenomenlərin və 

predmetlərin yaradıcısının Allah olduğunu başa düşür. Allah onlarla və bizlə o həqiqətlər arasındakı münasibətlərə 

nəzarət edir”. Alim kitabında xeyli sayda minacatlardan parçalar vermiş, onlardakı hikmət dolu məqamları açıb 

göstərmişdir. M. Cəfərinin də yazdığı kimi, bu minacatlar da əxlaq, hikmət, ürfan və s. sahələrə aid aforizmlərlə 

doludur. 

N. Gəncəvinin vətənə, xalqa xidmət, xeyirxahlıq, sülh, müharibə, ədalət, zülm, dostluq, sədaqət, məhəbbət, 

zəhmət və s. kimi məsələlər haqqında dediyi aforizmlər daim oxucuları düşündürəcək, Azərbaycan ədəbiyyatının 

inciləri sırasında öz əhəmiyyəti ilə seçiləcəkdir. 
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Хураман Гаджизаде афоризмы в а языке Низами Гянджеви 

 

Резюме 

 

Низами Гянджеви известен в мире и в Азербайджанской литературе не только своими произведениями 

искусства, но и своими мудрыми и поучительными словами. Он использовал множество выражений, таких как 

пословицы, как в своих лирических стихотворениях, так и в своих поемах. Афоризмы поэта выражают глубокие 

жизненные истины, нравственные и воспитательные мысли, мудрость, любовь и уважение к людям. Эти афоризмы 

столь же поучительны, как и тогда. Н. Гянджеви хорошо знакомый с восточной и западной литературой и культурой, 

передал читателю большинство своих афоризмов в написанных им произведениях языком своих героев. 

Ключевые слова: литература, поэма, афоризм, сюжет, пословица, рассказ. 

 

Khuraman Hacızada aphorisms in Nizami Ganjavi’s language 
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Summary 

 

Nizami Ganjavi is famous in the world and Azerbaijani literature not only for his fictional works, but also for his 

words full of wisdom and exhortation. He was the son of a prominentAzerbaijani composer. He used many expressive 

combinations like proverbs both in his poems, and lyrics verce. The aphorisms of the poet express deep truths of life, moral 

and educational thoughts, wisdom, love and respect for a person. These aphorisms are as educative as they were in the period 

of their creation. N. Ganjavi, who is well acquainted with Eastern and Western literature and culture, conveyed many of his 

aphorisms to the reader with his works and the language of his heroes. 

Key words: literature, poem, aphorism, plot, proverb, story. 
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Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi 

 

İsa Həbibbəyli, 

Milli Məclisin deputatı, akademik, 

AMEA-nın vitse-prezidenti 

 

2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi qeyd olunur. Qüdrətli söz və fikir 

ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər 

mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi 

İli” elan edilib. 

 

Azərbaycan xalqının bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi böyük ədəbi şəxsiyyətlərdən biri olan 

görkəmli şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvi (1147-1209) ölməz əsərləri ilə dünya şöhrəti qazanmışdır. 

Nizami Gəncəvinin adı dünya ədəbiyyatının ən görkəmli klassikləri sırasında çəkilir. Şərqdən doğan 

ədəbiyyat günəşi - dahi Nizami Gəncəvi özünün böyük və əbədiyaşar sənəti ilə bəşəriyyətə məxsus Aligyeri 

Dante, Migel de Servantes, Uilyam Şekspir, Əmir Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, Əlişir Nəvai, Məhəmməd 

Füzuli, Onore de Balzak, Viktor Hüqo, Lev Tolstoy kimi mənsub olduqları xalqın milli iftixarı olan sənətkarlar 

ilə eyni səviyyədə olan qüdrətli Azərbaycan şairidir. 

Nizami Gəncəvi Azərbaycan ədəbiyyatının əzəmət zirvəsidir. Onun “Xəmsə”si Azərbaycan ədəbiyyatının 

Qobustan qayaüstü rəsmləri kimi əbədiyaşar, pozulmaz poetik naxışlarıdır. Ölməz sənətinin milli və bəşəri 

mahiyyəti etibarı ilə Nizami Gəncəvi Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının Dədə Qorqududur. Onun “Xəmsə”si və 

xalqımızın “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu yazılı və şifahi xalq ədəbiyyatının qoşa zirvələridir. 

Dahi mütəfəkkir XII əsrdə Azərbaycanın mühüm inzibati və mədəni mərkəzlərindən biri olan Gəncə 

şəhərində doğulmuş və burada yaşayıb-yaratmışdır. O, doğulduğu Gəncə şəhərində ömrü boyu ədəbi fəaliyyətlə 

məşğul olmuşdur. Buna baxmayaraq, onun “Xəmsə” adı altında cəmləşdirilən poemaları şairin öz sağlığından 

etibarən türk-müsəlman dünyasında oxunub öyrənilmiş, ona böyük şöhrət qazandırmışdır. 

• “Sirlər xəzinəsi” Nizami Gəncəvinin böyük söz və hikmət xəzinəsidir. 

• “Xosrov və Şirin” insanlığın və eşqin hakimiyyətinin ibrətamiz dastanıdır. 

• “Leyli və Məcnun” dünya ədəbiyyatında “Romeo və Cülyetta”dan əvvəl doğulmuş 

romantik məhəbbət poemasıdır. 

• “Yeddi gözəl” Azərbaycan ədəbiyyatının seçmə gözəli, dünya ədəbiyyatının yeddi 

möcüzəsindən biridir. 

• “İskəndərnamə” ədalətli hökmdar və ideal cəmiyyət haqqında möhtəşəm mənzum 

epopeyadır. 

Nizami Gəncəvi Şərq mədəniyyətinin yaradıcılarından biri, Azərbaycan intibah ədəbiyyatının banisidir, 

daim şeir-sənət səmasında günəş kimi parlamışdır. 

Bütövlükdə dünya ədəbi aləmi Nizami Gəncəvini dahi şair, qüdrətli sənətkar, bəşəri təfəkkürə malik böyük 

mütəfəkkir kimi qəbul edir. Bu mənada Nizami Gəncəvi söz sənətinin möhtəşəm bahadırıdır. Onun əsərləri 

dünyanın bir çox ölkələrinin və xalqlarının həyatından alınmış ibrətamiz süjetlər, işıqlı, düşündürücü və 

yaddaqalan obrazlarla zəngindir. Ölməz sənətkarın “Xəmsə”si sanki həm Şərqin, həm də Qərbin ədəbiyyat 

ensiklopediyasıdır. Nizami Gəncəvi böyük məharətlə Yunanıstandan Hindistana, Ərəbistandan Rusiyaya, İrandan 

Balkanlara, Afrikaya qədər geniş coğrafi məkanın hadisələrini və şəxsiyyətlərini ədəbiyyata həkk etmişdir. Böyük 

fateh Makedoniyalı İskəndərin az qala planetin yarısını əhatə edən yürüşlərini dünya ədəbiyyatında heç bir 

sənətkar Nizami Gəncəvi miqyasında yüksək bədii səviyyədə işıqlandıra bilməmişdir. 

Nizami Gəncəvinin bir sənətkar kimi şöhrətini və qüdrətini Makedoniyalı İskəndərlə müqayisə etmək olar. 

İskəndərin qılıncla fəth etdiyi ölkələri Nizami Gəncəvi qələmi ilə ram etməyi bacarmışdır. 

Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi qədər cəmiyyət həyatında elm faktorunun zəruriliyinə xüsusi 

önəm verən başqa bir şair göstərmək çətindir. O, antik yunan elminin görkəmli nümayəndələri Platon, Aristotel 

və Sokratın təlimini dərindən öyrənmiş, onların bəşəriyyətin inkişafındakı xidmətlərinə yüksək qiymət vermişdir. 

Dahi sənətkarın tarix, coğrafiya, fəlsəfə, riyaziyyat, astronomiya, tibb haqqındakı fikirləri təkcə öz dövrü üçün 

deyil, bu gün üçün də əhəmiyyətlidir. Onun təbiət və cəmiyyət elmlərinə, kainat hadisələrinə dair qənaətlərində 

ciddi elmi mətləblər öz əksini tapmışdır. Nizami Gəncəvi uzaqgörən elmi ideyaları ilə Şərqin və Qərbin tanınmış 
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alimlərini qabaqlamışdır. Bu mənada Nizami Gəncəvi Azərbaycan ədəbiyyatında ən universal zəkaya malik olan 

dahi şairdir. Geniş elmi baxışlarına görə Nizami Gəncəvini yalnız böyük yunan alimi Aristotellə müqayisə etmək 

olar. 

Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatında Azərbaycanın qüdrətli təmsilçisi, böyük elçisidir. 

Azərbaycan KP MK-nın “Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyinin 

bayram edilməsi haqqında” 25 iyun 1938-ci il tarixli qərarı mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. İkinci Dünya 

müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq, Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik yubileyi 1941-ci 

ildən 1947-ci ilə keçirilmişdir. Bu tarixi yubiley ilində Nizami Gəncəvinin şeirləri və “Xəmsə” adı altında 

cəmləşdirilmiş 5 poeması, ilk dəfə Azərbaycanın görkəmli ziyalıları Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman 

Rüstəm, Məmməd Rahim, Abdulla Şaiq, Mikayıl Rzaquluzadə tərəfindən şairin doğma ana dilinə edilmiş poetik 

tərcümələri kitab halında çap olunmuşdur. Nizamişünaslığın elmi istiqamət kimi təməlləri Yevgeni Bertels, 

Həmid Araslı, Mikayıl Rəfili və başqalarının onun yaradıcılığına həsr edilmiş monoqrafiyaları ilə atılmışdır. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 6 yanvar 1979-cu il tarixində “Böyük Azərbaycan 

şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinin tədqiqi, nəşri və tərcüməsini daha da genişləndirmək tədbirləri haqqında” 

qəbul edilmiş qərara əsasən ilk dəfə olaraq dahi şairin “Xəmsə”sinin səthi tərcümələri hazırlanıb nəşr edilmişdir. 

Nizami Gəncəvinin adı Azərbaycanda geniş əbədiləşdirilmişdir. Dahi şairin 840 illik yubileyinin geniş qeyd 

edilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Nizami rayonunun yaradılması, “Nizami” 

metrostansiyasının inşası, “Nizami” filminin çəkilməsi bu qəbildən olan hadisələrdir. Bakı şəhərində Nizami 

Gəncəvinin heykəli ucaldılmışdır. Ölkəmizdə Nizami Gəncəvi adına elmi-tədqiqat institutları, məktəblər, 

muzeylər, küçələr vardır. 

Tanınmış elm xadimləri Məmməd Cəfər Cəfərov, Rüstəm Əliyev, Azadə Rüstəmova, Arif Hacıyev, Nüşabə 

Araslı, Qasım Cahani və başqalarının monoqrafik tədqiqatları ilə Azərbaycanda nizamişünaslıq elmi səviyyəyə 

yüksəldilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin böyük şair-mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan 

olmasının 870 və 880 illik yubileylərinin keçirilməsi, 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” kimi qeyd olunması 

haqqında dövlət səviyyəsində imzaladığı mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan sərəncamları ilə görkəmli 

sənətkarların həyatı və yaradıcılığının həm tədqiqi, həm də təbliği sahəsində yeni tarixi mərhələ yaranmışdır. 

2011-ci ildə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin yaradılması ilə dahi şairin adının, əsərlərinin və ideyalarının 

dünya miqyasında təbliği sahəsində böyük addımlar atılmışdır. “Nizami Gəncəvi” adına medalın təsis edilməsi, 

dünyanın görkəmli elm, dövlət və incəsənət xadimlərinin bu medalla təltifi onun beynəlxalq aləmdə daha geniş 

miqyasda tanıdılmasına mühüm töhfələr vermişdir. Şairin doğulduğu Gəncə şəhərində əsərlərinin motivləri 

əsasında Nizami Gəncəvi Momerial Kompleksinin yaradılması Azərbaycan memarlığında böyük sənət 

hadisəsidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda 

“Nizamişünaslıq” şöbəsinin yenidən bərpa edilməsi, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Nizami 

Gəncəvi əlyazmalarının tədqiqi” şöbəsinin yaradılması, “Nizami Gəncəvi ensiklopediyası”nın və şairin 

əsərlərinin elmi-tənqidi mətnlərinin hazırlanmasına başlanılması, haqqında 40-dan çox monoqrafik tədqiqatların, 

çoxsaylı məqalələrin çap olunması “Nizami Gəncəvi İli”nin mühüm töhfələridir. Bu hadisə dahi sənətkarın müs-

təqil dövlətçilik və azərbaycançılıq ideyalarının obyektiv elmi meyarlarla öyrəniləcəyinə, doğma xalqına və 

dünyaya yenidən tanıdılmasına geniş meydan açdı. 

Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanında Nizami Gəncəvinin həyatı, mühiti və 

ideallarından geniş bəhs edilir. Böyük bəstəkar Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti, xalq şairi Səməd Vurğunun 

“Fərhad və Şirin”, xalq yazıçısı Mehdi Hüseynin “Nizami” dramları, Maestro Niyazinin “Xosrov və Şirin” 

operası, bəstəkar Fikrət Əmirovun “Nizami” baleti, xalq artisti Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Nizami” operası, xalq 

şairi Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər” pyesi, Tofiq Bakıxanovun “Xeyir və şər” baleti Azərbaycan teatrlarında 

uğurla tamaşaya qoyulmuşdur. İsa Hüseynovun ssenarisi əsasında çəkilmiş “Nizami” filmi böyük rəğbət 

qazanmışdır. Nizami Gəncəvinin əsərləri Azərbaycan dilində dəfələrlə nəşr edilmişdir. Şairin əsərləri dünya 

dillərində - türk, ingilis, rus, çin, alman, fransız, italyan, ərəb, hind, polyak, bolqar, gürcü, qazax, qırğız, türkmən 

və başqa dillərdə səslənir. 

Dünyanın müxtəlif şəhərlərində - Moskvada, Sankt-Peterburqda, Pekində, Romada, Daşkənddə, 

Kişinyovda, Lüksemburqda, Çeboksarıda Nizami Gəncəvinin möhtəşəm heykəlləri ucaldılmışdır. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə 

2021-ci il ölkəmizdə və dünyada “Nizami Gəncəvi İli” kimi geniş qeyd edilir. 
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Dahi sənətkar Nizami Gəncəvinin ölməz əsərləri və idealları həmişəyaşardır, aktualdır, bəşəridir, müasirdir. 

Nizami bütün zamanlar üçün humanizmin, ədalətin, bərabərliyin, elmin və zəkanın böyük carçısıdır. O, bütün 

zamanların və gələcəyin qüdrətli şairi və böyük mütəfəkkiri kimi əbədiyyət qazanmışdır. 

Nizami Gəncəvinin böyük idealları mənsub olduğu Azərbaycan xalqının və bütövlükdə dünyanın gələcək 

inkişaf yollarına gur işıq salır. 

 

Milli Məclis. -2021.-№11-12.-S.72-75. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN YEDDİ GÖZƏL ƏSƏRİ VƏ ONUN DÜNYA 

KİTABXANALARINDA SAXLANILAN MİNİATÜRLƏRİ HAQQINDA 

 

Fəxrəddin Eylazov, 

АМЕА Naxçıvan Bölməsi 

 

Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatında parlaq səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nizami 

poeziyası əsrlərdən bəri əbədiyaşarlıq nümunəsi kimi dünya mədəniyyətinə, ədəbiyyatına ölməz incilər bəxş etmişdir. Onun 

xalqımızın mədəni sərvətinə çevrilən əsərləri Azərbaycanla yanaşı, dünya xalqlarının da tarixi keçmişini və adət-ənənələrini 

özündə əks etdirir. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə” Toplusu və o cümlədən “Yeddi gözəl” əsərinin əlyazma nüsxələrini bəzəyən 

Təbriz, Şiraz, Herat, İsfahan, Yəzd, Buxara və digər şəhərlərdən olan miniatürçü-rəssamların ilham qaynağı olması 

poemanın müxtəlif səhnələrini əks etdirən əsərlər yaranmasının əsasını təşkil edir. Məqalədə Nizami Gəncəvinin “Yeddi 

gözəl” əsəri və onun dünya kitabxanalarında saxlanılan miniatürləri haqqında bəhs olunur. 

Açar sözlər: Xəmsə, miniatür, yeddi gözəl, dünya kitabxanaları, əlyazma nüsxələrini 

 

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə” toplusuna daxil olan dördüncü poeması “Yeddi gözəl” (farsca translit. Həft 

Peykər), 1197-ci ildə, fars dilində yazılmışdır. Nizami bu poemanı Ağsunqurlar sülaləsindən olan Marağa hakimi 

Əlaəddin Körpə Arslana həsr etmişdir. Poemanın adını həm “Yeddi Portret”, həm də “Yeddi Gözəl” kimi tərcümə 

etmək olar. Əsərin adında metaforizm vardır. Nizami bilərəkdən əsərə bu cür iki anlamlı ad vermişdir (1, s. 96). 

Poema həm də “Yeddi Gümbəz”, Baburnamədə “Həft Elahah” (Yeddi İlahə) adı ilə tanınır (2, s. 129). 

Əsərin süjetinin əsasında Sasani şahı Bəhram Gur (420-439) haqqında əfsanə durur. Poemanın demək olar 

ki, yarısı, qədim mifologiyaya uyğun olaraq hərəsi bir planetə və ya həftənin gününə uyğun rəngli saraylarda 

yaşayan yeddi gözəlin hekayələrindən ibarətdir (3, s. 132). “Yeddi gözəl” poeması erotik ədəbiyyatın şah 

əsərlərindən biri olsa da, ciddi əxlaqi - mənəvi anlama malikdir. 

Uzun müddət yolu gözlənilən Bəhramın doğulmasından sonra təlim və tərbiyə görməsi üçün onu ərəb 

hökmdarı Nemanın yanına göndərirlər. Nemanın göstərişi ilə yeni, möhtəşəm saray Kamak inşa olunur. Bir gün 

sarayın otaqlarından birində Bəhram yeddi müxtəlif ölkədən olan yeddi şahzadənin portretlərini görür və aşiq olur 

(2, s. 161). 

Atasının ölümündən sonra Bəhram İrana qayıdır və taxta çıxır. Hakimiyyətə gəldikdən sonra Bəhram yeddi 

şahzadənin axtarışına başlayır, onları tapır və evlənir. O, memarlara yeni arvadlarının hər biri üçün möhtəşəm 

sarayların inşa olunmasını əmr edir. Memarlar bildirirlər ki, astrologiyaya görə yer kürəsinin hər hissəsi bir 

planetin idarəsi altındadır və Bəhrama məsləhət görürlər ki, sarayların hər birini gözəllərin gəldikləri ölkələrə təsir 

edən planetlərin rənginə uyğun bəzətdirsin. Əvvəl Bəhram bu təklifə şübhə ilə yanaşsa da, sonradan arvadları 

üçün belə sarayların inşa olunmasına razılıq verir (1, s. 130). İnşaat işlərinin tamamlanmasından sonra gözəllər 

öz saraylarında məskunlaşırlar. Bəhram həftənin hər gününü gözəllərdən birinin yanında keçirir: şənbə günü qara 

günbəzli sarayda Saturnun hökm etdiyi Hindistan gözəli ilə, bazar günü sarı günbəzli sarayda Günəşin hökm 

etdiyi Türküstan, Çin, gözəli ilə, Bazar ertəsi yaşıl günbəzli sarayda Ayın hökm etdiyi Xarəzm gözəli ilə, çərşənbə 

axşamı qırmızı günbəzli sarayda Marsın hökm etdiyi Slavyan gözəli ilə, çərşənbə günü firuzəyi günbəzli sarayda 

Merkurinin hökm etdiyi Məğrib gözəli ilə, cümə axşamı səndəl ağacı rəngli günbəzli sarayda Yupiterin hökm 

etdiyi Rum (Bizans) gözəli ilə və cümə günü ağ günbəzli sarayda Veneranın hökm etdiyi İran gözəli ilə. Bəhram 

gözəllərin yanına gələrkən onların saraylarının rənginə uyğun paltar geyinir. Şahzadələrin hər biri sarayın rənginin 

yaratdığı əhvala uyğun hekayələr danışır (2, s. 73). Novella-hekayələrin hər birinin məzmunu sevgi olsa da, qara 

gümbəzli saraydan ağ gümbəzli saraya doğru irəlilədikcə kobud ehtiraslı sevgi, ülvi ilahi sevgiyə dəyişir (4). 

Bəziləri bununla şairin insanın qaranlıqdan işığa, təmizliyə doğru keçməli olduğu yolu göstərdiyini düşünürlər. 

Təbii olaraq şah da bu yola keçərək yüksək mənəvi keyfiyyətlər qazanır. Acı, məğlubiyyət, xəyanət və digər 

hissləri yaşayan Bəhram macəra həvəskarı olan bir adamdan müdrik hökmdara çevrilir (5, s. 130). Beləliklə, 

poemanın ikinci mövzu xətti yüngül xasiyyətli Bəhramın, özbaşınalıq və zorakılıqla mübarizə aparan ədalətli 

hökmdara çevrilməsidir (4, s. 19). Lakin, şahın öz arvadları ilə məşğul olduğu müddətdə illər keçir və onun 

vəzirlərindən biri taxtı ələ keçirir. Bəhram görür ki, onun hökmdarlığında işlər o qədər də yaxşı deyil, qonşu 

hökmdarlar isə onun dövlətinin ərazisini tutmağa çalışırlar. Baş verən hadisələri təhlil edən Bəhram vəzirin bütün 

pis işlərin günahkarı olduğunu düşünür. O, qəddar vəziri ölüm cəzasına məhkum edir və ölkəsində qayda-qanun 

yaradır. Bundan sonra, Bəhram arvadları üçün inşa etdirdiyi yeddi sarayı tanrıya ibadət üçün yeddi zərdüştlük 
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məbədinə çevirmək qərarına gəlir, özü isə ova çıxır və dərin mağarada itir. Mağarada vəhşi eşşəyi (gur) tapmağa 

çalışan Bəhram öz qəbrini (gor) tapır (1, s. 206). 

Poemanın yazılma tarixi mübahisəlidir. Baxmayaraq ki, Nizami Gəncəvi yaradıcılığının tacı hesab etdiyi 

“İsgəndərnamə”ni 1202-ci ildə tamamlamışdır, məhz “Yeddi gözəl”in şairin son əsəri olması iddia edilir (5, s. 

52). Əsərin başlanğıcında Nizami Körpə Arslanın göndərdiyi qasidin gələrək şahın təklifini çatdırmasını təsvir 

edir. Bu poema qeyri-adi incəliyi ilə seçilməli idi. Sifarişin yaxşı yerinə yetiriləcəyi təqdirdə, şairə böyük hədiyyə 

də vəd olunmuşdu. Həmçinin, Nizamiyə mövzu seçimi azadlığı da verilmişdi (4, s. 121). 

Əsrlər boyunca “Yeddi gözəl” əsərinin əlyazma nüsxələrini bəzəyən Təbriz, Şiraz, Herat, İsfahan, Yəzd, 

Buxara və digər şəhərlərdən olan miniatürçü-rəssamlar poemanın müxtəlif səhnələrini əks etdirən əsərlər 

yaratmışlar. Uzun müddət bu rəssamlar arasında “Bəhram şir ovunda”, “Bəhramın əjdahanı öldürməsi”, “Bəhram 

ovda”, “Bəhramın tacı qoruyan şirlərlə mübarizəsi” kimi mövzular daha məşhur olmuşdur. Bu süjetlərə daha çox 

yer verilməsi ənənəsi 1197-ci ildə Nizaminin poemanı tamamlamasından sonra formalaşmışdır. Bu süjetlərə həm 

də Firdovsinin “Şahnamə”sinin əlyazma nüsxələrində tez-tez rast gəlinir (3, s. 109). Uzun müddət Bəhramın 

əjdaha ilə təsvir edilməsi səhnələri geniş yayılmışdır. Bu süjet XV əsrdə məşhur rəssam Behzad 

tərəfindən(Londonda Britaniya kitabxanasında saxlanılır) və 1444-1445-ci illərdə Yəzd miniatür məktəbinə 

məxsus naməlum rəssam tərəfindən (Mançestrdəki Con Raylen kitabxanasında saxlanılır), 1675-ci ildə 

Məhəmməd Zamanı tərəfindən (Britaniya muzeyində saxlanılır) çəkilmiş miniatürlərdə rast gəlmək mümkündür. 

Məhəmməd Zaman tərəfindən işlənmiş miniatürdə Avropa kətan rəssamlığının təsiri hiss edildiyindən həmin 

miniatür bu səhnənin təsvir olunduğu ənənəvi miniatürlərdən ciddi şəkildə fərqlənir (əjdaha atlının ayağı altında 

göstərilib ki, bu da fars rəssamlığı üçün ənənəvi deyil) (2, s. 103). Behzadın çəkdiyi miniatürdə isə personajlar 

peyzajla müqayisədə kiçildilib ki, elementlərin yerləşdirilməsində sıxlığa yol verilməyib və bu da uzunsov 

miniatürdə genişlik təsiri yaradır. Əjdaha və at qismən göstərilsə də, Bəhram tam təsvir olunub. Bu miniatürdə 

Behzadın ətraf mühitin insana nəzərən formalaşdırılmasına əsaslanan yeni dünya görüşü əks olunur və Bəhramın 

bu təsviri sayəsində həmin görüş sonradan geniş yayılır (5, s. 85). 

“Yeddi gözəl” poemasına miniatür çəkən rəssamlar arasında Bəhramın ov etməsi səhnəsi də məşhur 

olmuşdur. Qeyd edək ki, Bəhramın ov etməsi səhnəsi yalnız miniatürlərdə deyil, digər janrlarda (məsələn tarixi) 

olan əsərlərin bəzədilməsi üçün də istifadə edilmişdir. Məsələn, “Yeddi gözəl” poemasından Bəhrama aid 

miniatür Təblərinin “Salnaməsi”nin Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyində saxlanan əlyazmasının bəzədilməsi 

üçün istifadə olunmuşdur (2, s. 48). Lakin, “Fitnənin öküzü qaldırması” miniatürünə yalnız “Yeddi gözəl” 

əlyazmalarında rast gəlinir. “Bəhramın Fitnəni sərkərdəyə verməsi” səhnəsinə Sultan Məhəmmədin çəkdiyi 

Təbriz miniatüründə (1527, Topqapı kitabxanası, İstanbul) və naməlum rəssam tərəfindən işlənmiş İsfahan 

miniatüründə (Rusiya Milli Kitabxanası, Sankt-Peterburq) rast gəlinir. Fitnə və öküzün təsviri poemanın 

özünəməxsus simvollarından birinə çevrilmişdir. Bu səhnənin ənənəvi təsviri poemanın bütün məzmununu ifadə 

edir. XV əsrin birinci yarısında İran rəssamlığının cənub miniatür məktəblərində “Fitnənin öküzü qaldırması” 

səhnəsinin bir neçə variantı işlənmişdir. 1442-ci ilə aid Yəzd miniatüründə (Keyr kolleksiyası) Fitnənin öküzü 

çiynində yox, əlində daşıdığı göstərilib. 1435-ci ilə aid İsfahan miniatüründə (Çester Bitti Kitabxanası, Dublin) 

və XV əsrə aid Şiraz miniatüründə (Dövlət Kitabxanası, Berlin) isə Bəhram və Fitnəni ayıran əfsanəvi altmış 

pilləkən göstərilməmişdir (4, s. 31). 

Rəssamların tez-tez müraciət etdikləri süjetlərdən biri də Bəhramın hökmdar tacı uğrunda döyüşməsidir. Bu 

miniatürlərdə Bəhramın şirlərlə döyüşməsi göstərilir. Xəmsənin 1481-ci il əlyazmasında (Rusiya Milli 

Kitabxanası) yer alan miniatürdə bir detal istisna olmaqla bu süjet ənənəvi şəkildə verilir: arxa planda sahibini 

gözləyən hökmdar taxtı, taxtın qarşısında isə onu qoruyan şirlər, lakin şirlər zəncirlənmiş şəkildə göstərilib ki, bu 

mövzu üçün qeyri-adidir. 1671-ci ilə aid Mavəraünnəhr miniatüründə (Çester Bitti kitabxanası) Bəhram 

öldürdüyü şirlərin yanında dayanaraq qazandığı tacı nümayiş etdirir (3, s. 143). 

Bəhramın gözəllərin saraylarını ziyarət etmələri süjetlərində rəssamların diqqətini daha çox əyləncə səhnələri 

çəkmişdir. Gözəllərin söylədikləri hekayələrin süjetlərinə isə nadir hallarda diqqət yetirilmişdir. Bəhram və yeddi 

gözəl mövzusunda olan miniatürlər daha çox koloritli həlli ilə diqqəti çəkir. 1435-1436-cı illərə aid İsfahan 

“Antologiya”sında Bəhram altı dəfə at üstündə gözəllərin sarayları önündə təsvir edilir. Lakin, Bəhram daha çox 

gözəllərlə birgə ya təbiət qoynunda, ya da köşkdə təsvir edilir. 

Gözəllər tərəfindən nəql edilən hekayələr fantastik məzmuna malikdir. Həmçinin onlar folklor materialı 

əsasında işlənmişlər. Ənənəvi ədəbi süjetlərdən fərqli olaraq bu hekayələr təsviri sənətdə stabil yer tuta 

bilməmişlər, lakin onların təfsiri orijinallığı və ixtiraçılığı ilə seçilir. Bu isə, hər şeydən əvvəl ona əsaslanır ki, 

ədəbi material özü-özlüyündə qeyri-adidir (4, s. 90). 
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Xəmsənin 1648-ci ilə aid əlyazma nüsxəsində (Rusiya Milli Kitabxanası) Mahanın (Firuzəyi saray) 

qulyabanilər ölkəsində sərgüzəştləri təsvir olunub: təsvirdə tilsimli bağa gəlmiş mahanın ifrit tərəfindən 

qucaqlanması göstərilir. Maham qucaqlamış canavar adama bənzər bədheybət ulduzların sayrışdığı, ilanların 

ağaca dolandığı qeyri-adi mühitdə daha güclü və sirli görünür. Xəmsənin XV əsrin 40-cı illərində Yəzddə 

hazırlanmış əlyazma nüsxəsi (Topqapı kitabxanası) digər əlyazmalardan fərqli bir xüsusiyyətə malikdir: belə ki, 

bu əlyazmada təkcə gözəllərlə kef məclisləri yox, həm də onların danışdıqları hekayələrə çəkilmiş miniatürlər yer 

almışdır (5, s. 126). 

Bişrin Malihi xilas etmək cəhdi haqqındakı hekayəni XV əsrin sonlarından etibarən quyunun içində cəsəd 

şəklində təsvir edirdilər. Lakin, XV əsrə aid Təbriz miniatüründə yalnız təəccüblü şəkildə yerə baxan Bişr 

göstərilmişdi. Ağ sarayda danışılan hekayəyə (Gənclərin çimən qızları izləmələri) çəkilmiş miniatürdə (Topqapı 

kitabxanasındakı əlyazma) rəssam iki səhnəni bir əsərdə vermişdir, belə ki, miniatürün aşağı hissəsində çimən 

qızlar, yuxarı hissəsində isə onları izləyən gənclər göstərilib. Bu təsvir miniatür sənətində, müxtəlif hadisələrin 

bir səhifədə təsvir edilə biləcəyini göstərir. 
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О ПРОИЗВЕДЕНИИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ «СЕМЬ КРАСАВИЦ» 

И ЕГО МИНИАТЮРАХ, КОТОРЫЕ ХРАНЯТСЯ В МИРОВЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

 

Фахреддин Эйлазов 

 

Резюме 

 

Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви - один из редких личностей, который открыл яркую страницу 

в мировой литературе. Поэзия Низами с незапамятных времен, как образец вечности, подарила мировой культуре и 

литературе бессмертные жемчужины. Его произведения, ставшие культурным достоянием нашего народа, отражают 

историческое прошлое и традиции не только Азербайджана, но и народов мира. Сборник Низами Гянджеви “Хамса”, 

в том числе художники-миниатюристы из Тебриза, Шираза, Герата, Исфахана, Иезда, Бухары и других городов, 

украшающие рукописные копии «Семи красавиц», являются источником вдохновения и составляют основу создания 

произведений, отражающих различные сцены поэмы. В статье рассказывается о произведении Низами Гянджеви 

“Семь красавиц” и его миниатюрах, которые хранятся в мировых библиотеках. 

Ключевые слова: “Хамса”, миниатюра, “Семь красавиц”, мировые библиотеки, рукописные экземпляры 

 

ABOUT NIZAMI GANJAVI’S WORK «SEVEN BEAUTIES» AND 

HIS MINIATURES KEPT IN THE WORLD LIBRAIES 

 

Fakhraddın Eylazov 

 

Summary 

 

Azerbaijan's great poet Nizami Ganjavi is one of the unique personalities who opened a bright page in world literature. 

For centuries, Nizami's poetry has given valuable pearls to world culture and literature as an example of eternity. His works, 

which have become a cultural treasure of our people, reflect the historical past and traditions of the peoples of the world, as 

well as Azerbaijan. Nizami Ganjavi's “Khamsa”, as well as miniature artists from Tabriz, Shiraz, Herat, Isfahan, Yazd, 

Bukhara and other cities, who decorated the manuscripts of the “Seven Beauties”, are the source of inspiration for the various 

scenes of the poem. The article discusses Nizami Ganjavi's “Seven Beauties” and his miniatures kept in the world libraries. 

Key words: Khamsa, miniature, “Seven beauties”, world libraries, manuscripts 
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NİZAMİ GƏNCƏVİ DİNİ-FƏLSƏFİ-İRFANİ KONTEKSTDƏ 

 

Vüqar Əhməd, 

AMEA-nın N. Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin müdiri, 

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, 

 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Qurani-Kərim, ayə, qəzəl, məsnəvi. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, Священный Коран, стих, газель, маснави (рифм с двумя строками). 

Key words: Nizami Ganjavi, Holy Quran, verse, ghazal, masnavi (rhyme with two lines). 

 

Giriş: Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə Şərq bədii 

təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır. Mütəfəkkir şairin 

məşhur “Xəmsə”si dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur və insanlığın mənəvi sərvət axtarışının 

zirvəsində dayanır. Nizami Gəncəvi bütün yaradıcılığı boyu lirik şeirlər yazmış və sonralar poemalarında irəli sürdüyü 

mütərəqqi ictimai-fəlsəfi fikirlərini ilk dəfə həmin şeirlərində ifadə etmişdir. O, Yaxın Şərq xalqlarının ədəbiyyatına son 

dərəcə yüksək humanist ideyalar gətirmiş, Şərq ədəbiyyatına yeni bir istiqamət vermiş, bədii yaradıcılığı həmişə həyatla 

əlaqələndirməyə çalışmışdır. 

 

Nizami yaradıcılığının dünya söz sənəti müstəvisində yerini dəqiq müəyyən edən akademik İsa Həbibbəyli 

yazır: “Yazılı ədəbiyyat Azərbaycanda XII əsrdə özünün ən yüksək zirvəsinə çatmışdır. Dahi Azərbaycan şairi 

Nizami Gəncəvinin ölməz “Xəmsə”si geniş mənada türk-müsəlman dünyası ədəbiyyatının apogeyini təşkil edir. 

Nizami Gəncəvinin zəngin yaradıcılığını nəzərə almaqla heç tərəddüd etmədən demək olar ki, ümumşərq 

miqyasında farsdilli poeziya üzrə rəqabət mühitində Azərbaycan birincilik qazanmışdır. XII əsrdə formalaşmış 

Nizami ədəbi məktəbi ənənələri uzun əsrlər türk-müsəlman dünyası ədəbiyyatının inkişafına qüvvətli təsir 

göstərmişdir” [1, s.168]. 

“Nizami Gəncəvi lap çoxdan yalnız Azərbaycanın övladı olmaqdan çıxıb. Onun ədəbi yadigarları 

bəşəriyyətin ən qiymətli sərvətləri xəzinəsinə daxil olub, özü isə bütün xalqların, insanlığın övladı olmaq 

mərtəbəsinə ucalıb” [2, s.7]. 

Azərbaycan ədəbiyyatı olduqca zəngin ənənələrə söykənir. İslam dini yayılandan sonra isə bu ədəbiyyat 

müqəddəs Qurani-Kərimin mübarək ayələrinin qiraəti, təcvidi, bəlağəti, ərəb dilinin morfologiyası və sintaksisi 

olan “sərf və nəhv” elmlərinin təsiri ilə daha da inkişaf etmiş, bədii xüsusiyyətləri, aparıcı ədəbi cərəyanları, fəlsəfi 

təlimləri ilə öz izahını tapmış, ədəbi yaradıcılığını müəyyən etmiş və müxtəlif ədəbiyyatlar arasında əlaqələrin 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Uca Yaradanın insanlığa xitabı, hidayət və inayəti olan İslam dininin Müqəddəs 

Kitabının milli ədəbiyyatımıza nüfuzedici təsirindən danışarkən filologiya elmləri doktoru Mahirə Quliyeva yazır: 

“Qurani-Kərimin bəlağəti, məntiqi elmliyi və həmişəyaşarlığı, eləcə də mövzu genişliyi və bu mövzuların əbədi 

aktuallığı (hekayələr, dəvət, ehkamlar və s.) ədəbiyyatın hər dönəmində zamanla səsləşərək onun ana xəttini təşkil 

etmişdir. ... Ədəbiyyatın hər bir dönəmində, istər klassik, istərsə də aşıq yaradıcılığında ruhun, xilqətin ən gözəl 

tərbiyəçisi olan Quranın hikmət, ibrət və nəsihətləri hər dövrün ictimai-siyasi və mədəni durumuna uyğun tərzdə 

ədəbiyyatın özülünü təşkil etmişdir” [3, s.250]. 

Deyilənlərdən çıxış edib söyləyə bilərik ki, İslam Şərqi ədəbiyyatında müqəddəs Qurani-Kərimin müstəsna 

rol oynadığı təkzibedilməz faktdır. Müsəlman xalqları arasında ədəbi fikrin aparıcıları vasitəsilə möhkəm 

sütunları olan bu körpü xalqlar arasında qiyamətə qədər ədəbi əlaqələr yaradacaqdır. Günümüzədək mükəmməl 

inkişaf yolu keçmiş dini-irfani motivlər xalqların mədəni ünsiyyəti ilə qarşılıqlı təmasda və təsirdə daha da 

cilalanmışdır. Bu proses həm də cürbəcür millətlərdən olan şairlərin bir-birilə məktublaşması, şeirləşməsi ilə baş 

vermişdir. Bu da öz növbəsində fars şairləri Şeyx Sədi Şirazinin, Ömər Xəyyamın, Rudəkinin, Firdovsinin, Hafiz 

Şirazinin təkcə fars əqvamında deyil, bütün türk dünyasında, Osmanlı mütəfəkkirləri Mövlanə Cəlaləddin 

Ruminin, Əhməd Yəsəvinin, Yunus Əmrənin bütün Şərq dünyasında tanınmasına, Azərbaycan dühaları 

Xəqaninin, Nizaminin, Nəsiminin, Xətainin, Füzulinin bütün Şərq dünyasında sevilməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Təsadüfi deyil ki, hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi Azərbaycan şairi Əfzələddin Xəqaniyə nəzirə yazmış, özbək 

şairi Əlişir Nəvai (1444-1501) Azərbaycan şairi Şeyx Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin təsirilə “Xəmsə” 

bağlamış, “Xəmsə”ni bitirdikdən sonra onun son səhifələrində bir məclis təsvir etmişdir. Məclisin yuxarı 

hissəsində Əbdürrəhman Cami və Əmir Xosrov dayanmış, daha yuxarıda və mərkəzdə Nizami Gəncəvi qərar 

tutmuşdur. Onların arxasında isə Firdovsi, Ənvəri, Xəqani, Həsən Dəhləvi, Ünsüri və başqa Şərq şairləri təsvir 
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edilmişdir. Bununla da, Nəvai orta əsrlərdə Şərq poeziyasının tarixində Nizaminin ən uca mərtəbədə olduğunu 

göstərmişdir. 

Şeyx Nizami ondan sonra poeziya meydanına gələn bütün fars və türkdilli şairlərin ustadı sayılır. Təsadüfi 

deyil ki, Anadolunun ən məşhur şairlərindən olan Ziya paşa Nizaminin misilsiz şair olduğunu çox zəngin şəkildə 

nəzmə çəkmişdir: 

Təqidi buraxsa gər Nizami, 

Ecazə yetər idi kəlami. 

Bir dürr yenə leyk o piri-fani, 

Yox “Xəmsə”sinə nəziri-sani. 

Tənzirə ani Əmiri-Xosrov, 

Etmiş idi ki, gərçe hümməti-nov. 

Təbə bihudə verdi-rəncə, 

Qəndə Dəhli, qəndə Gəncə. 

Aləmdə durur ikən Nizami, 

Aqil eyləməz bu iltizami [4, s.347]. 

Nizami Gəncəvi müsəlman Şərq ədəbiyyatında elə bir iz buraxmışdır ki, yüzlərlə İran və Hindistan şairi onun 

təsirilə yazıb-yaratmışdır. Bu məsnəvilərdən ən məşhurları: Əmir Xosrov Dəhləvinin “Mətləül-Ənvar”, Dərviş 

Əşrəf Marağayinin “Minhəcül-Əbrar”, Haşimi Kirmaninin “Məzhərül-Asar”, Ürfi Şirazinin “Məcməül-Əbkar”, 

Məlik Quminin “Mənbəül-Ənvar, İtabi Təkləvinin Mənzəül-əbrar”, Qasım Əsirinin “Riyazül-ənvar”, Ədhəminin 

“Rəfiqüs-Saligin, Zülalinin Hüsni-Kəlusuz, Molla Şeydanın “Dövləti-bidar” əsərləridir. Lakin Nizami ədəbi 

məktəbində yetişmiş sənətkarlar bunlarla da bitmir. Onların sayı minlərlədir ki, burda onların adını sadalamaq 

müşkül məsələdir. 

Nizaminin türk ardıcılı Əlişir Nəvai: “Nizami ustadımdır. O, mənə ilham verir, ona səcdə edirəm, o, pirdir, 

Xızırdır”, - demişdir. 

Bəs, görəsən, niyə müsəlman Şərqinin bu böyük şeir ustaları şeyx Nizamini özünə pir sayır? 

Akademik Bəkir Nəbiyev yazırdı: “Minacat, nət və tövhidlər bədii yaradıcılıq sahəsində fundamental bir 

niyyətin icrasına başlamaq ərəfəsində Allahın şəninə təriflər deməklə öz nəcib, müqəddəs borcunu yerinə 

yetirmək, bu yolda Yaradandan kömək diləmək məqsədini daşımışdır. 

Əvvəllər də bizdə bu sahədə qələm çalmış şairlər olduğuna baxmayaraq, məsələni yerli-yataqlı qoyub 

fundamental tərzdə həll etmək baxımından ədəbiyyatımızda birincilik çələngi Nizami Gəncəviyə məxsusdur. O 

hələ öz “Xəmsə”sinin ilk bahar qaranquşu olan Sirlər xəzinəsindəki “Allaha xitab”ında bizə vəsiyyət edirdi ki, 

hər birimiz bütün nəcib, xeyirxah, alicənab işlərimizi hökmən Allahın adı ilə başlayıb, elə Onun əzəli və əbədi 

adı ilə də qurtaraq: 

Şərəfli, ədalətli Tanrının adı ki, var, 

Hikmət xəzinəsini açan açardır, açar. 

Hər sözün, düşüncənin Odur əvvəli, sonu, 

Nə söyləsən Tanrının adıyla qurtar onu. 

Bu əhdinə sadiq qalan şair ikinci böyük məsnəvisi olan “Xosrov və Şirin”i də Allaha ünvanladığı beytlə 

başlayır: 

Kömək qapısını aç, ey Yaradan! 

Göstər Nizamiyə düz yolu hər an! [5, s.26-27]. 

“Peyğəmbərin şərəfli adını yazıda əks etdirən hərflərin özü də şeirimizdə onu tərənnüm etməyin 

vasitələrindən biri kimi uzun müddət şairlərimizi məşğul etmişdir. Bu işdə də bizə məlum olan əsərlərə əsasən 

desək, birincilik çələngi yenə dahi Nizamiyə məxsusdur. O hələ “Sirlər xəzinəsi”ndə “Sonuncu Peyğəmbərin 

şərəfinə” adlı xüsusi bir bölmə seçmiş və onu bu sözlərlə başlamışdır: 

Varlığın lövhəsinə ilk söz yazanda qələm - 

Əhmədin “əlif”ini yazıbdır onda qələm. 

“Əlif” “hey”i mülkünə hakim edəndən bəri, 

“Dal” onun boyunbağı, “mim” də ki, bir kəməri... 

Sonuncu peyğəmbərlik verildi Məhəmmədə. 

Uca Allah müqəddəs Qurani-Kərimin 68-ci - “Nun” və ya “Qələm” surəsinin 1-3-cü ayələrində buyurur: 

“Nun! And olsun qələmə və (mələklərin) yazdıqlarına (yaxud lövhi-məhfuzda yazılanlara) ki, Sən (ya 
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Rəsulum!) Rəbbinin neməti sayəsində divanə deyilsən! Və həqiqətən, səni minnətsiz (tükənmək bilməyən) 

mükafat gözləyir!” [6]. 

Şübhəsiz ki, Nizami Gəncəvi “Varlığın lövhəsinə ilk söz yazanda qələm, Əhmədin “əlif”ini yazıbdır onda 

qələm, - deyərkən bu mübarək ayələri nəzərdə tutmuşdur. 

Hamı bilir ki, Peyğəmbərimizin adının oxunuşu da Əhməddir və vaxtilə İncildə məhz bu şəkildə yazılmışdır” 

[5, s.28]. 

Müqəddəs Qurani-Kərimin “Saff” surəsinin 6-cı ayəsində Allah-Təala buyurur: “Onu da xatırla ki, bir vaxt 

Məryəm oğlu İsa belə demişdi: “Ey İsrail oğulları! Həqiqətən, mən özümdən əvvəl nazil olmuş Tövratı 

təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı bir peyğəmbərlə (sizə) müjdə verən Allahın elçisiyəm!” 

Sonra (İsa, yaxud Məhəmməd aleyhissəlam) onlara açıq-aşkar möcüzələr gətirdikdə onlar: “Bu, açıq-aydın 

sehrdir!” - dedilər” [6]. 

Şeyx Nizami burada məhz müqəddəs İncildə vurğulanan “Əhməd” isminin mütəşəbbih şifrələrini heyrətamiz 

təşbihlərlə bəzəyərək, özünəməxsus şəkildə açıqlayır; “Əlif”-“Ə”, “Hey”-“H”, “Mim”-“M”, “Dal”-“D”. 

“Əlif” “hey”i mülkünə hakim edəndən bəri, 

“Dal” onun boyunbağı, “mim” də ki, bir kəməri. 

Bu kəmər, boyunbağı edib camal sahibi, 

Səadət dünyasında olub kamal sahibi. 

Uca Allah müqəddəs Qurani-Kərimin 21-ci - “Ənbiya” (“Peyğəmbərlər”) surəsinin 107-ci ayəsində buyurur: 

“Səni də (Ya Rəsulum!) aləmlərə (bütün insanlara və cinlərə) ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik!” [6]. 

Uca Yaradan müqəddəs Qurani-Kərimin 33-cü - “Əhzab” surəsinin 56-cı ayəsində buyurur: “Həqiqətən, 

Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər (xeyir-dua verirlər). Ey iman gətirənlər! Siz də 

ona salavat göndərib (onun üçün salavat deyib) layiqincə salamlayın! (Allahümmə səlli əla Muhəmmədin 

və ali Muhəmməd; əssəlamu əleykə əyyuhənnəbi və rəhmətullahi və bərəkətuhu-deyin!)” [6]. 

Allah-Təala Həzrət Məhəmmədə (s) intəhasız eşqinin təsdiqi olaraq isə “Əraf” surəsinin 157-ci ayəsində belə 

buyurur: “O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri 

rəsula-ümmi (heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar. (O 

Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak) nemətləri halal, 

murdar (napak) şeyləri haram edər, onların ağır yükünü yüngülləşdirər və üstlərindəki buxovları açar 

(şəriətin çətin hökmlərini götürər). Ona (o Peyğəmbərə) iman gətirən, yardım göstərən və onunla 

(Quranın) ardınca gedənlər məhz onlar nicat tapanlardır!” [6] 

Nizami Gəncəvi də Allahın Rəsulunu (s) çox sevmiş, bütün əsərlərində onu mədh etmiş və bütün əsərlərində 

olduğu kimi “İskəndəmamə”sinin Həzrət Məhəmmədə (s) həsr etdiyi “Sonuncu Peyğəmbərin tərifi” bölməsində 

də bunun olduqca nəfis şəkildə poetik təsdiqini vermişdir: 

Nizami bu uca dərgahda ancaq, 

Ulu Mustafanı şəfi tutacaq. 

Möhkəm hökmləri xalqa çatdıran, 

Seçilmiş elçidir Ulu Tanrıdan. 

Ən dəyərlisidir bütün bəşərin. 

Əzəldən əbədə bütün yaranış, 

Məhəmməd adından almışdır naxış. 

Müqəddəs Kitabımızın 59-cu - “Həşr” (“Toplanma”) surəsinin 21-24-cü ayələrində buyurulur: “(Ya 

Peyğəmbər!) Əgər Biz bu Quranı bir dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan (kiçildiyini) parça-

parça olduğunu görərdin (halbuki ağıl və ruh sahibi olan insan onun öyüd-nəsihətlərindən ibrət almır). Biz 

bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə, düşünələr. O Özündən başqa heç bir tanrı olmayan, gizlini də, 

aşkarı da bilən Allahdır. O rəhmlidir, mərhəmətlidir! O Özündən başqa heç bir tanrı (məbud) olmayan, 

(bütün məxluqatın) ixtiyar sahibi, müqəddəs (pak) olan, (bəndələrinə) salamatlıq, əmin-amanlıq bəxş edən, 

(hər şeydən) göz-qulaq olub (onu) qoruyan, yenilməz qüdrət (qüvvət) sahibi, (hamını istədiyi hər hansı bır 

şeyə) məcbur etməyə qadir olan, (hər şeydən) böyük (hər şeyin fövqündə) olan Allahdır. Allah 

(müşriklərin) Ona qoşduqlarından (şəriklərdən) ucadır. O, (hər şeyi) yaradan, yoxdan var edən, (hər şeyə) 

surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar (əsmayi-hüsna) ancaq Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə nə varsa 

(hamısı) Onu təqdis edib şəninə təriflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir! [6] 

Nizami Gəncəvi də haqlı olaraq həyatda mövcud olan bütün elmləri, bilgiləri, hikmətləri, gözəllikləri Uca 

Allahla bağlayır və buna “Yeddi gözəl”də dəruni misralarla fəlsəfi şərh verir: 
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İzlədim yolunu səyyarələrin, 

Nə ki, elmlər var gizli və dərin. 

Oxudum, xəbərdar oldum da vardım, 

Varlıqlar sirrini yer-yer axtardım. 

Səni tapan kimi yumdum kitabı, 

Hamının Sənədir gördüm xitabı. 

Nizami Gəncəvi Uca Allahın yoxluq içində var olduğunu və kainatı yoxdan xəlq etdiyini, həyatın, varlığın, 

mövcudatın yalnız Onun iradəsi ilə hərəkət etdiyini, eyni zamanda Nur surəsinin 35-ci ayəsində buyurulduğu 

kimi, “nur üstündə nur olduğunu və istədiklərini Öz nuruna qovuşdurduğunu” “Leyli və Məcnun” dastanında çox 

gözəl şəkildə vurğulayır və nur xəzinəsini onun üzünə açmasına dua edir. 

Ey mənim ağlıma mənalar verən, 

Mən axtarışçıyam, sən yol göstərən. 

Yollarım qorxulu olsa da bu dəm, 

Sən ki, Rəhbərimsən, qorxan deyiləm. 

Tozlara dönsə də bu aciz bədən, 

Hər yerdə, hər zaman məbudum Sənsən. 

Böyük dərgahına girdiyim zaman, 

Neylər bu dərgahdan qovulmuş şeytan? 

Gəmim qərq olmamış qanlı sularda, 

Rəhm et, əlimdən tut, qalmayım darda. 

Aç mənim üzümə nur xəzinəsi, 

Zülmlər içindən xilas et məni! 

Müqayisə üçün baxaq: “Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nuru, içində çıraq olan bir taxçaya 

(çıraqdana) bənzər; taxçadakı o çıraq bir qəndilin içindədir, o qəndil isə, sanki parlaq bir ulduzdur. O 

çıraq nə şərqdə, nə də qərbdə olan mübarək bir zeytun ağacından yandırılır. Onun (zeytun ağacının) yağı 

özünə od toxunmasa da, sanki (haradasa) işıq saçır. O, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna 

qovuşdurur. Allah insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir!” [6]. 

Məlumdur ki, klassiklərimiz öz əsərlərinin külliyyatını, əsasən, divan ənənəsi üzərində qurmuşlar. Divan 

ənənəsini rövnəqləndirən isə dini poeziya idi. Allahın adı ilə başlanğıc, Tövhid - Allahın birliyi və şəriksizliyi 

barədə şeir parçası, Minacat - Allaha xitab və dua, Nət - Həzrət Peyğəmbərin tərifi, Meracnamə — Rəsulullahın 

meracının təsviri, Möcizat — Peyğəmbərin möcüzələri, Mədhi-Çahar yar - Dörd xəlifənin tərifi də bu ənənədən 

gələn başlanğıclardır. 

Nizami yazır: 

Əlinin eşqində sabitqədəməm, 

Ömər sevgisindən uzaq deyiləm. 

Hər iki nur ilə nurlanır dimaq: 

Əbubəkr bir şamdır, Osman bir çıraq. 

Həzrət Məhəmməddən (s) tolerantlıq dərsləri alan, onun nurlandırdığı Haqq şöləsinin hərarəti altında bütün 

bəşəriyyəti bağrına basan dahi Nizami öz əsərlərində heç vaxt “sünni”, yaxud “şiə” məzhəbindən olduğunu bəyan 

etməmişdir. Buna görə də onun hansı məzhəbdən olduğu haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Ancaq dahi şairin beş 

əsərinin hər birini divan ənənəsinə uyğun olaraq “Bəsmələ”, “Tövhid”, “Minacat”, “Nət”, Rəsulullahın (s) meraca 

yüksəlməsinin təsviri, möcüzələri, “mədhi-çahar” ilə başlaması onun iman, təqva sahibi, Allahın mömin bəndəsi 

olduğunu, eyni zamanda müqəddəs Qurani-Kərimin buyruqlarından, İslam ehkamlarından, Həzrət Məhəmmədin 

(s) hədisi-şəriflərindən, qissələrdən, ecazlardan, hikmətlərdən, gerçək tarixləri əks etdirən rəvayətlərdən xəbərdar 

olduğunu sübuta yetirir. 

Klassiklərimizin ardıcıl olaraq izlədikləri əsas mövzulardan biri tövhiddir. Bu baxımdan çox təbiidir ki, 

Nizami “Xosrov və Şirin” poemasında bu məsələyə xüsusi parça həsr etmiş və ona izlədiyi məqsədə uyğun olaraq 

belə aydın və konkret bir ad vermişdir: “Yaradanın təkliyi haqqında”. Burada Qurani-Kərimin 112-ci - İxlas 

surəsindəki hökmlər çox incəliklə izlənir, bu poetik təqdimatda isə tam təsdiq olunur: 

Dilimdə hər şeydən uca bir ad var, 

Bu ada bağlıdır bütün varlıqlar, 

Təkdir, misilsizdir, - kim deyil agah? 

Ulular deyirlər Ona tək Allah. 
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...İdrakın çatırsa vahid Allaha, 

“Nədir? Və necədir?” soruşma daha! [5, s.27] 

“O söz yaradan sənətkara min afərin ki, hər bir arpadan bir cövhər yaradır” [7, s.26]. 

Nizami söz ustasıdır, sözün dəyərini, qiymətini çox yaxşı bilir, o, sözdən möhtəşəm abidələr inşa etmişdir, 

özü də elə abidələr ki, müqəddəs Qurani-Kərimin hikmət möcüzələrindən, bəlağətindən, bədiiyyətindən, ləfzi 

gözəlliklərindən, məna incəliklərindən qaynaqlanmışdır: 

“Yaradıcılığına böyük hörmət və sevgi ilə yanaşdığımız, hər sözündən özümüzə ibrət götürdüyümüz şairin 

“Sirlər xəzinəsi” digər əsərlərindən fərqli olaraq, Quran üslubuna uyğun şəkildə yazılmışdır. Əvvəlcə bir mətləb 

nəzərə çatdırılır, sonra isə ona uyğun ibrət, nəsihət, hikmət dolu hekayə və təmsil işlənir. Təbiidir ki, sonda 

müvafiq ibrətamiz nəticələr çıxarılır. Bu məsnəviyə qayıdışımızın ikinci səbəbi əsərdə Allaha xas atributların 

təzadlı şəkildə işlədilməsidir. Yoxu var, varı yox etməsində əbədilik və fanilik anlamları vardır. 

“Sirlər xəzinəsi”ndə “yox”, “var”, “fani”, “baqi” kimi ifadələr misra daxilində təzadlı şəkildə işlədilərək 

Allaha xas atribut və substansiyanı qabarıq şəkildə oxucusuna çatdırır. “Rahmən” surəsinin 26-27-ci ayələrində 

deyilir: “(Yer) üzündə olan hər kəs fanidir (ölümə məhkumdur). Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan 

Rəbbinin zatı baqidir” [6]. 

Ayənin məzmunu Nizami şeirində öz əksini bu şəkildə tapıb: 

Biz hamımız faniyik, həmişə baqi olan Sənsən, 

Müqəddəs uca məmləkət yalnız Sənindir. 

Və ya: 

Ey əzəldən bizlər olmadıqda belə var olan, 

Ey bizlər fani olduqdan sonra da əbədi yaşayan. 

Torpaqdan yaranan insan sonda yenə torpağa gedər, yəni kimsə özüylə bir şey aparmaz: 

Bu torpaqda yaşayanların hamısı torpaq olublar, 

Torpaq nə bilir ki, bu torpaqda nə var? [8, s.20] 

Müqəddəs Kitabımızın “Rahmən” surəsinin 14-cü ayəsinə - “Xələqəl insana min salsalin kəl fəxxar” (İnsanı 

(Adəmi) saxsı kimi (toxunduqda səs çıxardan) quru palçıqdan O yaratdı) nəzər yetirsək, ilk insan və ilk 

peyğəmbər Həzrət Adəmin (ə) yaradılışı ilə bağlı Qurani-Kərimdəki bu ayələrin Nizami Gəncəvinin yuxarıda 

qeyd olunan misralarında poetik təsdiqini tapdığını görərik. 

Dahi şair “hamısı torpaq olublar” dedikdə həm Qurani-Kərimin bir sıra ayələrinə uyğun olaraq insanın 

öldükdən sonra torpağa getdiyini və zaman keçdikcə torpağa qarışdığını, eyni zamanda Həzrət Adəmdən (ə) sonra 

dünyaya gələn bütün insanların ana bətnində qan laxtasından yarandığını nəzərdə tutur. Çünki həmin qan 

laxtasında torpaqda olan bütün elementlər mövcuddur. Belə ki, Uca Yaradan Qurani-Kərimin 96-cı - “Ələq” (Qan 

laxtası) surəsinin ilk beş ayəsində buyurur: “(Ya Peyğəmbər! Qurani-Kərimi bütün məxluqatı) yoxdan 

yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı. Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm 

sahibidir! O Rəbbin ki, qələmlə (yazmağı) öyrətdi. (O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini öyrətdi” [6]. 

Onu da qeyd edək ki, bu. Həzrət Məhəmmədə (s) nazil olan ilk ayələrdir və peyğəmbərlik də Ona Uca 

Yaradan tərəfindən həmin zaman verilmişdir. 

Müqəddəs Qurani-Kərimdə 14 əsr bundan qabaq vurğulanan rüşeymin qan laxtasından yaranması məsələsini 

embriologiya elmi yalnız 1973-cü ildə kəşf etmişdir. Bu da şübhəsiz ki, müqəddəs Qurani-Kərimin hikmət və 

möcüzələrini bəyan etməklə yanaşı, onun Allah kəlamı olduğunu açıq-aydın sübuta yetirir. 

Həzrət Məhəmməd (s) mübarək hədisi-şəriflərinin birində buyurur: “Namaz dinin dirəyidir”. 

“Nizami namazın merac nemətini belə dəyərləndirmişdir: “Namaz Uca Allahın xüsusi nemətidir , “Namaz 

ümmət üçün xilas fərmanıdır”, “Namaz həqiqi məhəbbət xəzinəsidir”, “Namaz insanlığın sevinc müjdəsidir”, 

“Namaz cəhənnəmdən azad olmaq vasitəsidir” [9, s.744-745]. 

İslam alimlərinə görə, Məhəmməd peyğəmbər (s) “Meraca” qalxan zaman Allah onun üçün zamanı kəsmiş 

və vəhy mələyi Cəbrail Həzrət Məhəmmədi maddiyyat içərisində mövcud olmayan bır məkana (əslində, o məkan 

da maddiyyat aləmindəki məkan deyil. Çünki Uca Allah Özü də zamansız və məkansızdır) aparmış, buradan isə 

Rəsulullah heç bir yaradılmışın qalxa bilmədiyi “Sidrətül-Müntəha”ya qalxmış və orada bir çox həqiqəti 

görmüşdür. 

Dahi şairlərimiz Nəsimi, Xətai, Füzuli öz yaradıcılıqlarında “Merac hadisəsi”nə xüsusi yer ayırmış və fəlsəfi 

baxışları ilə bu fövqəlhadisəni poetik naxışlarla təsvir etmişlər. Şeyx Nizami Gəncəvinin isə bu mübarək hadisəyə 

özünəməxsus baxışı vardır. Nizamişünas Siracəddin Hacı öz kitablarında bu müəzzəm ifadələri diqqət mərkəzinə 

çəkir: “Həzrət Məhəmməd (s) “Merac gecəsi” cəhətsizliyi, sonsuzluğu, məkansızlığı, ruhun dinclik sahəsini 
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gördü: aşağı, yuxarı, ön, arxa, sağ, sol bir cəhətə çevrildi, altı cəhət aradan qalxdı, altı cəhət onun önündə nə dil 

çıxara bilər, həm cəhət, həm də Cahan Ondan qaçarlar, cəhətsiz olanın cəhətdə işi olmaz, bu cəhətdən o pərgar 

cəhətsiz oldu. Onun nəzəri cəhətin üzünə niqab salmayınca ürəyi təşviş və iztirabdan azad ola bilməzdi, cəhət 

gözdən itdi, cəhətlərin bazarını pozdu, üst və alt zəhmətindən xilas oldu, orada məkan və zaman yox idi, altı 

cəhətin zülfünü alnında sındırdı, məkanın üzünə örtük çəkdi, qədimlik üzündən örtüyü açdı, dinclik məkanına 

daxil oldu” [9, s.749]. 

Bunu da demək çox vacibdir ki, Həzrət Məhəmməd (s) Meraca yuxarıda qeyd olunduğu kimi, zamanın 

nisbiliyi ilə qalxmışdır. Müqəddəs Qurani-Kərimdə zamanın nisbi olduğunu bəyan edən bir sıra məlumatlar 

vardır. Bu, “Həcc” surəsinin 47-ci, “Səcdə” surəsinin 5-ci, “Məaric” surəsinin 4-cü ayəsində öz əksini tapmışdır: 

“...Rəbbinin dərgahında bir gün sizin saydığınızın (hesabladığınız vaxtın) min ili kimidir!” [6]; “O, göydən 

yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra (həmin işlər) sizin saydığınızın (dünya ilinin) min ilinə 

bərabər olan bir gündə (qiyamət günündə) Ona doğru (Allahın dərgahına) yüksələr” [6]; “Mələklər və ruh 

(Cəbrail) Onun dərgahına (dünya ilə müqayisədə) müddəti əlli min il olan bir gündə qalxarlar” [6]. 

Nizami Gəncəvinin bütün yaradıcılığı əslində Uca Allaha və Onun sevdiklərinə ünvanlanmışdır. Dahi şair 

sufi deyildi, lakin bir sıra tədqiqatçılar onun yaradıcılığında sufizm elementlərinin mövcudluğunu bəyan edirlər. 

Məsələn, filologiya elmləri doktoru Lalə Əlizadə özünün “Azərbaycan ədəbiyyatında alleqoriya” kitabında yazır: 

“Dahi mütəfəkkirin söz-sənət ecazları arasında “Yeddi gözəl” əsərindəki eşq və gözəllik anlayışının bədii-estetik 

təlqini baxımından məhz alleqorik rəmzi-metafarik obrazların timsalında reallaşır, məzmun, ideya və 

kompozisiyada özünü gerçəkləşdirir. Şairin bütün poemalarında astroloji biliklər nümayiş olunsa da, “Yeddi 

gözəl” əsəri bu cəhətdən xüsusi mövqeyə malikdir. Planetlər, onların astroloji və mifik xüsusiyyətləri ilə bağlı 

bədii təsvir, eləcə də mövzu və ideya Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasında bütöv bir poetik sistem, ədəbi 

kompozisiya olaraq ortaya çıxır” [10, s.192]. 

Azərbaycanda sovet hökuməti qurulmamışdan əvvəl Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si o dövrəqədərki ədəbi 

mühit tərəfindən dəfələrlə tərcümə olunmuşdur. Məsələn, “Məcməüş-şüəra”nın üzvləri Əbdülxalıq Yusif, 

Əbdülxalıq Cənnəti, Məşədi Azər, Ağadadaş Müniri, Əliabbas Müznib ayrı-ayrı zamanlarda dəfələrlə “Xəmsə”yə 

müraciət etmiş və fars dilini mükəmməl şəkildə bildikləri üçün lüğətə ehtiyac duymadan müqəddəs Qurani-

Kərimdən qaynaqlanan bədii ifadələrə, poetik qəliblərə əsasən, dahi şairin ölməz külliyyatını dilimizə çevirmişlər. 

Lakin sovet dönəmində klassik Şərq ədəbiyyatına məxsus bədii ifadə vasitələri, rəmz və simvollar epiqonçuluq 

sayıldığından şairlər dövrün tələbindən irəli gələrək “Xəmsə”də məhz bu poetik vasitələrlə ifadə olunan dini 

motivləri çıxarmış, əruz vəzninin bütün qəliblərini pozaraq onu heca vəzninə salmış, bu böyük sənət incisini 

Nizami Gəncəvi dühasından dəfələrlə aşağı səviyyədə yeni nəslə çatdırmışlar. Orijinala baxdıqca çox böyük fərq 

görünür. Dini ehkamlarla bağlı təsəvvürlərin ifadəsi də belə fərqlər sırasındadır. 

Lakin Səməd Vurğunun “Leyli və Məcnun”un tərcüməsində Nizaminin Həzrət Məhəmmədə (s) həsr etdiyi 

“nət”i təqdirəlayiq hesab etmək olar: 

Ey varlıq mülkünə böyük şahsuvar, 

Əqlin sultanısan zəkavətin var. 

Sonusan o mürsəl peyğəmbərlərin, 

Sonun halvasısan duzu əvvəllin. 

Varlıq bağçasının ilk gülü sənsən, 

Zamanın sonuncu sərkərdəsisən [11]. 

Nizamiyə görə, doğru həyat düşüncəsi və yolu ancaq İslamdır. Yəni Uca Allaha təslim olmaqdır. Uca Allahın 

yaratdığı insanların İslamdan başqa həyat tərzi olmamalıdır. İnsanlığa doğru yol göstərmək üçün göndərilmiş 

peyğəmbərlər hər zaman İslamın buyurduğu həyat tərzini təbliğ etmişlər. Onlara inananlar da müsəlmanlar 

olmuşlar. Kim peyğəmbərlərin gətirdiyi ilahi əmrə, buyruqlara inanırsa, əməl edirsə, o müsəlmandır. Qoy pərdəni 

bizə çox görməsinlər və olan pərdəni götürməsinlər. 

Nizami öz əsərlərində “pərdə” sözündən müxtəlif mənalarda istifadə etmişdir. Lüğətdəki mənası “gizli”, 

“bürünmüş”, “örtülmüş” olan pərdə Nizami Gəncəvidə bəzən yuxu mənasında, bəzən Uca Allahın dərkedilməzliyi 

mənasında işlənmişdir: 

Səninlə aramızda çox mənzillər var, 

Səni ancaq qüdrətin eylər aşikar. 

Asimanda və yerdə bütün sirrilər, 

Bu sirriləri yalnız Yaradan bilər. 

İnsan düşüncəsinin fövqündədi bu. 
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Lahut aləmində bir bağlı qapı. 

Kainatın hüdudları çatanda sona, 

Doğulur ərşidə yeni ulduzlar. 

Ulduzlar nur verir bütün cahana, 

Cahan şölələnir yeni niyazla. 

Yayılır cahana İlahi nəzər, 

Düşüncə cəhdindən qalmayır əsər. 

Nizami Gəncəvi bu əsərdə Uca Allahın insan şüurunun fövqündə olan, sonu, hüdudu olmayan “Lahut 

aləmi”ndə qərar tutduğunu, kainatın isə başlanğıcının və sonunun olduğunu, müqəddəs Qurani-Kərimdə 

vurğulandığı kimi, zaman-zaman genişləndiyini nəzərə yetirir. 

Uca Yaradan Qurani-Kərimin 51-ci - “Zəriyət” surəsinin 47-ci ayəsində buyurur: “Biz göyü qüdrətimizlə 

(qüdrət əlimizlə) yaratdıq və Biz (istədiyimiz hər şeyi yaratmağa) qadirik. (Və ya: Biz göyü qüdrətimizlə 

yaratdıq və Biz onu genişləndirməkdəyik)” [6]. 

XX əsrin əvvəllərinə qədər dünya alimləri kainatın sonsuz ölçülərə malik olduğunu düşünürdülər. Lakin 

müasir texnologiyalar əsasında aparılan tədqiqat və hesablamalar, daha doğrusu rus fiziki Aleksandr Fredman və 

belçikalı astrofizik Corc Lemaytr kainatın fasiləsiz hərəkət halında olduğunu və genişləndiyini sübuta yetirmişlər. 

Allah-Təala Müqəddəs Kitabımızda xəbər verir: “Göylərin və yerin qeybi Allaha məxsusdur (Onun 

elmindədir). Bütün işlər də axırda Ona (Allaha) qayıdacaqdır. (Ya Rəsulum!) Yalnız Ona ibadət et və 

yalnız Ona təvəkkül elə. Rəbbin nə etdiklərinizdən qafil deyildir!” [6]. 

Dahi şairin müqəddəs Qurani-Kərimə bağlılığını sübuta yetirməkdən ötrü bir neçə şeir nümunəsinə də nəzər 

yetirək: 

Məsələn: “Ey iman gətirənlər! Səbr və dua ilə (namazla Allahdan) kömək diləyin. Çünki Allah səbr 

edənlərlədir (onların dostudur)” [6]. 

Nizami Gəncəvidə: 

Səbr etməklə kişi zindandan çıxar, 

Səbr ilə açılar bağlı qapılar. 

İş çətinləşəndə səbr açar bağı, 

Gecə ardında var sübhün çırağı [12, s. 111]. 

“Həqiqətən, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Rəhman (ürəklərdə) bir sevgi yaradacaq. (Allah 

həm özü onları dost tutacaq, həm də onların məhəbbətini hamının, o cümlədən möminlərin qəlbinə 

salacaqdır)” [6]. 

Nizami Gəncəvidə: 

İdrakı dinləsək, söyləyər o da, 

Hər şey eşq üstündə durur dünyada. 

Yaransaydı göylər eşqidən azad, 

Düşün, olardımı yer üzü abad [12, s.89]. 

“Allah sizə əmanətləri öz sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm etdiyiniz zaman ədalətlə 

hökm etmənizi əmr edir...” [6]. 

Nizami Gəncəvidə: 

Məmləkətin dayağı ədalətdir hər zaman, 

Ədalətlə nəsibin səadətdir hər zaman [13, s.13]. 

Dahi şairin “Xəmsə”sində bütün səmavi dinlərə hörmətlə yanaşıldığını görürük. O, əsərlərində İslamdan 

öncəki dövrləri təsvir edərkən tək Yaradana inamı təbliğ edir. Bunu “İskəndərnamə”də də aydın görə bilirik. 

Nizaminin “Xəmsə”sində İslamdan öncəki tarixi hadisələrin təsviri zamanı tanrıçılıq dininə sitayişin izlərini aydın 

görə bilirik. Şeyx Nizami İslamdan öncəki dövrü təsvir edərkən də təkallahlılığın təbliğatçısı kimi çıxış edir. Lakin 

Nizami həqiqəti məqsədinə qurban vermir. 

Məhəmmədəli Tərbiyət “Danişməndani-Azərbaycan” təzkirəsində Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” 

əsərindəki Şirini xristian kimi qələmə verir: “Nizami Gəncəvinin ikinci məsnəvisi “Xosrov və Şirin” dastanıdır 

ki, Nizami onu hicri-qəməri 576 (1180)-cı ildə Şəmsəddin Cahan Pəhləvanın adına nəzmə çəkmişdir. Bu dastan 

Sasanilər sülaləsinin məşhur dastanlarındandır. Xosrov Pərviz Sasani sülaləsinin iyirmi üçüncü padşahı, Şirin isə 

onun hərəmxanasında olan xristian qadınlarındandır” [14, s.257]. 
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“Bəzi qaynaqlarda yanlış olaraq Şirin “erməni şahzadəsi” adlandırılmışdır. Əslində poemada ərazi adı kimi 

göstərilmiş Ərməndə, Arranda Şirinin bibisi Məhin Banunun hakimiyyəti altında olan ölkələrdir. Məhin Banu 

müqayisə edərkən Xosrovu qədim İran şahı Keyxosrova, özlərini isə türk hökmdarı Əfrasiyaba bənzədir. 

Şirin bir türk gözəlidir. Nizami bu əsərdə Şirini dəfələrlə “türk”, “türk gözəli” kimi təsvir edir. Onun 

Xristianlığa deyil, tanrıçılıq dininə mənsub olduğunu göstərir” [15, s.30]. 

Qeyd etməliyik ki, Şeyx Nizaminin yaradıcılığında islamçılıqla yanaşı, türkçülük də mühüm yerlərdən birini 

tutur. Dahi şair əsərlərini fars dilində yazsa da, türklüyə olan sevgisi və hüsn-rəğbəti hər zaman özünü göstərir: 

“Nizami türk sözünü bəzən həqiqi mənada, lakin çox yerdə məcazi mənalarda, məsələn, paklıq, gözəllik, 

yüksəklik, adil, bilici, qorxmaz, cəngavər və qüvvət simvolu, qəhrəman mənasında işlətmişdir: torke delsetan 

(ürəkaçan dilbər), torke tənnaz (nazlı dilbər), torke nazənin əndam (gözəl əndamlı dilbər)... 

“Həft peykər” dastanında nağıl söyləyən gözəlləri türk adlandırır. Gözəl Rum şahzadəsi onun gözündə Rum 

soyundan bir türkdür [16, s. 19]. 

Lakin Şirin və onun bibisinin öz əsli-nəsəbi haqqında söylədikləri bu rəğbət hissindən doğmur, onların milli 

mənsubiyyətini əks etdirir. 

Nəticə: Nizami Gəncəvi müqəddəs Qurani-Kərimin mübarək ayələrindən qaynaqlanaraq bütün əsərlərində 

istər müəllif sözlərində, istərsə də qəhrəmanların dilindən verdiyi beytlərdə həyatın müxtəlif sahələrinə dair, öz 

dövrünün ictimai, siyasi, əxlaqi normalarına müvafiq dərin mənalı fikirlər irəli sürmüşdür ki, bu fikirlər dahi şairin 

dini-irfani-fəlsəfi didaktik təlimini açıq-aydın bəyan edir. Onun müqəddəs Qurandan bəhrələnən yaradıcılığı 

insanı gözəl əxlaqa, vətəni sevməyə, Uca Allahın hidayət etdiyi yolla yaşamağa, mərdi-mərdanə ömür sürməyə, 

elm şərbəti içməyə, Allah, Peyğəmbər, vətən, torpaq, xalq, millət eşqi ilə yaşamağa səsləyir. Nizami “Şeyx”, 

“Mürşid”, “Ustad”, “Xoca” və “Müəllim”dir. O doqquz əsrə yaxındır ki, bizi öyrədir, bizə dərslər keçir. Bu, binası 

qiyamətə qədər dağılmayacaq əzəli və əbədi eşq məktəbidir. 
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Вугар Ахмед 

 

Аннотация 

 

Низами Гянджеви обогатил Восточное литературное мышление научными и философскими идеями и поднял 

свою поэзию на небывалую высоту своей универсальной и удивительной поэтической силой. Знаменитая «Хамса» 

поэта-мыслителя, стоящего на высшей вершине в поисках духовных богатств человечества, заняла достойное место 

среди шедевров мировой литературы. В период творчества Низами Гянджеви писал лирические стихи, а позже 

впервые выразил в своих стихах прогрессивные социальные и философские идеи. Низами Гянджеви внес в 

литературу народов Ближнего Востока чрезвычайно высокие гуманистические идеи и новые творческие 

достижения. 

Его труд, основанный на Священном Коране, призывает людей к прекрасной нравственности, любить Родину, 

жить по пути Всевышнего, жить мужественно, пить шербет знаний и жить с любовью к Всевышнему, Пророку, 

Родине, земле, к людям и нации. Низами Гянджеви оставил такой след в мусульманской восточной литературе, что 

под его влиянием писали и творили сотни иранских и индийских поэтов. 

По словам Низами, единственный образ жизни - это ислам. Посвятить себя Всевышнему. У людей, созданных 

Всемогущим, не должно быть иного образа жизни, кроме ислама. Пророки, посланные руководить человечеством, 

всегда проповедовали исламский образ жизни. 

 

NIZAMI GANJAVI IN THE 

RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL-IRFAN CONTEXT 

 

Vugar Ahmad 

 

Abstract 

 

Nizami Ganjavi enriched Eastern literary thinking with scientific and philosophical ideas and raised his poetry to 

unprecedented heights with his universal and wonderful poetic power. Famous «Hamsa» of the poet-thinker, standing on the 

highest top searching for the spritual riches of mankind has occupied the worthy place among the masterpieces of world 

literature. During his creativity, Nizami Ganjavi wrote lyric poems, and later, expressed his progressive social and 

philosophical ideas in his poetry for the first time. Nizami Ganjavi brought extremely high humanistic ideas and new creative 

achievements into the literature of the Middle East people. 

His work, based on the Holy Quran, calls people to beautiful morality, to love motherland, to live on the way guided by 

Almighty, to live bravely, taste the knowledge and live with love to Almighty, the Prophet, Motherland, people and the 

nation. Nizami Ganjavi left such a mark in Muslim Eastern literature, that hundreds of Iranian and Indian poets wrote and 

create under his influence. 

According to Nizami, the only way of life - is Islam. Devotion to the Almighty. People created by the Almighty should 

have no other way of life, than Islam. The prophets sent to lead humanity have always preached the Islamic way of life. 

 

Dövlət və din. - 2021.-№4.-S.90-101. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİ POEZİYASINDA İSLAMIN 

BƏDİİ-FƏLSƏFİ TƏRƏNNÜMÜ VƏ MÜASİRLİK 

 

Əsədulla Qurbanov, 

BDU-nun İslamşünaslıq Elmi Tədqiqat Mərkəzinin rəhbəri, 

fəlsəfə elmləri doktoru, professor, 

 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Xəmsə, poeziya, İslam, peyğəmbər, Allah. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, Хамса, поэзия, Ислам, пророк, Аллах. 

Key words: Nizami Ganjavi, Khamsa, poetry, Islam, prophet, Allah. 

 

“Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 

bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir”. 

(Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi haqqında Prezident İlham 

Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli Sərəncamından) 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi (1141-1209) milli mənsubiyyətinə görə azərbaycanlı, 

dini etiqadına və inancına görə müsəlman hesab olunsa da, o, bütöv Yer kürəsi planetinin vətəndaşıdır. Onun 

“Xəmsə”sinə daxil olan beş mənzum romanda - poemada irqindən, cinsindən, milli və dini mənsubiyyətindən 

asılı olmayaraq, Yer kürəsində yaşayan bütün insanlar üçün çox dərin məna və məzmun kəsb edən poetik, fəlsəfi 

fikirlər öz əksini tapmışdır. Bu əsərlərin hər biri tükənməz ilham mənbəyi, ümumbəşəri dəyərlər toplusudur. 

Nizami Gəncəvinin ölməz və əbədiyaşar poeziyası sülh, mehribanlıq, dini dözümlülük, tolerantlıq kimi işıqlı 

ideyaların təbliğatçısıdır. 

Burada xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin dahi Nizami Gəncəvi haqqında aşağıdakı qiymətli 

fikirlərini xatırlamaq yerinə düşərdi: “Bütün Azərbaycan xalqı Nizami Gəncəvi ilə fəxr edir... Onun yazdığı 

əsərlər bütün dünyada məşhurdur!.. Bu əsərlər təkcə şeirlərdən ibarət deyildir. Onların hər birində böyük elm var, 

böyük fəlsəfə var, dahi fikirlər var. Buna görə onun əsərləri də, özü də yaşayır”. Ulu Öndər bu fikirləri 2000-ci il 

may ayının 24-də Nizami Gəncəvinin 850 illiyi münasibətilə dahi şairin Gəncədəki məqbərəsini ziyarət edərkən 

söyləmişdir. 

Odur ki, biz qədim və zəngin Azərbaycan tarixinin XII əsrini Nizami əsri adlandıra bilərik. 

Nizaminin ölməz, əbədiyaşar poeziyasında Allahın, Məhəmməd peyğəmbərin, dünya dinlərindən olan 

İslamın və müqəddəs Quranın bədii, fəlsəfi tərənnümünə geniş yer verilmişdir. Doğrudur, o qədər də uzaq 

olmayan yaxın keçmişdə, bir qədər konkret desək, sovetlər dönəmində dahi şair və mütəfəkkirin Allaha, 

Məhəmməd peyğəmbərə, İslama, Qurana münasibətindən bəhs edərkən bəziləri onu dindar, digərləri isə ateist 

kimi qələmə vermişlər. Ancaq dahi şairimizin yaradıcılığına nəzər saldıqda görürük ki, o, oxucusunu yuxarıda 

sadalanan məfhumlardan mənəvi cəhətdən hərtərəfli bəhrələnməyə dəvət etmişdir. 

Məsələn, o, bir-birindən dəyərli, əvəzsiz incilərinin başlanğıcında ecazkar bədii-fəlsəfi sözün yardımı ilə 

həmin məfhumları belə tərənnüm etmişdir. “Sirlər xəzinəsi”ndə biz oxuyuruq: 

Şəfqətli, ədalətli Tanrının adı ki var, 

Hikmət xəzinəsini açan açardır, açar. 

Hər sözün, düşüncənin odur əvvəli, sonu, 

Nə söyləsən Tanrının adıyla qurtar onu. 

Qüdrətiylə varlığa həyat verər həyatda, 

Əbədiyyət timsah özüdür kainatda [1, s.21]. 

Nizami Gəncəvi daha sonra həmin əsərin “Minacat”ında yazmışdır: 

Sən ey, bütün varlığa həyat verən, can verən! 

Gildən yaranmışlara nəfəs verən, qan verən! 

Bayrağın altındadır, Ulu Tanrı, xilqətin, 

Biz səninlə mətinik, sənsə əzəldən mətin [1, s.24]. 

Əsərin “Sonuncu Peyğəmbərin şəninə” adlı sərlövhəsində isə bunları qeyd etmişdir: 

Peyğəmbərlik bayrağı göylərə qalxan vədə, 

Sonuncu peyğəmbərlik verildi Məhəmmədə. 

Ay-zəbərcəd üzükdür, nurlandırır dağ-daşı, 
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Məhəmməd möhürüylə parlayır onun qaşı [1, s.28]. 

“Xəmsə”si ilə bütövlükdə cahanı rövnəqləndirən, bəzəyən şair “Sirlər xəzinəsi”nin “Peyğəmbərin meracı” 

sərlövhəli hissəsində yazmışdır: 

Bu comərdlik mülkündə ol səxavətli hami, 

Qoy sözümü şəninlə başa vursun Nizami [1, s.28]. 

Yaxud həmin əsərdəki “Peyğəmbərin mədhi”ndəki misralara nəzər yetirək: 

Bir günəş qəndilidir göyün doqquz tağında, 

Son nəbidir, nəbilər üzüyü barmağında. 

Ən gözəl elçimizdir, ağıltək qulu vardır, 

Yəhərinin qaşında iki cahan şikarda [1, s.33]. 

Qeyd olunan sərlövhədə daha sonra vurğulanır: 

İslamın sütunutək o dörd bayraq ucaldı, 

Şəninə gecə-gündüz beş kərə təbil çaldı. 

Oldu Məkkən, Mədinən çiçəklənən gülzarın, 

Gözünə işıq gəldi hər bir qərib zəvvarın [1, s.35]. 

Dahi mütəfəkkirin “Xosrov və Şirin” poeması aşağıdakı misralarla başlanır: 

Kömək qapısını aç, ey Yaradan! 

Göstər Nizamiyə düz yolu hər an! 

Səni tanıyan bir könül ver ona! 

Tərifini deyən bir dil ver ona! 

Yol vermə ki, pislik qəlbinə dolsun, 

Əlim yamanlıqdan qoy uzaq olsun. 

Könlümün evini nurunla bəzət! 

Sənin tərifinə dilimi öyrət [2, s.21]! 

Poemanın “Yaradanın təkliyi haqqında” hissəsində oxuyuruq: 

Bu qara torpağa sükunət verən, 

O sonsuz fələyə hərəkət verən, 

Dilimdə hər şeydən uca bir ad var, 

Bu ada bağlıdır bütün varlıqlar. 

Yaranmışlar ona səcdə edərək 

Hər an varlığına şahiddir gerçək. 

Təkdir, misilsizdir, - kim deyil agah? 

Tanrılar da ona deyirlər Allah [2, s.29]. 

Poemanın “Yaradılışı dərk etmək haqqında söz” adlı fəlsəfi hissəsində oxuduğumuz aşağıdakı misralar isə 

diqqəti xüsusilə cəlb edir. 

Lakin heyrət coşub daşdığı zaman 

Qeybdən səs gəldi: - Nizami, dayan! 

O bütlərə məftun olma, düşün bir, 

Onlar özlərinə pərəstiş etmir. 

Hamısı pərgartək olub sərgərdan, 

Gəzirlər, onları Kimdir yaradan? 

Qüdrətli əlinlə, qalxıb yerindən, 

Bağla bütxanənin qapısını sən. 

Bütü İbrahimtək oxşa, əzizlə, 

Ancaq bütxanəni ondan təmizlə 

Bütə nəzər salsan surətpərəstsən, 

Xilas olmaq üçün bütü tapda sən [2, s.24]. 

Buradan göründüyü kimi, Nizamı Gəncəvi İslama, müqəddəs Qurana, Məhəmməd peyğəmbərin kəlamlarına 

söykənərək fetişizmi, bütpərəstliyi poeziya dili ilə kəskin tənqid edir. 

Dahi şair “Xosrov və Şirin” poemasının “Minacat” adlı sərlövhəsində yazır: 

Xudaya! Gilimiz mayələnirkən 

Bir vəsiqə yazdın o gün bizə sən. 

Sənin xidmətində buyurdun, duraq, 
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Muzdunu verməyi vəd etdin ancaq [2, s.26-27]. 

Poemanın “Peyğəmbərin tərifi” sərlövhəli hissəsində isə şair Həzrət Məhəmmədi belə vəsf edir: 

Böyük Məhəmmədə yüz min afərin! 

Xilqət torpağıdır, buna ol əmin. 

Həqiqət görənlər gözünə çıraq, 

Varlığa bir zinət özüdür ancaq. 

Vəfa meydanının qabaqcılıdır, 

Nəbilərə rəhbər, başcıl sayılır. 

Günahkar ümməti qoymaz xəcalət, 

Eyləyər onlara daim şəfaət [2, s.29]. 

Haqqında söhbət açdığımız məsələ böyük şairin “Leyli və Məcnun” poemasında da öz dərin və geniş bədii 

həllim tapmışdır. Xalq şairimiz Səməd Vurğun poemanı çox böyük sənətkarlıqla ana dilimizə çevirmişdir. Əsərin 

elmi redaktoru akademik Mirzə İbrahimovdur. 

Poemanın “Sonuncu Peyğəmbərin tərifi” adlı sərlövhəsində oxuyuruq: 

Ey varlıq mülkünə böyük şahsüvar, 

Əqlin sultanısan, zəkavətin var. 

Sonusan o mürsəl peyğəmbərlərin 

Sonun halvasısan, duzu əvvəlin. 

Varlıq bağçasının ilk gülü sənsən, 

Zamanın sonuncu sərkərdəsisən [3, s.27]. 

“Peyğəmbərin meracı” sərlövhəli hissədə isə qeyd edilir: 

Göyləri keçdiyin o sürətlə sən, 

Nolar, Nizamiyə bir söz söyləsən. 

Çoxmu qalacaqsan sən bu niqabda? 

Çoxmu yatacaqsan o rəxti-xabda? 

Bir oyan, üzündən bu örtünü at, 

Şahını şahmatın taxtında oynat [3, s.33]. 

Dahi mütəfəkkir özünün “Yeddi gözəl” poemasında da sözügedən məsələni rəngarəng və orijinal şəkildə 

qələmə almışdır. 

Poemanı istedadlı lirik ədib, xalq şairimiz Məmməd Rahim ana dilimizə çevirmişdir. Ön sözün, izahların 

müəllifi və elmi redaktoru dünya şöhrətli şərqşünas professor Rüstəm Əliyevdir. 

Poemanın “Başlanğıc”ında oxuyuruq: 

Ey bu kainatın açan gözünü, 

Yoxdur səndən qabaq duyan özünü, 

Hər bir başlanğıcın ibtidasısan, 

Sonların sonusan, intihasısan [4, s. 19]. 

Sözügedən məsələ poemanın “Peyğəmbərin mədhi” hissəsində özünün geniş bədii həllini tapmışdır. Həmin 

hissədə oxuyuruq: 

Nəbilərdən üstün qılıncı, tacı, 

Şəriət - qılıncı, tac da meracı, 

Varlıq bu ümmidən mayə almışdır, 

Yerə nur, göylərə kölgə salmışdır [4, s.22-23]. 

Bu işıqlı, nurlu fikrin məntiqi davamı poemanın “Peyğəmbərin meracı” sərlövhəli hissəsində daha qabarıq 

şəkildə tərənnüm edilmişdir: 

Onun sığınmadı cahana tacı, 

Taxtını ərş üstə qurdu meracı 

Ey Nizami, bəsdir, dünyadan çək əl, 

Alçaldığın yetər, göylərə yüksəl. 

Çalış axirətdə qur öz yurdunu, 

Məhəmməd dinində taparsan onu. 

Ağlına əqidən olsa pasiban, 

Şəriət nuruyla xoşbəxt olarsan [4, s.29]. 
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Göründüyü kimi, böyük şair demək istəmişdir ki, İslamın ümumbəşəri mənəvi dəyərlərinə yiyələnən, 

onlardan bəhrələnən hər kəs sosial, iqtisadi, mədəni, mənəvi həyatda xoşbəxt ola bilər. 

Dahi Nizaminin Allah, Onun yerdəki elçisi Məhəmməd peyğəmbər, sülh, mehribanlıq, tolerantlıq dini olan 

İslam dini və onun əsasını təşkil edən müqəddəs Quranın ümumbəşəri mənəvi dəyərləri barədə fikirləri böyük 

mütəfəkkirin sonuncu “İsgəndərnamə” poemasında özünün yekun əksini tapmışdır. 

Barəsində söhbət açdığımız məsələ ilə bağlı poemanın başlanğıcında oxuyuruq: 

Ey Tanrı, dünyaya sənsən padişah, 

Biz kiçik bəndəyik, sən böyük Allah. 

Tək sənə sığmar hər yüksək, alçaq, 

Hər varlıq yoxluqdur, sən varsan ancaq. 

Yuxarı, aşağı - hər gözə çarpan 

Nə varsa, onları sənsən yaradan. 

Sənsən hər birliyi bizə öyrədən, 

Torpağın köksündə qələm işlədən [5, s. 15]. 

Poemanın “Minacat”ında isə deyilir: 

Kimsəm yox, ey bizə böyüklük verən, 

Pənahım da sənsən, köməyim də sən... 

Nizami bu uca dərgahda ancaq 

Ulu Mustafanı şəfiq tutacaq [5, s.20]. 

Bu qəbildən olan işıqlı, nurlu fikirlər poemanın “Sonuncu peyğəmbərin tərifi” və “Peyğəmbərin meracı” 

hissəsində geniş, hərtərəfli şəkildə bədii həllini tapmışdır. 

Məsələn, “Sonuncu peyğəmbərin tərifi” adlı hissədə şairin bu sözləri diqqəti çəkir: 

Seçilmiş elçidir Ulu Tanrıdan, 

Möhkəm hökmləri xalqa çatdıran, 

Qiymətli tacıdır azadələrin, 

Ən dəyərlisidir bütün bəşərin. 

Əzəldən əbədə bütün yaranmış, 

Məhəmməd adından almışdır naxış [5, s.23]. 

Bu qiymətli fikirlərin davamına poemanın “Peyğəmbərin meracı” hissəsində də rast gəlirik: 

Bu taxtın sultanı olan Məhəmməd, 

Keçən elçilərdən odur vəliəhd [5, s.24] 

Poemanın həmin hissəsində daha sonra oxuyuruq: 

O yerdə ki, idrak tapmayır məkan, 

Salam Məhəmməddən, qəbul tanrıdan 

Ağzından çıxmayan səsi eşitdi, 

Görünməz simanı ziyarət etdi [5, s.27]. 

Dahi filosof-şair poemanın adı çəkilən hissəsinin sonunda yazır: 

Nizami tutmuşdur Gəncədə məkan, 

O, məhrum olmasın salamlarından [5, s.28]. 

O, “Nizami tutmuşdur Gəncədə məkan” deməklə, “Nizami Gəncəvi fars-İran şairidir” iddiasında olanlara 

sübut etmişdir ki, əsl gəncəli, azərbaycanlı olmuşdur. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev 2000-ci il may ayının 24-də 

Gəncədə - Nizami məqbərəsini ziyarət edərkən demişdir: “Gəncəlilər xüsusi iftixar hissi keçirirlər. Ona görə ki, 

Nizami gəncəlidir. Gəncənin adını dünyada məşhur edibdir, bu torpaqda yaşayıbdır, bu torpaqda yazıbdır” [6] 

“İsgəndərnamə” poeması dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin bütün dünyada şöhrət tapmış 

ölməz “Xəmsə”si - beşliyinin sonuncu poemasıdır. Poema-dastan, mənzum roman iki hissədən ibarətdir. Birinci 

hissə “Şərəfnamə”, ikinci hissə “İqbalnamə” adlanır. “İqbalnamə”nin məğzini aşağıdakı üç istiqamət təşkil edir: 

− İnsan ağlının, zəkasının və bununla əlaqədar elmin, fəlsəfənin tərənnümü və təbliği; 

− İnsanın yüksək əxlaqi keyfiyyətlərinin tərənnümü və təbliği; 

− İnsan xoşbəxtliyini təmin edən, zülm və bədxahlığa son qoyan ədalətin, azad, bərabər və dost 

insanların milliyyətinin tərənnümü və təbliği; 

− Ağılın tərifi, ağıla təzim poemanın əsas ideya istiqamətlərindən biridir. 
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“Kitabın başlanması” fəslində Nizami İsgəndər haqqında söhbəti filosofun dilindən aparır və şahın hər 

şeydən yüksəkdə duran elmə, hikmətə məhəbbətindən bəhs edir: 

Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs 

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz! 

Hər uca rütbədən, biliniz, fəqət 

Alimin rütbəsi ucadır, əlbət [5, s.430]! 

Şairin dövründə hökm sürən mürtəce ruhanilərin kor-koranə inamları ilə ağıla qarşı çıxdıqlarını, elmi, 

fəlsəfəni və xüsusən məntiqi küfrlə eyniləşdirdiklərini və bu yolun yolçularını amansızlıqla təqib etdiklərini 

nəzərə alsaq, ağlı, elmi bu şəkildə tərənnüm edən Nizaminin qorxmazlığı, mərdliyi, xüsusilə gözə çarpır və onun 

orta əsr şəraitində təbliğ etdiyi rasionalizmin əhəmiyyətini müasirlərimiz daha düzgün qiymətləndirə bilərlər. 

Nizami Gəncəvi “İsgəndərnamə” poemasının “İqbalnamə” adlı ikinci hissəsinin başlanğıcında da Allahın, 

Məhəmməd peyğəmbərin, İslam dininin və Müqəddəs Quranın tərənnümünə dair çox qiymətli poetik fikirlər 

söyləmişdir. Məsələn, “İqbalnamə”nin başlanğıcında oxuyuruq: 

Harda ki, ağıl bir xəzinə tapar, 

Allahın adını eyləyər azar. 

Allah ağılıyla nəvəzişkardır, 

Ağılsızlara da əlacı vardır. 

O, sözün sirrini əyan eyləyər, 

O, verər zəlilə, acizə hünər [5, s.410] 

“İqbalnamə”nin “Minacat” hissəsindəki aşağıdakı misralar da fikrimizi təsdiqləyir. 

Bəndəyə əl tutan sənsən, İlahi, 

Yoxdur səndən başqa onun pənahı. 

Olmuş, olacağı sənsən Yaradan, 

Sənin kərəminə möhtacdır insan [5, s.411]. 

“İqbalnamə”nin “Sonuncu peyğəmbərin tərifi” bölməsində isə dahi şairimiz yazır: 

Nə bir taxt istədi Məhəmməd, nə tac, 

Qılıncla çox aldı şahlardan xərac. 

Yox, yox, səhv elədim, o böyük nəbi, 

Həm taxt sahibiydi, həm tac sahibi [5, s.413]. 

Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, poemanın ikinci hissəsinə - “İqbalnamə”yə Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Fəlsəfə, sosiologiya və hüquq İnstitutunun alimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor, əməkdar elm 

xadimi Zümrüd Quluzadə “Kamillik zirvəsi” adlı xüsusi məqalə həsr etmişdir. O, həmin əsərdə Nizami 

müdrikliyinin fəlsəfi silqətini çox doğru-düzgün şərh və izah etmişdir. Bu məqalə təkcə Azərbaycanda deyil, 

bütövlükdə dünya miqyasında Nizamişünaslığa dair ən qiymətli töhfələrdən biri sayıla bilər. 

Göründüyü kimi, Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil olan hər bir mənzum romanın, poemanın məğzində 

duran Allah, Məhəmməd peyğəmbər, İslam, Quran məfhumlarında ehtiva olunan dərin fəlsəfi fikirləri özünün 

ecazkar, ölməz, həmişəyaşar poeziyasında tərənnüm etməyi özünün əzəli və son ictimai-fəlsəfi borcu hesab 

etmişdir. 
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Резюме 

 

Великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви, в своей несравненной поэзии выразил свои 

поэтические и философские мысли об исламе, что - это религия мира, доброты и терпимости. Он так же изложил 

свои мысли о Священном Коране, который является основой исламской религии, и эти идеи нашли свой глубокий 

смысл и содержание в «Хамсе» великого поэта. 

Низами Гянджеви пролил свет на глубокую художественную и философскую мысль основателя ислама 

Пророка Мухаммеда и его чуда - Священного Корана. 

 

ARTISTIC AND PHILOSOPHICAL DESCIRIPTION OF ISLAM AND 

MODERNITY IN THE POETRY OF NIZAMI GANJAVI 

 

Asadulla Gurbanov 

 

Summary 

 

Nizami Ganjavi, a great Azerbaijani poet and thinker, in his immortal poetry expressed his poetic and philosophical 

thoughts about Islam that it is a religion of peace, kindness and tolerance, and stated his thoughts about the Holy Quran which 

is the basis of this religion. And these ideas found their deep meaning and content in the “Khamsa” of the great artist. 

Nizami Ganjavi shed light on the deep artistic and philosophical thinking of the Prophet Muhammad, the founder of 

Islam, and his miracle - Holy Quran. 

 

Dövlət və din. - 2021.-№4.-S.102-108. 
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığı: Azərbaycandan dünyaya doğan Günəş 

 

Rima Hacıyeva, 

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı 

 

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri də dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami 

Gəncəvidir. Azərbaycan ədəbiyyatının, fəlsəfi fikrinin, mədəniyyətinin, tarixinin, milli dövlətçilik ənənələrinin 

dünyaya çatdırılmasında və öyrənilməsində dahi şairin ölməz əsərləri xüsusi rol oynayır. Onun əsərləri 

Azərbaycan xalqının mənəvi ruhunun ayrılmaz hissəsinə çevrilərək, uzun əsrlərdən bəri əvəzsiz mədəniyyət 

inciləri içərisində mühüm yer tutmaqdadır. 

Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına nəzər saldıqda, dahi söz ustadının zəngin dünyagörüşünə və dərin 

elmi biliklərə malik bir şəxsiyyət olduğunu aydın görmək mümkündür. Şairin yaradıcılığı onun ərəb və fars dilləri 

ilə yanaşı, bir çox elmlərin, eyni zamanda, Quran təfsiri, İslam qanunları, Xristianlıq, Yəhudilik. İran mifologiya 

və əfsanələri, etika, ezoterizm (ezoterika - özünü kəşf etmək, həyatın mahiyyətini yaxından dərk etmək, insanın 

gizli imkanlarını və kainatın sirlərini dərk etməyin bir yoludur), musiqi və təsviri incəsənət kimi sahələrin də 

mükəmməl bilicisi olduğunu göstərir. Araşdırmaçılar hesab edirlər ki, ötən dövrlərdə şair və yazarlar qarşısında 

bir çox sahədə, o cümlədən, elmi və tibbi sahələrdə də biliklərə yiyələnmək kimi tələblər qoyulurdu. Elə bu 

səbəbdən də dahi şair öz dövrünə aid bütün ontologiya (varlıq haqqında təlim) və antropologiya (insan haqqında 

elm) haqqında fəlsəfi fikirlərə yiyələnmişdir. 

Şair öz əsərlərində dünyanın və insanın yaradılışının dini-fəlsəfi, poetik mənzərəsini təsvir etməyə, insanın 

mənəvi və əxlaqi inkişaf yollarını, ədalətli bir cəmiyyətin formalaşdırılması istiqamətlərini göstərməyə çalışırdı. 

Nizami Gəncəvi kainat və varlıq haqqında baxışlarında Tanrını və özünü tanıma, idrak problemlərinə xüsusi 

əhəmiyyət verir, onları bir-biri ilə sıx əlaqələndirirdi. Əsərlərində Tanrı və kainat arasında əlaqəni təhlil edən şair 

yalnız Qurana deyil, eyni zamanda, yəhudi, xristian, qədim yunan, qədim İran və digər qeyri-İslam mənbələrinə 

də istinad edirdi. Kifayət qədər dərin elmi biliyə malik olan dahi şairin “Hakim” (alim) adlandırılması da təsadüfi 

deyildi. 

Nizami Gəncəvinin əsərlərində humanizm, ümumbəşərilik, əxlaqi dəyərlər, ictimai-siyasi görüşlər öz bədii 

əksini tapıb. Əsərlərində irqi, milli və dini ayrı-seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən şair qəhrəmanlarını müxtəlif 

xalqların nümayəndələrindən seçir, onları dini görüşlərinə, milliyyətlərinə görə fərqləndirmir. Onun qəhrəmanları 

yalnız ədalət, xalqın rifahı, ali məqsədlər uğrunda mübarizə aparır. Şairin yaradıcılığında şəxsiyyətə hörmət, 

əməyə dəyər daim aparıcı mövzular sırasındadır. 

Əsərlərində dini motivlərdən istifadə edən şairin təsvir etdiyi “Xoşbəxtlər ölkəsi” Məzdəkilik və Xürrəmilik 

ideyaları ilə səsləşir. Onun yaradıcılığında rast gəldiyimiz yüksək mənəvi, bəşəri, əxlaqi dəyərlərlə zəngin 

cəmiyyət bu gün də mövcud cəmiyyətlər üçün bənzərsiz bir nümunədir. Dahi şairin xəyallarında yaşatdığı, 

əsərlərində təsvir etdiyi bu cəmiyyətdə insanlar arasındakı dostluq, bərabərlik, sülh, qarşılıqlı anlaşma kimi 

yüksək mənəvi keyfiyyətlər ön planda göstərilir. Maddiyyata sevgi, insanlar arasında ayrı-seçkilik, paxıllıq kimi 

keyfiyyətlər isə mənfi obrazların xüsusiyyətləri kimi göstərilir. Bütün bu müsbət keyfiyyətlər hazırda mövcud 

multikulturalizm ideologiyasının özülünü təşkil etməkdədir. 

Dahi Nizami ümumilikdə dinlərə münasibətdə ayrı-seçkiliyə yol vermir, bütün poemalarında və bir çox 

məqamlarda Allahın təkliyindən, böyüklüyündən, onun peyğəmbərlərindən bəhs edir. Nizami Gəncəvi Allaha 

sidq-ürəklə inanır, əsərlərində də Allahın hər şeyə qadir olduğunu, mərhəmətli, bağışlayan olduğunu oxucuya 

çatdırır: 

 

Biz aciz bəndəyik, Sənsən yaradan, 

Sənin qüvvətinlə yaşayır insan. 

Olmasaydı, mənim günahım hərgah, 

Sənə kim deyərdi: “Ey Gafur Allah!” 

Gecələr, gündüzlər, hər axşam, səhər 

Qəlbimdə, dilimdə bir Sənsən əzbər. 

 

Nizami Gəncəvi eyni zamanda vətənpərvərlik hisslərini yüksək qiymətləndirən, bu hissləri əsərlərində 

qəhrəmanlarının əsas keyfiyyətlərindən biri kimi göstərən şairdir. Onun yaradıcılığında Vətən sevgisi doğma xalq 
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yolunda qəhrəmanlıq ideyası ilə birləşir. O, əsərlərində canlandırdığı bütün hadisələri doğma yurdu Azərbaycanla 

bağlayır, öz ölkəsinin keçmiş günlərini təsvir edir: 

 

Hərum adlanırdı bu yurd hər yerdə, 

İndisə adına deyirlər Bərdə. 

Bu mərdlər, gözəllər yurdunda, inan, 

Çox saysız xəzinə gizləmiş zaman. 

Belə şux, sevimli gülşən harda var? 

Harda var xəzinə saçan bu diyar? 

 

Elə bu səbəbdəndir ki, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixinə bəxş edilən və 

ecazkar söz sənəti inciləri ilə qəlbləri fəth edən dahi şairin əsərləri günümüzdə də öz aktuallığını itirməyib. Onun 

əsərləri doqquz yüz ilə yaxındır ki, bədii söz xəzinəsinin incisi kimi bütün dünyanı dolaşmaqdadır. 

Nizami yaradıcılığının zirvəsi sayılan “Xəmsə” dünya şairinin sənətkarlığında özünəməxsus yer tutur. Öz 

əsərlərində çox zaman müxtəlif xalqların həyatını təsvir edən dahi şair ölməz “Xəmsə”sində də müxtəlif 

mədəniyyətləri canlandıraraq, multikultural dəyərləri, elmi, sülhü və tərəqqini təbliğ edib. 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında tolerantlıq ideologiyası əsas prinsiplərdən biridir. Başqalarına mərhəmət, 

dözümlülük, demək olar ki, onun əsərlərinin aparıcı ideyasını təşkil edir. Dahi şairin “Xosrov və Şirin” 

poemasında da aydın görünür ki, o, qəhrəmanlarının dini inanclarını onlar qarşısında maneə kimi qoymur, əksinə, 

insanlara tolerantlıq ruhu aşılamağa çalışır. Şair, hətta şəxsi həyatında belə multikultural, tolerant prinsiplərə sadiq 

ruhlu idi. Onun Dərbənd hakiminin göndərdiyi fərqli dindən, fərqli millətdən olan kənizlə evlənməsi deyilənlərin 

təsdiqidir. Şair sevgini, humanizmi uca tutaraq deyir: 

 

Eşqdir mehrabı uca göylərin, 

Eşqsiz ey dünya, nədir dəyərin?! 

Eşqsiz olsaydı, xilqətin canı, 

Dirilik salmazdı bütün cahanı. 

 

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında diqqətçəkən məqamlardan biri də əski türk mədəniyyətinə, fəlsəfəsinə, 

dini ideologiyasına olan meyldir. Dahi şair “Xəmsə”-sini farsca yazmasına baxmayaraq, əsərlərində türk mifoloji, 

dini-fəlsəfi və milli-mənəvi dünyagörüşünə geniş yer verir və təbliğ edir. “Sirlər xəzinəsi” əsərində türk dü-

şüncəsinə, türk inancına müraciət edərək yazır: 

 

Türkə bənzər yasəmən çöldə qurub ağ çadır, 

Çadırın ayparası Sürəyyaya nur saçır. 

 

Əsərlərində türkləri hər zaman ədalətli, humanist bir xalq olaraq göstərən şair deyirdi: 

 

Dağ kimi ucalmışdı bir zaman Türk dövləti, 

Sarmışdı məmləkəti ədaləti, şəfqəti. 

 

N. Gəncəvi əsərlərində oxuculara daim əbədi sülhü, əmin-amanlığı çatdırmaq istəyir, mütərəqqi ideyaları, 

inkişafı təbliğ edirdi. O, dağıdıcılığın deyil, quruculuğun, nifrətin, əzabın yox, sevginin, dostluğun vacibliyini önə 

çəkir, ədaləti, insanpərvərliyi, sevgini, əməksevərliyi, dürüstlüyü, saflığı və bu kimi mənəvi keyfiyyətləri insanlı-

ğın zinəti kimi göstərirdi. Şair xeyirxahlığı, yaxşılığı, səbirli olmağı təbliğ edir və gec-tez bu keyfiyyətlərin qələbə 

qazanacağını göstərirdi. “Yeddi gözəl” poemasında yer alan “Xeyir və Şər” mənzum hekayəsi bütün bu 

göstərilənlərə nümunədir. Onun bu hekayədə canlandırmağa çalışdığı Xeyirin Şər üzərində qələbəsi günümüzdə 

də aktuallığını qorumaqdadır. Belə ki, erməni işğalında olan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda aparılan 44 

günlük Vətən müharibəsində ordumuzun qazandığı qələbə də Xeyirin Şər üzərində qələbəsinin təcəssümüdür. 

Xeyir Şər üzərində qələbə əldə etdiyi kimi, Azərbaycan da 30 il erməni əsarətində qalan torpaqlarından mənfur 

düşməni qovaraq qələbə qazandı. Bu qələbə erməni vandalları tərəfindən illərlə xarabalıqlara çevrilmiş 

məkanlarımızın yenidən dirçəldilməsinə, həmin ərazilərdə müxtəlif xalqların nümayəndələrinin sülh və əmin-

amanlıq, rifah içində yaşamalarına zəmin yaradan qələbə oldu. 
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Dahi şairin yaradıcılığı təkcə ölkəmizdə deyil, eyni zamanda, dünya şərqşünaslığının da diqqət mərkəzində 

olmuş və günümüzdə də tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmaqdadır. Söz ustadının yaradıcılığını araşdıran 

mütəxəssislər, yazarlar onun əsərlərinə, təfəkkürünə heyranlıqlarını dilə gətirməkdən usanmamış, şəninə şeirlər 

yazmış, təriflər demişlər. 

Dağıstan şairi Xuryurg Tahir Azərbaycanda olarkən Nizami yaradıcılığı ilə daha dərindən tanış olub. Ölməz 

ustadın yaradıcılığına öz heyranlığını bildirən şair deyib: 

 

Nizami ölməyib, sağdır, diridir, 

Ölkəmizin solmaz qızılgülüdür. 

Ürəklərdə dahi ucadan-uca, 

Yaşayacaq tamam dünya qalınca. 

 

Bütün dünyanın “Gəncəli dahi” kimi tanıdığı Nizaminin yaradıcılığında Şərq dünyası ilə yanaşı, Qərb 

aləminin də ədəbi-mədəni dəyərləri öz əksini tapır. Şairin yaradıcılığından ilhamlanan bir çox Qərb yazarı da 

müxtəlif poemalar yazmışlar. Bunlardan XVIII əsr ingilis şairi İsaak Dizraelinin 1799-cu ildə qələmə aldığı 

“Məcnun və Leylinin məhəbbəti” mənzum poemasını, Ser Uilyam Consun 1767-ci ildə “Yeddi gözəl” poemasının 

təsiri altında yazdığı “Yeddi fontan”, ingilis şairi Uilyam Morrisin “Yeddi gözəl” poemasında “Bəhramın şənbə 

günü qaragünbəzli saraya getməsi və birinci İqlim padşahı qızının söylədiyi” hekayədən təsirlənərək yazdığı “Bir 

daha yenidən gülməyən adam” və bu kimi bir sıra digər ədəbiyyat incilərini nümunə çəkmək olar. 

Dövlət başçısının xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə, ədəbi yaradıcılığına, Nizami irsinə göstərdiyi qayğı 

və diqqətin nəticəsi olaraq, ölkəmizdə də Nizami sənətinin daha dərindən öyrənilməsi və dünyaya tanıdılması 

istiqamətində xeyli iş görülməkdədir. Şairin yaradıcılığı müxtəlif dillərə tərcümə edilir, əsərlərinə musiqilər 

bəstələnir, poeziyası səhnələşdirilir, həyat və yaradıcılığı haqqında filmlər çəkilir. Hələ 1979-cu ildə ümummilli 

lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 

irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” imzaladığı qərar Nizami 

yaradıcılığının dərindən öyrənilməsi və təbliğ edilməsi sahəsində uğurlu addım oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

1981-ci ildə bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən ölməz sənətkarın 840 illik yubiley mərasimləri ölkənin 

mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrildi. 

2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi şərəfinə dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlər keçirildi. 

2019-cu ildə isə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Nizami Gəncəvinin əsərləri dövlət varidatı elan edildi. 

Hazırda böyük mütəfəkkirin anadan olmasının 880 illik yubileyi şərəfinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci il ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi ili” elan edilib. 

N. Gəncəvinin Bakıda, Gəncədə heykəlləri ucaldılıb. Mütəfəkkirin təkcə ölkə daxilində deyil, ölkə 

hüdudlarından kənarda - Moskva, Sankt-Peterburq, Daşkənd, Çebokssarı, Kişinyov, Roma, Pekin şəhərlərində də 

heykəlləri ucaldılıb. 

Ölkəmizdə və dünyada dahi şairin adına təhsil müəssisəsi, beynəlxalq mərkəz və muzey fəaliyyət 

göstərməkdədir. Onun əsərlərinin nadir əlyazma nüsxələri isə bir çox şəhərlərin (Bakı, Moskva, Sankt-Peterburq, 

Daşkənd, Təbriz, Tehran, Qahirə, İstanbul, Dehli, London, Paris və s.) məşhur kitabxana, muzey və əlyazmaları 

fondlarında qiymətli incilər kimi qorunub saxlanılmaqdadır. 

 

İlahiyyat. -2021.-№5.-S.64-66. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNİN SÜJETİ ƏSASINDA 

YAZILAN PYESLƏR NAXÇIVAN SƏHNƏSİNDƏ 

 

Əli Qəhrəmanov 

 

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi 

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 

bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə 

açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Məqalədə dünya ədəbiyyatına ölməz incilər bəxş edən, ədəbi şəxsiyyət Nizami Gəncəvinin həyatı və poemalarının 

süjetlərini əks etdirən dram əsərlərinin Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulmasından bəhs olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Naxçıvan teatrında dahi sənətkarın həyat və yaradıcılığını əks etdirən Qurban Qurbanovun “Xosrov və Şirin”, Səməd 

Vurğunun “Fərhad və Şirin”, Mehdi Hüseynin “Nizami”, Abdulla Şaiqin “Fitnə”, İslam Səfərlinin “Xeyir və Şər”, Kəmalə 

Ağayevanın “Məhsəti”, Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər”, Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm” və s. əsərlər 

dəfələrlə tamaşaya qoyulmuşdur. Məqalədə həmin əsərlərin səhnəyə qoyulma tarixləri, məzmunu, müəllifləri, tamaşaların 

quruluşçu rejissorları, bədii tərtibatını hazırlayan rəssamlar, bəstəkarlar və obrazları səhnədə canlandıran aktyorlar 

göstərilmişdir. 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, şair-filosof, dram, tamaşa, rejissor, rəssam, bəstəkar, aktyor. 

 

Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvi xalqımızın bəşəriyyətə bəxş etdiyi ədəbi şəxsiyyətlərdən biridir. 

Nizami poeziyası əsrlərdən bəri öz təravətini saxlamış, əbədiyaşarlıq nümunəsi kimi dünya mədəniyyətinə, ölməz 

incilər bəxş etməklə, ona şöhrət qazandırmışdır. Nizami irsi uzun zamandan bəri dünya elmi-ədəbi fikrinin diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Ölkəmizdə dahi şairin əsərləri dəfələrlə nəşr olunmuş, ədəbi irsinin öyrənilməsi və 

tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüşdür. Bu proseslərin intensiv şəkil almağa başlaması əsasən Nizami 

Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik yubileyi ərəfəsinə təsadüf etmişdir. Dahi şairin yubileyinin dövlət 

səviyyəsində qeyd olunması ilə bağlı ilk qərar 1939-cu ilin 25 iyulunda qəbul edilmiş, lakin İkinci Dünya 

müharibəsi səbəbindən yubileyin yalnız 1947-ci ildə keçirilməsi mümkün olur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1979-cu ilin 6 yanvarında “Azərbaycanın böyük şairi və 

mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri 

haqqında” və 1981-ci ilin avqust ayında dahi Nizaminin anadan olmasının 840 illiyi ilə əlaqədar qəbul edilən 

qərarlar nizamişünaslıqda əsaslı dönüş yaratdı. Eyni zamanda 1991-ci ildə ustad sənətkarın 850 illiyi ilə bağlı 

yubiley tədbirləri ölkənin mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrildi. 

Respublika Prezidenti İlham Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi 

İli” elan olundu. Prezident İlham Əliyevin Nizami Gəncəvi yaradıcılığına xüsusi əhəmiyyət verməsi heç də 

təsadüfi deyil. Çünki Nizami öz yaradıcılığı ilə yeni bir ədəbi hadisənin başlanğıcının əsasını qoyub. Dahi Nizami 

təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, dünya ədəbiyyatının inkişafında da müstəsna rol oynayıb. Bəşəriyyətin 

ədəbi-elmi fikrində Nizami sənətinə olan maraq daha da geniş vüsət alıb. Bu mənada Respublika Prezidentinin 

imzaladığı Sərəncam dünya miqyasında Nizami irsinin daha yüksək səviyyədə təbliği istiqamətində böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda bu Sərəncam 2041-ci ildə dünyada dahi ədibin 900 illik yubileyinin layiqincə 

qarşılamaq üçün yeni perspektivlər açır. 

Nizami yaradıcılığının təsiri təkcə Şərq ədəbiyyatı ilə məhdudlaşmayıb. Qərb ədəbiyyatı və mədəniyyətinə 

də təsirsiz ötüşməyib. Bənzərsiz yaradıcılığı ilə Şərqdən Qərbədək tanınan şairin poemaları geniş şərhlərlə 

müxtəlif Avropa dillərinə tərcümə edilib və nəşr olunub. Nizaminin zəngin yaradıcılığı bəşər mədəniyyətinin 

nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətə malik olduğundan Şərqdə təkcə onun “Leyli və Məcnun” poemasına 500-

dən çox nəzirə yazılıb. 

Təbii ki, Azərbaycan yazıçıları, dramaturqları, şairləri də Nizami irsindən bəhrələnərək, onun keçdiyi 

zəngin həyat yolunu işıqlandıran çoxlu sayda əsərlər yazıblar. Həmin əsərlər Azərbaycan səhnələrində müxtəlif 

rejissor, rəssam və bəstəkarların ərsəyə gəlməsində mühüm rol oynayıb. Naxçıvan teatrında isə Nizami 

Gəncəvinin həyat və yaradıcılığını əks etdirən pyeslər uğurla tamaşaya qoyulub. 
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Naxçıvan səhnəsində, 1940-cı ilin 26 iyulunda Qurban Qurbanovun “Xosrov və Şirin” pyesinin ilk tamaşası 

İbrahim Həmzəyevin quruluşunda (rəssam Şamil Qazıyev, musiqi tərtibatçısı Tapdıq Hüseynov, rejissor assistenti 

Rza Məmmədov (Bacıoğlu) göstərilib [7, s. 119]. Tamaşada İsa Musayev və Nadir Rzayev - Fərhad, Rüxsarə 

Ağayeva və Xədicə Qazıyeva - Şirin və Məleykə, Mirhəsən Mirişli və Səməd Mövləvi - Şapur, İbrahim Həmzəyev 

və Əziz Hüseynov - Xosrov, Rza Məmmədov və Tələt Nəcəfov - Şiruyə, Əyyub Haqverdiyev və Sadıq Həsənzadə 

- Vəzir, Firuzə Əlixanova və Məhbubə Məmmədova - Məlihə, Lalə - Məhunbanu, Lüsya Əlixanova - Laçın, Telli 

Ələkbərova və Ruqiyə Əliyeva - Qəmər, Rza İsfəndiyarlı - Kəndli, Rza Tumbullu - Qatil, Əkbər Təhmasib - 

Neqsarud, İzzət Xəlilov - Sərkərdə, Mirzə Ələkbərov - Birinci əyan, Məmməd Həsənov - İkinci əyan, Həmid 

Mürsəlov - Üçüncü əyan, Yusif Haqverdiyev - Cəmşid, Kazım Hüseynov - Firuz, Yunis Qasımov - Fərrux 

obrazlarında çıxış ediblər. 

Səməd Vurğunun “Fərhad və Şirin” mənzum tarixi dramı Naxçıvan Teatrında ilk dəfə 1942-ci ilin 24 

oktyabrında İbrahim Həmzəyevin quruluşunda (rəssam Əyyub Hüseynov, musiqi tərtibatçısı Ənvər Hüseynov, 

rejissor assistenti Kazım Şeyxov) müharibənin qanlı-qadalı günlərində naxçıvanlı sənətsevərlərə göstərilib və 

layiqli səhnə həllini tapıb [4, s. 164]. Tamaşa gənclərdə vətənpərvərlik duyğularının aşılanmasında mühüm rol 

oynayıb. Tamaşada İbrahim Həmzəyev - Fərhad, Rza İsfəndiyarlı - Azər baba, Firuzə Əlixanova - Şirin, Səməd 

Mövləvi - Şapur, Lalə xanım - Fitnə, Əyyub Haqverdiyev - Xosrov, Zəroş Həmzəyeva - Məryəm, Məmmədrza 

Əliyev (Zəroş Həmzəyevanm qardaşı) - Şiruyyə, Kazım Hüseynov - Vəzir, Ağalar Əliyev - Topal, Sara Azərova 

- Məhinbanu rollarını canlandırıblar. 

Yaratdığı obrazın ümumi xarakterini dərindən duyan, müəllifdən gələn lirik-psixoloji, qəhrəmanlıq, 

məhəbbət motivlərini ön plana çəkən görkəmli aktyor İbrahim Həmzəyevin yaddaşlara həkk olan Fərhad surəti 

müharibə illərində yaratdığı ən maraqlı və yaddaqalan obrazlarındandır. O, igid, cəngavər, eşq yolunda əzab və 

əziyyətlərə sinəgərən Fərhadın mənəvi dünyasını təbii ifa yozumuyla sənətsevərlərə təqdim edirdi. Müqtədir 

sənətkar Səməd Mövləvi tamaşada Şapurun mənəviyyatsızlığını, rəzilliyini, xain xislətini dolğunluqla canlandırır 

və xarakter səviyyəsinə yüksəldərək tamaşaçıya təqdim edirdi. 

Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik yubileyi münasibəti ilə Səməd 

Vurğunun “Fərhad və Şirin” əsəri 1947-ci ilin iyun ayının 11-də yeni quruluşda (Quruluşçu rejissor İbrahim 

Həmzəyev, rəssam Məmməd Qasımov, bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəyli, rejissor assistenti Xədicə Qazıyeva) 

tamaşaya qoyulur [7, s. 148]. İsa Musayev - Fərhad, Zəroş Həmzəyeva - Şirin, Səməd Mövləvi - Şapur , Rza 

İsfəndiyarlı - Azər baba, Mirhəsən Mirişli və Kazım Hüseynov - Vəzir, Firuzə Əlixanova - Məhinbanu , Pakizə 

Məmmədova - Fitnə, Ağalar Əliyev- Topal, Lətif Niftəliyev - Şiruyyə, Xədicə Qazıyeva - Məryəm, Rza Tumbullu 

(Ozan) rollarında, kütləvi səhnələrdə isə Tamara Məmmədova, Sofya Hüseynova, Fatma Fətullayeva və Şərqiyyə 

İsmayılova (Qızlar), Əsgər Əhmədoğlu, Yaqub Şahtaxtlı, Yusif Haqverdiyev və Mirzə Ələkbərov (İgidlər) iştirak 

edirdilər. 

Musiqidə muğam improvizə səciyyəli xalq mahnı və rəqslərin intonasiyaları, Fərhad və Şirinin sevgisi lirik 

səpkidə verilirdi. 

İbrahim Həmzəyevin yeni quruluşunda “Fərhad və Şirin” 1962-ci ilin iyun ayının 15-də (rəssam Məmməd 

Qasımov, musiqi tərtibatçısı Ənvər Hüseynov, rejissor assistenti Kazım Hüseynov) səhnəyə qoyulur. Məmməd 

Quliyev - Fərhad, Roza Cəfərxanova - Şirin, Əkbər Qardaşbəyov - Azər baba, Əyyub Məmmədov - Xosrov, 

Səməd Mövləvi - Şapur, Zəroş Həmzəyeva - Məryəm, Pakizə Məmmədova - Fitnə, Kazım Hüseynov - Vəzir, 

Əkrəm Əliyev və Lətif Niftəliyev - Şiruyyə və digərlərinin yaratdıqları obrazları sənətsevərlər rəğbətlə 

qarşılayırlar. Yenidən hazırlanan “Fərhad və Şirin” tamaşasına yeni ifaçılar cəlb edilmişdi. İstedadlı aktrisa Roza 

Cəfərxanovanın Şirin rolundakı xoşagəlim ifası onun yaradıcılıq imkanlarını bir daha aşkarladı. “Zəroş 

Həmzəyeva müxtəlif quruluşlardakı “Fərhad və Şirin” tamaşasında iki monumental obrazla - Şirin və Məryəmlə 

qarşılaşıb. Aktrisanın gərgin yaradıcı zəhməti sayəsində bu obrazlar arasında kəskin fərq, hər iki obrazın fərdi 

xüsusiyyətləri, həyata baxış tərzi qabarıq şəkildə tamaşaçılara təqdim olunub. Şirin-Zəroş Həmzəyeva nə qədər 

incə və zərif duyğularla əhatə olunmuş, sevib-sevilməyə layiq bir qızdırsa, Məryəm-Zəroş Həmzəyeva məğrur və 

qürurludur” [2, s. 34]. 

2006-cı ildə şair-dramaturq Səməd Vurğunun anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı Respublika Prezidenti 

Cənab İlham Əliyevin imzaladığı xüsusi Sərəncamda: “Böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Səməd Vurğun 

zəngin və ibrətamiz bir yaradıcılıq yolu keçmişdir. Onun istər poetik dünyası, istərsə də əlvan vüsətli 

dramaturgiyası Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olmuşdur” deyilir. 

Xalq şairi Səməd Vurğunun dünyaya gəlişinin 100 illiyi 2006-cı ildə ölkəmizdə geniş miqyasda qeyd edildi. 

Əsərləri yenidən nəşr olundu, pyesləri teatrların repertuarlarına salındı. Zəngin yaradıcılığı barədə sənədli filmlər 
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çəkildi, elmi-nəzəri konfranslar keçirildi. Bir sözlə onun yubileyi doğma Azərbaycanda böyük sevinc və 

məhəbbətlə qeyd olundu. 

Naxçıvan teatrı da bu əlamətdar yubiley münasibəti ilə şair-dramaturqun “Fərhad və Şirin” mənzum-tarixi 

dramını müstəqillik illərində - 2006-cı ilin 28 oktyabrında yeni quruluşda (rejissor Kamran Quliyev, rəssam 

Əbülfəz Axundov, bəstəkar Kamal Əhmədov, rejissor assistentləri Şirzad Abutalıbov, Bəhruz Haqverdiyev) 

təqdim etdi. Rza Xudiyev - Fərhad, Elmira Kərimova - Şirin, Əli Əliyev - Xosrov, Nəzakət Xudiyeva - Məhin 

Banu, Həsən Ağasoy - Şapur, Nazlı Hüseynquliyeva - Məryəm, Zəminə Baxşəliyeva - Fitnə, Xəlil Hüseynov - 

Azər baba, Rövşən Hüseynov - Vəzir, Vidadi Rəcəbli - Topal, Vüsal Rzayev - Şiruyyə rollarında oynayırdılar. 

Kütləvi səhnələrdə Tofiq Mövləvi, Şirzad Abutalıbov, Yusif Allahverdiyev, Elxan Şeyxov, Bəhruz Haqverdiyev, 

Zakir Fətəliyev, Cəbrayıl Nəbiyev, Kəklik Novruzova, Günay Qurbanova, Xanım Şirəliyeva, Zəlihə 

Hüseynquliyeva, Məlahət Abbasova, Humay Bədəlova, Oqtay Əlirzayev, Ziya Həsənov, İlqar Babayev iştirak 

edirdilər [5, s. 235]. Baş rolun ifaçısı Rza Xudiyev Fərhadın mənəvi dünyasını, zəngin xarakterini ustalıqla 

canlandırdı. Onun ifasında Fərhad Vətənə, doğma el-obaya bağlı bir cəngavər təsiri bağışlayırdı. Elmira 

Kərimovanın məharətlə yaratdığı Şirin obrazı dəyanəti, zərifliyi və məsumluğu ilə diqqəti cəlb edirdi. Onun 

romantik boyalarla yaratdığı Şirin obrazı əsl məhəbbət aşiqini xatırladırdı. 

Tamaşa maraqlı rejissor yozumu, rəssam işi, bəstəkar musiqisi və yaddaqalan aktyor oyunu ilə diqqəti cəlb 

edirdi. Quruluşçu rejissor Kamran Quliyev müəllif ideyasını müxtəlif sənət yozumlarıyla tamaşaçılara çatdırır, 

quruluşçu rəssam Əbülfəz Axundov lakonik yollarla tamaşanın bədii siqlətini verdiyi bədii tərtibatda artırır, 

bəstəkar Kamal Əhmədovun bəstələdiyi musiqi isə tamaşanın ideya-bədii səviyyəsini daha da yüksəldirdi. 

Tamaşanın premyerasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov və müəllifin oğlu 

Vaqif Səmədoğlu da iştirak etmişdilər. 

Müharibə dövrünün yaddaqalan əsərləri içərisində Mehdi Hüseynin böyük şair Nizaminin 800 illik 

yubileyinə həsr etdiyi “Nizami” pyesi də vardı. Mövzu və süjet xətti etibarı ilə maraqlı olan bu əsərdəki hadisələr, 

xarakterlər, xalq azadlığı mübarizəsi müasir dövrlə, vətənpərvərlik ruhu ilə həmahəng səslənirdi. Dövrün tarixi 

hadisələri fonunda ikiüzlü, qəddar, zülmkar saray əyanları ilə dahi Nizaminin mütərəqqi, humanist ideyaları qarşı-

qarşıya qoyulurdu. Dramaturq-şair hadisələrin fəal iştirakçısı kimi təsvir edilirdi. 

Naxçıvan Teatrında “Nizami” pyesi ilk dəfə 1943-cü il martın 24-də Səməd Mövləvinin quruluşunda 

(rəssam Şamil Qazıyev, musiqi tərtibatçısı Tapdıq Hüseynov, rejissor assistenti Ağarza Rzayev) tamaşaya 

qoyuldu [4, s. 126]. İbrahim Həmzəyev - Nizami, Əyyub Haqverdiyev - Qivami, Sara Azərova və Pakizə 

Məmmədova - Xədicə, Firuzə Əlixanova - Məhsəti, Ağarza Rzayev - Əbdək, Zəroş Həmzəyeva və Xədicə 

Qazıyeva - Afaq, Kazım Hüseynov - Toğrul, Tamara Məmmədova - Dəstəgül, Həsən Əliyev - Çingiz, Əşrəf 

Rüstəmov - Yusif, Səməd Mövləvi - Şirvan hökmdarı, Yusif Haqverdiyev - Vəzir, Mirhəsən Mirişli - Vali, Rza 

İsfəndiyarlı - Yunis, Əli İmanov və Əli Qurbanov - Mühafizəçi, Əli Qurbanov - Birinci cəngavər, Ağalar Əliyev 

- Qasid və İkinci cəngavər, Gültac Allahverdiyeva - Birinci qız, Əfifə Abbasova - İkinci qız, Səfəralı Möhsümov 

- Şəhərli rollarını canlandırırdılar. Quruluşçu rejissor xalq qəhrəmanlıq tamaşası yaratmaqla, əsas diqqətini insan 

xarakterlərinə, mülahizələrinə, eləcə də dahi şair Nizaminin və onu əhatə edən mühitin mürəkkəb qarşılıqlı 

əlaqəsinə yönəltmişdi. Aktyor Həmzəyevin yaratdığı Nizami obrazı yalnız xalqın səadəti uğrunda mübarizə 

aparan şair deyil, həm də əsrin mütəfəkkir filosofu kimi təkrarolunmaz oyunu ilə insan şəxsiyyətinin mənəvi 

gözəlliyini, məlahətini, cazibəsini tamaşaçıya təlqin edirdi. 

Dahi Nizaminin 800 illik yubileyi münasibətilə Abdulla Şaiqin “Fitnə” əsərinin Naxçıvan səhnəsində ilk 

tamaşası 1949-cu il mayın 20-də İsa Musayevin quruluşunda (rəssam Şəmil Mustafayev, musiqi tərtibatçısı Səfər 

Rəcəbli, rejissor assistenti Kazım Hüseynov) olur [7, s. 153]. Zəroş Həmzəyeva - Fitnə, İsa Musayev - Bəhram 

şah, Kazım Hüseynov - Vəzir, Firuzə Əlixanova - Gövhər, Əyyub Məmmədov - Bəxtiyar, Əyyub Haqverdiyev - 

Əyyar, Roza Cəfərova - Afət, Mirhəsən Mirişli - Qulam, Rza İsfəndiyarlı - Qoca, Yusif Haqverdiyev - Vəzirin 

qulamı, Ağalar Əliyev, Lətif Niftəliyev və Əşrəf Rüstəmov - qara qullar rollarında oynayırlar. 

İslam Səfərlinin Nizaminin 800 illik yubileyinə həsr etdiyi “Xeyir və Şər” adlı mənzum dramının ilk 

tamaşası 1948-ci il noyabrın 16-da İ. Musayevin quruluşunda (rəssam M. Qasımov, bəstəkar Ş. Ələkbərova, 

rejissor assistenti Y. Şahtaxtlı) zəhmətkeşlərə təqdim olunur. İsa Musayev - Xeyir, Səməd Mövləvi - Şah, Kazım 

Hüseynov - Şər, Əliheydər Həsənzadə - Ağıl bəy, Rüxsarə Ağayeva - Gülxar, Firuzə Əlixanova - Təranə, Əkbər 

Qardaşbəyov - Qoca Kürd, Məmməd Quliyev - Rəhimlər sultanı, Tamara Məmmədova - Arzu, Rza İsfəndiyarlı -

Qoca, Lətif Niftəliyev - Gənc kürd, Əyyub Abbasov və Mirzə Ələkbərov - Təbib rollarında iştirak edirlər [3, s. 

64]. Əsərin tamaşaya qoyulması münasibəti ilə “Şərq qapısı” qəzetinin xüsusi buraxılışında “Azərbaycan SSR 

əməkdar artisti İ. Musayevin “Xeyirxah qüssələrin simvolu”, Azərbaycan SSR əməkdar artisti, teatrın direktoru 
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Ə. Haqverdiyevin “Yeni mövsümü “Xeyir və Şər”lə açacağıq, artistlərdən R. Ağayevanın “Gülxar surəti”, F. 

Əlixanovun “Humanist qız”, M. Quliyevin “Şər qüvvələrin başçısı” yazılan verilmişdir” [9]. 

Müstəqilliyin ilk ilində 1991-ci ilin 2 iyulunda İslam Səfərlinin “Xeyir və Şər” mənzum əsəri yeni 

quruluşda (Quruluşçu rejissor Əsgər Əsgərov, rəssam Hüseynqulu Əliyev, musiqi tərtibatçısı Sevda Əliyeva, 

rejissor assistenti Bəhruz Haqverdiyev) sənətsevərlərə təqdim olunur [6, s. 586]. Kamran Quliyev - Nağılçı, Əkbər 

Qardaşbəyov və Kazım Hüseynov - Şah, Yasəmən Ramazanova - Gülxar, Bəhruz Haqverdiyev və Zöhrab 

İmanquliyev - Xeyir, Əbülfəz İmanov və Tofiq Mövləvi - Şər, Yusif Allahverdiyev və İbrahim Şəfiyev - Baş 

təbib, Məmməd Quliyev - Qoca, Xəlil Hüseynov - Kürd, Nəzakət Xudiyeva - Təranə, Roza Cəfərxanova - Dayə, 

Şirzad Abutalıbov və Rəfail Abutalıbov - Gənc kürd, Viktoriya Dobrova və Volodya Dobrova - Rəqsçilər 

rollarında iştirak edirlər. 

Kəmalə Ağayevanın “Məhsəti” mənzum pyesi İlk dəfə 1964-cü il oktyabrın 24-də Baxşı Qələndərlinin 

quruluşunda (rəssam Məmməd Qasımov, bəstəkar Məmməd Ələkbərov, rejissor assistenti Kazım Hüseynov) 

səhnəyə qoyulur [4, s. 244]. Rollarda: Zəroş Həmzəyeva - Məhsəti, İldırım Cabbarov - İlyas-Nizami, Əyyub 

Məmmədov - Əşrəf, Əkbər Qardaşbəyov - Əmir Əhməd, İsa Musayev - Pərvər baba, Sofya Hüseynova - Tərgül, 

Tamara Məmmədova - Rəna, Məmməd Quliyev - Gəncə hökmdarı, Mirzə Ələkbərov - Gəncə xətibi, Xədicə 

Qazıyeva - Bəlx hökmdarı, Rza İsfəndiyarlı - Vəzir, Yusif Haqverdiyev - Birinci mürid, Əyyub Haqverdiyev - 

İkinci mürid, İbrahim Məmmədov və Tofiq Mövləvi - Şəhər valisi, Kazım Hüseynov - Möhnət, Mirhəsən Mirişli 

- Tacir, Məmməd Hümbətov - Qala mühafizəçisi, Əkrəm Mahmudov - Sərkərdə, Müzəffər Səfərov - Xanəndə, 

Asya Ağayeva, Adil Nəsirov, Elxan Abdullayev, Rəfail Dadaşov (kütləvi səhnələrdə) obrazlarını yaradırlar. 

“Məhsəti” əsərinə Baxşı Qələndərlinin verdiyi quruluş onun Naxçıvan teatrında ikinci işi idi. Təcrübəli sənətkarın 

“rejissorluq məharəti, incə zövqü tamaşada hiss olunurdu. Onun səhnə mizanlarında dramatik vəziyyətdən doğan 

və bu vəziyyətləri qabarıq ifadə edən məntiq və aydınlıq vardır” [1]. Tamaşa üslub-forma estetikasına, mövzuya 

çağırış yanaşma tərzinə görə teatrın yaradıcılıq yolunda yeni cəhd kimi dəyərli idi. “Məhsəti” tamaşası teatrın 

hazırladığı tarixi mövzularda yazılmış əsərlər sırasında mühüm yer tutan bitkin səhnə əsəri idi. Tamaşa dramaturji 

mətn üzərindəki işinə, rejissor quruluşuna və aktyor ifalarına görə teatrın uğurlu sənət nailiyyətiydi. 

Tamaşanın başlanğıcında səslənən uvertüra, “Xərabat” mahnısı, Tərgülün mahnısı, “Şah sarayında qızların 

rəqsi” və b. musiqi nömrələri obrazların və əsərin məzmunun açıqlanmasında müstəsna rol oynayırdı. 

1976-cı ilin 30 aprelində “Məhsəti” Baxşı Qələndərlinin yeni quruluşunda (rəssam Məmməd Qasımov, 

bəstəkar Məmməd Ələkbərov, rejissor assistenti Kazım Hüseynov) tamaşaçılara təqdim edildi [6, s. 580]. Zəroş 

Həmzəyeva - Məhsəti, Vaqif Əsədov - İlyas, Əkbər Qardaşbəyov - Pərvər baba, İsgəndər Abdullayev - Əmir 

Əhməd, Aydın Şahsuvarov - Gəncə xətibi, Sofya Hüseynova və Zemfira Əliyeva - Tərgül, Qurban Ələkbərov - 

Əşrəf, Əyyub Məmmədov - Əşrəf, Tamara Məmmədova - Rəna, Məmməd Quliyev - Gəncə hökmdarı, Yusif 

Allahverdiyev - Vəzir, Əyyub Haqverdiyev - Birinci mürid, Əyyub Haqverdiyev - İkinci mürid, İbrahim 

Məmmədov - Vali, Kazım Hüseynov - Möhnət, Roza Cəfərxanova - Bəlx hökmdarı, Qivami Baxşəliyev - Tacir, 

Müzəffər Səfərov - Xanəndə, Sürəyya Lətifova - Rəqqasə rollarında iştirak edirlər. 

Müstəqillik illərində “Məhsəti” 2007-ci ilin 17 fevralında Rövşən Hüseynovun quruluşunda (rəssam 

Səyyad Bayramov, musiqi tərtibatçısı Yusif Əsgərov, rəqslərin quruluşu Kəklik Novruzova, rejissor assistentləri 

Şirzad Abutalıbov və Vüsal Rzayev) sənətsevərlərə təqdim edilir [6, s. 591]. Elmira Kərimova - Məhsəti, Vidadi 

Rəcəbli - İlyas-Nizami, Xəlil Hüseynov - Pərvər baba, Rza Xudiyev - Əmir Əhməd, Kamran Quliyev - Gəncə 

hökmdarı, Yusif Allahverdiyev - Gəncə xətibi, Günay Qurbanova - Tərgül, Bəhruz Haqverdiyev - Əşrəf, Elxan 

Şeyxov - Möhnət, Zəminə Baxşəliyeva - Rəna, Şirzad Abutalıbov - Birinci mürid, Vüsal Rzayev - İkinci mürid, 

Cəbrayıl Nəbiyev - Şəhər valisi, Nazlı Hüseynquliyeva - Bəlx hökmdarı, Zakir Fətəliyev - Ərəb taciri, Rövşən 

Hüseynov - Vəzir rollarında oynayırlar. Kütləvi səhnələrdə - Kəklik Novruzova, Teyyub Zeynalzadə, Oqtay 

Əlirzayev, Məlahət Abbasova, Humay Bədəlova, Zülfiyyə Zeynalova, Sabir Hacıyev, Xanım Şirəliyeva, Zəlihə 

Hüseynquliyeva və Uşaq teatrının aktyorları: Arzu Əliyev, Turqut Vəliyev, İbrahim Nəsirov, Mustafa Musayev, 

Səyyad Məmmədov iştirak edirlər. 

Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər” əsəri 1999-cu ilin 10 mayında Mərahim Fərzəlibəyovun quruluşunda 

(rejissor Kamran Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçıları Ədalət Yunusov və Cahangir Əliyev, 

məsləhətçi akademik İsa Həbibbəyli) respublika zəhmətkeşlərinə göstərilir. Həsən Ağasoy - Nizami Gəncəvi, 

Xəlil Hüseynov - Əcəmi, Kamran Quliyev - Qızıl Arslan, Xuraman Hacıyeva - İnanc Xatın, Rza Xudiyev - Toğrul 

bəy, Damət Xəlilov - Əbu Bəkir, Vidadi Rəcəbov və Səməd Canbaxşiyev - Mahmud, Rövşən Hüseynov - Ayəba, 

Bəhruz Haqverdiyev - Ruz, Yasəmən Ramazanova - Gülaçar, Şirzad Abutalıbov - Abuşər, Tofiq Mövləvi - Yad 
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adam, Yusif Allahverdiyev - Bağban, Günay Qurbanova - Kəniz, Kəklik Novruzova - Rəqqasə, İlqar Babayev - 

Əsgər obrazlarını canlandırırlar. 

Bu monumental tarixi pyesdə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi, yadellilərə qarşı mübarizəsi yüksək 

dərəcədə tərənnüm olunurdu. Güclü dramatizm, dolğun və zəngin xarakterlər pyesin dramaturji dəyərini daha da 

qüvvətləndirirdi. Tamaşadan sonra M. Fərzəlibəyov “Şərq qapısı” qəzetinə verdiyi müsahibəsində demişdir: 

“Atabəylər” tamaşasını Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinə həsr etmişik. Bu əsər başdan-başa Naxçıvan 

torpağı ilə bağlıdır. Ona görə də mən əsərin ideyasından danışmağı artıq bilirəm. Çünki Azərbaycan oxucusu, 

Azərbaycan tamaşaçısı “Atabəylər” barədə olduqca geniş məlumata malikdir. Çox adlı-sanlı ədiblər, teatr 

tənqidçiləri bu əsərə yüksək qiymət veriblər... Tamaşanın quruluşçu rəssamı Əbülfəz Axundovdur. Mən başdan 

deyim ki, bu rəssam olduqca istedadlı, səhnəni, səhnəqrafiyanı gözəl bilən bir yaradıcıdır. Əbülfəzdə olan yaradıcı 

fantaziya mənim çox xoşuma gəldi. O, olduqca zövqlü və geniş yaradıcı təxəyyülə malik teatr rəssamıdır... Əgər 

mən Naxçıvan teatrında yenidən tamaşa qoysam tərəddüd etmədən gözəl teatr rəssamı Əbülfəz Axundovla 

işlərdim” [8]. 

“Atabəylər” bərpa olunaraq 2004-cü ilin 12 mayında Naxçıvan Muxtar Respublikanın 80 illiyində Mərahim 

Fərzəlibəyovun quruluşunda (rejissor Kamran Quliyev, rəssam Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçıları Ədalət 

Yunusov, Cahangir Əliyev, məsləhətçi akademik İsa Həbibbəyli) yenidən zəhmətkeşlərə təqdim olunur. Həsən 

Ağasoy - Nizami, Xəlil Hüseynov - Əcəmi, Kamran Quliyev - Qızıl Arslan, Yasəmən Ramazanova - İnanc Xatun, 

Rza Xudiyev - Toğrul bəy, Vidadi Rəcəbov - Əbubəkir, Vüsal Rzayev və Səməd Canbaxşiyev - Mahmud, Rövşən 

Hüseynov - Ayəba, Bəhruz Haqverdiyev - Ruz, Elmira Kərimova - Gülaçar, Şirzad Abutalıbov - Abuşər, Tofiq 

Mövləvi - Yad adam, Günay Qurbanova - Kəniz, Kəklik Novruzova - Rəqqasə, İlqar Babayev - Əsgər rollarında 

oynayırlar. 

Məmməd Səid Ordubadinin eyniadlı əsəri əsasında Tofiq Seyidovun səhnələşdirdiyi “Qılınc və qələm”in 

ilk tamaşası 2018-ci ilin 3 iyulunda (Tofiq Seyidovun quruluşunda, quruluşçu rəssam Səyyad Bayramov, musiqi 

tərtibatçısı Ariz Ağayev, rejissor assistentləri Anar Eyvazov, Uğur Nəsirli) tamaşaya qoyulur. Nəsimi 

Məmmədzadə - İlyas-Nizami, Səyyad Məmmədov - Fəxrəddin, Səkinə Məmmədova - Rəna, Həcərxanım 

Cavanşir - Dilşad, Nazlı Hüseynquliyeva - Məhsəti, Ələsgər Quliyev - Atabəy Məhəmməd, Məmməd Mehdiyev 

- Qızıl Arslan, Anar Eyvazov - Sultan Toğrul, Bəhruz Haqverdiyev - Əmir İnanc, Zülfiyyə Zeynalova - Səfiyyə, 

Nurbəniz Niftəliyeva - Qətibə, Vəli Babayev - Hüsaməddin, Zəminə Məmmədova - Səba, Rövşən Hüseynov - 

Toxtamış, Əbülfəz İmanov - Kiçik Buğa, Fatimə Yusifli - Gözəl, Cəbrayıl Nəbiyev - Şəmsəddin, Mehri Nəbiyeva 

- Dürrə, Vüsal Rzayev - Asəf, Zakir Fətəliyev - Qayıqçı, Şölə Alışova - Teyyubə, Həsən Ağasoy - Xəlifə, Uğur 

Nəsirli - Müfid, Sənan Hüseynov - Çapar, Elşən Nəcəfov - Fərraş rollarında oynayırlar. Kütləvi səhnələrdə isə 

Coşqun Əliyev, Fərid Əkbərli, Alim Alışov, Məhərrəm Nadirov, Nahid Eldarlı, Rauf Gülməmmədov iştirak 

edirlər. 

Əminliklə demək olar ki, bundan sonra da Naxçıvan teatrının kollektivi dahi Nizami Gəncəvinin həyat və 

yaradıcılığından bəhs edən əsərlərə müraciət edəcək, yeni-yeni sənət uğurları qazanacaqlar. 
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Ali Gahramanov 

 

The article examines the staging of performances in the Nakhchivan theater, which gave immortal pearls to world 

literature, reflecting the life and plots of the poems of the writer Nizami Ganjavi. It should be noted that the Nakhchivan 

theater staged the performances “Khosrov and Shirin” by Gurban Gurbanov, “Farhad and Shirin” by Samed Vurgun, 

“Nizami” by Mehdi Hüseyn, “Fitna” by Abdulla Shaig, “Good and Evil” by islam Safarli, “Mehseti” by Kamali Ağayeva, 

“Atabeki” by Nariman Hasanzade, “Sword and Pen” by Mamed Said Ordubadi and other works. The article contains the 

staging dates, content, authors, stage directors, artists, composers, and actors who embodied the images on the stage. 

Keywords: Nizami Ganjavi, poet-philosopher, drama, play, director, artist, composer, actor. 

 

ПЬЕСЫ, СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ СЮЖЕТОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ, НА СЦЕНЕ НАХЧЫВАНСКОГО ТЕАТРА 

 

Али Гахраманов 

 

В статье рассматривается постановка в Нахчыванском театре спектаклей, отражающих жизнь и сюжеты 

произведений поэта Низами Гянджеви, подарившего мировой литературе бессмертные жемчужины. Следует 

отметить, что в Нахчыванском театре были поставлены спектакли “Хоеров и Ширин” Гурбана Гурбанова, “Фархад 

и Ширин” Самеда Вургуна, “Низами” Мехди Гусейна, “Фитна” Абдуллы Шаига, “Добро и зло” Ислама Сафарли, 

“Мехсети” Камали Агаевой, “Атабеки” Наримана Гасанзаде, “Меч и перо” Мамеда Саида Ордубади и др. 

произведения. В статье указаны даты постановки, содержание, авторы, режиссеры-постановщики спектаклей, 

художники, композиторы и актеры, воплотившие образы на сцене. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, поэт-философ, драма, спектакль, режиссер, художник, композитор, 

актер. 
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AZƏRBAYCAN ƏDİBLƏRİNİN NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA MİLLİ 

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİNDƏKİ PORTRETLƏRİN BƏRPA TARİXİ 

 

Fatma Məmmədova 

 

Bu il Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 82 illik yubileyini qeyd edir. 82 il ərzində ölkə 

hüdudlarını aşaraq bütün dünyada öz kolleksiyası ilə tanınmış muzeyə çevrilmişdir. Bu sənət məbədinin eksponatları 

arasında Azərbaycan ədiblərinin portretləri çoxdur. İllər keçdikcə şəkillər, materialların tərkibinin təbii korlanması və ya 

sənət əsərinə tətbiq olunan (təsadüfi və qəsdən) fiziki qüvvələr səbəbindən zədələnir. Muzey əşyalarının vəziyyəti ətraf 

mühitin təsirinə görə daim təhlükə altındadır. 

Ətraf mühitin bu mənfi təsirlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: ekstremal temperatur dəyişmələri və nisbi 

rütubət, yüksək səviyyədə gün işığının təsiri, süni işıqlandırma, ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalanma, həşəratlar və 

gəmiricilər və muzey ziyanvericilərinin mövcudluğu; yanğın, oğurluq və vandalizm. Rəsmlərin öyrənilməsi zamanı muzey 

kuratorları tez-tez bərpa, yenidənqurma və texniki ekspertizanın tarixi ilə bağlı məsələlərlə üzləşirlər. Bu məqalədə portret 

janrı məsələsinin həllində rəsm bərpaçıları ilə qarşılıqlı əlaqələrin artan əhəmiyyətindən bəhs olunur. Bu mövzu 1940-60-cı 

illərdə Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində tanınmış rəssamların 

əsərləri əsasında araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: portret, rəssam, muzey, bərpa, qoruma. 

 

Müasir sosial mədəni institutların - muzeylərin, kitabxanaların, arxivlərin fəaliyyəti təkcə abidələrin 

toplanması tədqiqinə deyil, onların maddi nümunələr kimi, mövcudluğunu saxlamağa və uzatmağa yönəlmişdir. 

Maddi mədəniyyət nümunələrinin məhz fiziki varlığı onların tədqiqinə və əvvəlki nəsillərin mənəvi təcrübəsi kimi 

dərkinə imkan verir. Müasir cəmiyyət mədəni irsə varislənərkən eyni zamanda onun qorunması öhdəliyini də 

qəbul etmiş olur. 

Azərbaycanda xalqımızın qədim tarixini və mədəniyyətini əks etdirən, müxtəlif nəsillərdən olan adamların 

estetik tərbiyəsinin inkişafına təsir göstərən muzeylərin yaranması prosesi bir əsrlik tarixə malikdir. XX əsrin 

əvvəllərində ayrı-ayrı şəxslərin təşəbbüsü ilə pərakəndə şəkildə həyata keçirilməyə başlayan bu proses XX əsrin 

ortalarına doğru dövlət qayğısı ilə daha sürətlə, mərkəzləşdirilmiş və məqsədyönlü şəkildə inkişaf etmişdir [3]. 

Bu dövrdə bu gün respublikamızın aparıcı muzeylərinə çevrilmiş bir sıra muzeylər - Milli Azərbaycan Tarixi 

Muzeyi, Milli İncəsənət Muzeyi və s yaradılmışdır. Onların sırasında bu il yaranmasının 82-ci ildönümünü qeyd 

etdiyimiz, Azərbaycanın muzey işi tarixində xüsusi yerlərdən birini tutan, zəngin folklorumuzun janr 

xüsusiyyətlərini, ədəbiyyat tariximizi, görkəmli sənətkarların, söz ustalarının həyat və yaradıcılığını, bədii irsini 

əks etdirən eksponatları xüsusi qayğıyla qoruyub saxlayan, tədqiq və təbliğ edən Nizami Gəncəvi adına Milli 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi xüsusi yer tutur. 

Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 1 noyabr 1939-cu il tarixli 4972 №-li sərəncamı ilə yaradılsa 

da, İkinci Dünya Müharibəsinin başlaması səbəbi ilə açılışı 1945-ci il may ayının 14-nə təsadüf edir. 

Muzeyin kolleksiyasında müxtəlif çeşidli rəngarəng və qiymətli eksponatlar - Azərbaycan və başqa Şərq 

ölkələri sənətkarlarının, şair və alimlərin nadir əlyazmaları, məşhur xəttatların işləri, klassiklərin əsərlərinə 

çəkilmiş nəfis miniatürlər, nadir çap kitabları, qəzet və jurnallar, müasir Azərbaycan yazıçılarının əsərləri, Şərqin 

və Avropanın bir çox dillərində elmi əsərlər, təsviri sənət əsərləri və sənədli fotoşəkillər, yazıçıların şəxsi xatirə 

əşyaları, xalq yaradıcılığı nümunələri, Azərbaycan ərazisində tapılmış müxtəlif dövrlərə aid sikkələrin 

kolleksiyası, qədim və süjetli xalçalar, saxsı və bürünc qablar, xalqın çoxəsrlik inkişafı ilə bağlı digər maddi-

mədəniyyət abidələri qorunub saxlanılmaqdadır [4]. 

Muzeyin ekspozisiya zallarında nümayiş etdirilən, N. Vəzirov, C. Məmmədquluzadə, Ə. Haqverdiyev, S.S. 

Axundov, M.S. Ordubadi, A. Şaiq, T.Ş. Simurq, Y.V. Çəmənzəminli, B. Talıbzadə, Ə. Cavad kimi mütərəqqi 

fikirli ədiblərimizin həyat və yaradıcılıqları ilə bağlı maraqlı faktları, müxtəlif əsrlərdə yaşayıb yaratmış şair və 

ədiblərin obrazlarını, onların həyatından alınmış mühüm hadisələri təcəssüm etdirən və eləcə də bəzi əsərlərin 

mövzusunda çəkilən illüstrasiyalar, istedadlı xalq sənətkarlarının toxuduqları süjetli xalçalar, heykəltəraşlıq, 

tətbiqi sənət nümunələri, diaqram, xəritə, üç mindən artıq ədəbi-bədii və. s eksponat həm də geniş tədqiqat 

mənbələridir. 

Bundan başqa, muzeyin eksponatları arasında Cəlal Qaryağdının Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” 

poemasının ölməz qəhrəmanı, uzun əsrlərdən bəri əmək və məhəbbət fədakarlığını təcəssüm etdirən külünglə 

Bisütunu yaran Fərhadı əks etdirən barelyef, Fuad Əbdürrəhmanovun müəllifi olduğu dahi Azərbaycan şairi 
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Nizami Gəncəvinin heykəli, Azərbaycanın görkəmli fırça ustaları Mikayıl Abdullayevin “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanına illüstrasiya, Yusif Hüseynovun “Fatmanın inəyi”, Nizaminin “Xəmsə”si əsasında toxunan “İki 

bayquşun söhbəti” (rəssamlar Lətif Kərimov və Kazım Kazımzadə), “Fərhad dağı yarır” rəssamlar Lətif Kərimov, 

və Qəzənfər Xalıqov, “Məcnun vəhşi heyvanlar arasında” rəssam Lətif Kərimov, “Bəhram Fitnə ilə ovda” rəssam 

Əmir Hacıyev, “İsgəndər və Nüşabə gəzintidə” (rəssamlar Lətif Kərimov və Məmmədəli Şirinov) süjetli xalçaları, 

habelə “Fitnə vərdişinin gücünü isbat edir”, “Fərhad Xosrovun sarayında” rəssam Kazım Kazımzadə, “Bəhram 

və Çoban” rəssam Elbəy Rzaquliyev və digər süjetli, nəfis şəkildə yaradılan tablolar, Mikayıl Abdullayevin 

“İmadəddin Nəsimi edam qarşısında”, Tahir Salahovun “Koroğlu döyüş ərəfəsində”, rəssam C. Rəhimovun 

“Füzuliyə həsr edilmiş vaza”, rəssam Sadıq Şərifzadənin “Divani-Hikmət” ədəbi məclisi, habelə Maral 

Rəhmanzadənin “Ovçu Pirim nağılına” çəkdiyi illüstrasiya və rəssam İsmayıl Axundovun “Məlik Məmməd” 

nağılına çəkdiyi illüstrasiya da digər qiymətli eksponatlar kimi yer almaqdadır. 

Muzeyin zəngin toplusunda xüsusi qayğı ilə qorunub saxlanan, görkəmli rəssamlarımızın ədiblərimizə, 

yaxud onların əsərlərinə həsr etdikləri rəsm əsərləri - Güllü Mustafayevanın “Məhsəti xanım Gəncəvinin portreti”, 

Elçin Aslanovun “Abbasqulu ağa Bakıxanov”, Mikayıl Abdullayevin “Mirzə Fətəli Axundov”, “Səməd Vurğun”, 

“Mirzə İbrahimov”, Oqtay Sadıqzadənin “Xurşid banu Natəvan”, Elmir Saruxanovun “Hüseyn Cavid”, Tahir 

Salahovun “Cəfər Cabbarlı Neva sahilində”, Ə. Babayevin “Mehdi Hüseyn”, Toğrul Nərimanbəyovun “Rəsul 

Rza” və s. kimi portretlər bizə ədiblərimizin simalarını xatırlatmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan rəngkarlığında 

peşəkar portret janrının mövcudluğundan və inkişafından xəbər verir [5]. 

Dünyada və Azərbaycanda portret janrının inkişafı. Ümumiyyətlə, portret (frans, portrait - təsvir etmək) 

rəngkarlıq, heykəltəraşlıq və qrafikanın əsas janrlarından biri olub, mövcud olmuş, yaxud da hazırda mövcud olan 

hər hansı bir şəxsin, yaxud bir qrup damın təsviridir. Bu janrın ən zəruri meyarlarından biri təsvirin orijinalla 

bənzərliyidir ki, buna təkcə təsvir olunanın zahiri görkəminin düzgün verilməsi ilə deyil, eyni zamanda onun 

mənəvi varlığının, müəllifin subyektiv yanaşması ilə əks olunur. Tarixən portretlərin geniş və çoxplanlı tipo-

logiyası formalaşmışdır: icra texnikası və təyinatı, personajların təsvir xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəzgah 

(rəsm, qrafik vərəq, büst), monumental (freska, mozaika, heykəl) və s. portretləri, həmçinin medalların, 

gemmaların üzərində, eləcə də portret miniatürlər mövcuddur. Personajların sayma görə isə portretlər individual, 

ikili, qrup portretlərə bölünür. Portretin janr sərhədlərinin hərəkətliliyi bir əsərdə onu digər janrların elementləri 

ilə qarışdırmağa imkan verir. Məsələn, rəsmdə təsvir olunan obraz onu əhatə edən əşyalar aləmi, təbiət, memarlıq, 

digər şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə təsvir olunur. 

Ümumilikdə portret sənəti vacib ictimai hadisələri dərindən əks etdirməyə qadirdir. Qədim zamanlardan 

yaranan portret janrı qədim Şərq, xüsusən də qədim Misir heykəltəraşlığında yüksək səviyyəyə çatmışdır. Burada 

əsasən təsvir olunan şəxsin axirət dünyasında “oxşan” rolunu oynayırdı. Belə dini Qədim Misir portretlərinin 

möcüzəvi təyinatı müəyyən insanların individual cizgilərinin təsvirinin kanonik tipli proyeksiyasına gətirib 

çıxartdı. Qədim Yunanıstanda isə klassik dövrdə ideallaşdırılmış şair, filosof, ictimai xadimlərin heykəl portretləri 

yaradılırdı. 

E.ə. V əsrin sonunda qədim yunan portretləri daha da individuallaşır, ellin mədəniyyətində obrazlar daha 

da dramatikləşir. Qədim Roma portretlərində isə personajın individual cizgiləri dəqiq oturulmuş xarakterlərin 

psixoloji həqiqiliyi ilə seçilirdi. Orta əsrlər Avropada portret janrının inkişafında xüsusi izlər qoymuşdu. Çox vaxt 

bu, bədii kilsə ansamblının ayrılmaz hissəsi kimi təqdim olunurdu. Bu dövrdə yapon rəngkarlığı və 

heykəltəraşlığında, Orta Asiya, Azərbaycan (Kəmaləddin Behzad), Əfqanıstan, İran (Rza Abbasi), Hindistan 

sənətkarlarının portret miniatürlərində portret obrazları çox cazibədar idi. Portret sənətinin ən yüksək nailiyyətləri 

İntibah dövrü ilə əlaqədardır. Renessans dövrünün portret janrının prinsipləri XV əsrdə İtaliyada daha da 

təsdiqləndi. Yüksək İntibah dövrünün Leonardo da Vinci, Rafael, Corconi və Titsian kimi sənətkarları portret 

obrazlarının məzmununu dərinləşdirir, onlara güclü intellekt, şəxsi azadlıq, mənəvi harmoniya, bəzən isə daxili 

dramatiklik bəxş edirdi. 

XVII əsrə, XVIII əsrin birinci yarısına aid portretlər sifarişçinin obrazının qəsdən ideallaşdırılması, 

mifolojiləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur. XVIII əsr portretləri yeni realistik tendensiyalarla seçilməyə başladı. 

XIX əsrin birinci yarısında isə portret sənətində romantizm ənənələri ilə yanaşı, satirik portret nümunələri 

meydana çıxdı. XIX əsrin II yarısında milli portret məktəblərində coğrafiyası genişlənmiş çoxlu üslubi 

istiqamətlər yaranır. XX əsr portret janrında yeni dövrün incəsənətində mürəkkəb və ziddiyyətli tendensiyalar 

formalaşır. 

Portret Azərbaycan rəngkarlığında da həmişə əsas yerlərdən birini tutmuşdur. Rəngkarlığın peşəkar 

məktəbi yarandığı vaxtdan portret Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında nəzər-diqqəti cəlb edir. Azərbaycan 
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rəngkarlığında uzun illər ərzində portretlər əsasən yaradıcı ziyalılarla yanaşı, fəhlələrə, kolxozçulara, əmək 

qabaqcıllarına da həsr olunmuşdur. 1930-1950-ci illərdə Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında yazıçıların, 

musiqiçilərin portretləri çoxluq təşkil edirdi. Xüsusən də orta əsrlər Azərbaycan klassik poeziyasının 

nümayəndələri olan Nizami, Vaqif, Füzuli, Nəsimi, siyasətdə və elmdə məşhur olan Şah İsmayıl Xətai və 

Nəsrəddin Tusinin bərpa olunmuş portretlərini göstərmək olar. Bunların yaranması rəssamların öz mədəniyyət 

tarixinə münasibətindən, həmçinin müsabiqələrin və yubileylərin keçirilməsi ilə əlaqədar olurdu. Bu cür 

müsabiqələrin əhəmiyyəti həqiqətən böyükdür, biz bu zaman məşhur Azərbaycan şairlərinin, mədəniyyət və elm 

xadimlərinin obrazları ilə tanış oluruq. Belə müsabiqələrin hazırlıq prosesində rəssamlar dərin elmi tədqiqat işi 

aparır, həqiqəti olduğu kimi yaratmağa çalışırdılar [2, s. 144]. 

1960-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan rəngkarlığında portret konsepsiyası dəyişir: məşhur mədəniyyət 

xadimlərinin obrazı ümumiləşdirilmiş formada görünür. Rəssamlar bu və ya digər şəxsiyyətin müəyyən 

xüsusiyyətlərini qabartmağı üstün tuturdular. Təbii ki, bu tendensiya o dövrdə sovet incəsənətində baş verən 

ümumi dəyişiklərlə əlaqədar idi. Beləliklə, XX əsrdə görkəmli Azərbaycan rəssamlarından Mikayıl Abdullayevin, 

Salam Salamzadənin, Tağı Tağıyevin, Güllü Mustafayevanın, Nəcəfqulu İsmayılovun, Toğrul Nərimanbəyovun 

və başqalarının yaradıcılığında portret janrı mühüm yer tuturdu ki, onların arasında da Azərbaycan ədiblərinin 

portretlərini xüsusilə vurğulamaq olar. Bu portretlərin bir qismi muzey fondlarında qorunub saxlanılmaqdadır ki, 

AMEA N. Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi də onların sırasına daxildir. 

AMEA N. Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində ədiblərin portretlərinin bərpa tarixi, 

yarandığı gündən Azərbaycanın görkəmli şair, yazıçı və dramaturqlarının portretlərindən və onların əsərlərinə 

çəkilmiş süjetli rəngkarlıq əsərlərindən ibarət zəngin kolleksiya formalaşmışdır. Azərbaycan ədiblərinin 

portretlərinin bərpa tarixi bu rəngkarlıq əsərlərinin kolleksiyasının formalaşması ilə sıx bağlıdır. Özünün bərpa 

emalatxanası olmadığı üçün muzey keçən əsrdə 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərinin əvvəllərində bir neçə rəngkarlıq 

əsərlərinin zəruri bərpa və konservasiya əməliyyatlarını həyata keçirməsi üçün o dövrdə bu işi həyata keçirən 

yeganə ixtisaslı mərkəz olan Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinə müraciət edir. 

İncəsənət əsərlərinin zaman və təbii təsirlərdən, habelə insanların müdaxilələri nəticəsində yaşlanması qaçılmaz 

prosesdir. 

Elə 1985-ci ildə vaxtilə Azərbaycan N. Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyi adlanan müəssisənin rəhbərliyinin 

müraciəti əsasında bərpa mərkəzinə gətirilən rəngkarlıq əsərlərinin - “Həsən bəy Zərdabi “Əkinçi”nin 

mətbəəsində” (müəllif N. İsmayılov), “Mirzə Ələkbər Sabir Nur kitabxanasında” tablolarının və “Rəsul Rza”nın 

(müəllif Toğrul Nərimanbəyov), “Məmməd Arif”in (müəllif B. Mirzəzadə), “Mikayıl Müşflq”in (müəllif O. 

Sadıqzadə), “Nəcəf bəy Vəzirov”un (müəllif B. Mirzəzadə). “M.F. Axundov”un (müəllif M. Abdullayev) 

portretlərində ilkin vizual müayinə zamanı onların rəng qatında müşahidə olunan qabarma, qovuqlama və itkilərin 

də səbəbi kimi zamanla baş verən təbii qocalma ilə yanaşı temperatur və nisbi rütubətin mövsüm dəyişikləri 

zamanı baş vermişdir [3]. 

Vaxtilə valideynləri, repressiyaya məruz qalmış Oqtay Sadıqzadənin xəyallan, mənəvi dünyası nakam 

şairimiz, repressiya qurbanı olmuş Mikayıl Müşfiq haqqında bütün düşüncələrini bu kətana köçürərək onun 

portretini yaratmışdır. Əsərdə Müşfiq əlində qələm, fikrə getmiş, nəzərləri uzaqlara tikilmiş halda təsvir 

olunmuşdur. Əsərə baxarkən tamaşaçıda belə hiss yaranır ki, tablonun kətanının arxa üzündə muzey əməkdaşları 

tərəfindən qara rəngdə əsərin adı “Yenə o bağ olaydı” ... qeyd olunmuşdur. Bütün bərpa proseslərini 

müvəffəqiyyətlə keçdikdən sonra əsər digər tablolarla birlikdə muzeyə qaytarılaraq fondda öz yerini tutmuşdur. 

Əsərlərin bir çoxu 1940-ci illərdə muzeyin sifarişi ilə ərsəyə gəlmişdi. Bu barədə 1992-ci ildə nəşr edilmiş 

“Azərbaycan incəsənəti kitabında yazılır: “Azərbaycan rəssamlığının inkişafında Nizami Gəncəvinin anadan 

olmasının 800 illiyi itə əlaqədar tədbirlərin əhəmiyyətini bir daha qeyd etməliyik. N. Gəncəvi, adını daşıyan 

ədəbiyyat muzeyinin ekspozisiyası üçün rəssamlar bir sıra tematik şəkillər, portretlər, rəsmlər yaratmışlar [1, s. 

257]. 

Həmin illərdə muzeyə daxil olan tematik tablolardan biri olan “Nizami və yaşlı aşıq” əsəri 1996-cı ildə 

bərpa üçün elmi bərpa mərkəzinə gətirilmiş vizual, müayinədən sonra üzərində təmizləmə, rəng qatının 

bərkidilməsi, bərpa zəminin vurulması, qoruyucu lakla örtülməyə tökülmüş rəng qatının tonlaşdırılması kimi 

bərpa prosesləri həyata keçirilmiş və sonra əsər muzeyə qaytarılmışdır. 

Nəticədə muzeyin ekspozisiyasında bu əsərlər tamaşaçılara qüsursuz, tam şəkildə təqdim olunur. Beləliklə, 

yarandığı ildən AMEA N. Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi həm də Azərbaycanda rəngkarlıq 

sənətinin, xüsusən də portret janrının müəyyən inkişaf mərhələlərini özündə əks etdirən rəsm əsərlərinin də zəngin 

xəzinəsinə çevrilmişdir. 
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HISTORY OF RECONSTRUCTION OF PORTRAITS OF AZERBAIJANI 

WRITERS IN THE NATIONAL MUSEUM OF AZERBAIJANI 

LITERATURE NAMED AFTER NIZAMI GANJAVI 

 

Fatma Mammadova 

 

This year the National Museum of Azerbaijan literature named after Nizami Ganjavi celebrates its 82nd anniversary. 

In 82 years has grown beyond the local borders to become a well-known museum with its collection in the world. There are 

many portraits of Azerbaijani litterateurs among the museum objects. Paintings, as they age, become damaged due to the 

natural degradation of the constituent materials or by physical forces applied (accidental and intentional) to the artwork. 

Influences from the environment constantly threaten the condition of museum objects. These harmful environmental 

conditions can be summarized as extreme fluctuations of temperature and relative humidity, exposure to high levels of 

daylight, artificial light, ultraviolet and infrared radiation, the presence of mold, and museum pests such as insects and 

rodents; fire, burglary, and vandalism. In studying paintings, museum curators are often confronted with restoration history, 

reconstruction, and technical examination issues. This article deals with the increasing importance of the interaction with 

painting restorers in resolving the portrait’s genre’s questions. The subject is being illustrated by paintings of famous artists 

of Azerbaijan from 1940-60 at the National Museum of Azerbaijan literature named after Nizami Ganjavi. 

Keywords: portrait, painter, museum, restoration, conservation. 

 

ИСТОРИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОРТРЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

 

Фатма Мамедова 

 

В этом году Национальный Музей Литературы Азербайджана имени Низами Гянджеви отмечает 82-летний 

юбилей. За 82 лет музей вышел за пределы местных границ и стал всемирно известным музеем со своей коллекцией. 

Среди музейных предметов много портретов азербайджанских литераторов. Картины, поскольку они стареют, 

получают повреждения в результате естественной деградации составляющих материалов или от физических сил, 

случайно или преднамеренно приложенных к произведению искусства. Состоянию музейных экспонатов постоянно 

угрожает влияние окружающей среды. Эти негативные экологические факторы можно резюмировать следующим 

образом: резкие колебания температуры и относительной влажности, интенсивное воздействие дневного и 

искусственного света, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, наличие плесени и музейных вредителей, 

таких как насекомые и грызуны; пожар, кражи и вандализм. При изучении картин кураторы музеев часто 

сталкиваются с вопросами, касающимися истории реставрации, реконструкции и технической экспертизы. В данной 

статье рассматривается возрастающая важность взаимодействия реставраторов с живописью при решении вопросов, 

связанных с историей портретного жанра. Тема иллюстрируется картинами известных художников Азербайджана, 

написанных в 1940-60-х годах и выставленных в Национальном Музее Азербайджанской Литературы имени Низами 

Гянджеви. 

Ключевые слова: портрет, художник, музей, восстановление, охрана. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA 

QƏDİM TÜRK TOPONİMLƏRİ 

 

Firudin Rzayev* 

 

Məqalədə Nizami Gəncəvi yaradıcılığında yer alan türk tayfa adları ilə bağlı toponimlərdən bəhs olunur. Bu mövzu 

indiyədək alimlər tərəfindən ətraflı araşdırılmamışdır. Bu prototürk adlarını daşıyan oykonimlərdəki dil elementləri müxtəlif 

sözlük və mənbələrlə müqayisəli təhlil olunmuşdur. Bu istiqamətdə toponimlər Nizami Gəncəvinin beş əsərindən seçilməklə 

təhlil olunmuşdur. Əsərlərdəki qədim türk toponimləri Azərbaycan torpağının bütün dövrlərdə türklərin ana yurdu olduğunu 

bir daha tam sübut edir. Linqvistik təhlil zamanı burada Naxçıvan oykonimlərində də təkrarlanan toponimik adlarla 

qarşılaşırıq. Bu adların bir qismi antik yazılarda da təkrarlanır. Tarixi materialların hərtərəfli araşdırılması zamanı aydın 

olur ki, Dahi şairin əsərlərindəki oykonimlər qədim türk tayfa adlarından yaranıb. Antik mənbələrə əsasən bu əsərlərdəki 

m.ö. VI-I minilliklərə aid toponimik adların qədim as, dor, kas, türükkü, tus, xəzər, maq, sak, zəngi, bus, çor, şirak kimi türk 

tayfa adlı toponimlər olduğu təsdiq edilir. 

Tədqiqat zamanı qədim Azərbaycan əraziləri ilə bağlı yeni ilmi nəticələr əldə edilmişdir. 

 

Açar sözlər: N. Gəncəvi əsərləri, Azərbaycan, Naxçıvan, toponimlər, m.ö. minilliklər, etnooykonim, tayfa adları. 

 

Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi təxəllüslü Məhəmməd İlyas Yusif oğlu 1141-ci ildə Eldəgizlər 

(Eldənizlər) dövləti dövrü Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Bu 

dahi şair dünya ədəbiyyatında ilk Xəmsə-beşlik yaradan dahi bir şair olmuşdur. Onun yaradıcılığında yer alan 

“Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “İsgəndərnamə” (İqbalnamə), “İsgəndərnamə” 

(Səfərnamə) kimi əsərləri nəinki Azərbaycan, eləcə də dünya ədəbiyyatı poetik mühitinə yeni fəlsəfi fikirlər 

gətirən əsrlər nümunəsidir. Təbii ki, bu şəkildə özünü dünyaya tanıdan sənətkarın istər yaradıcılığı, istərsə də bu 

əsərlərdəki bəşəri düşüm tərzi onu bütün dünyaya tanıtmışdır. 

Xüsusi olaraq qeyd edək ki, görkəmli Azərbaycan şairi Nizaminin yaşadığı dövr yaradıcılıq əsərlərindəki 

o dövr üçün xüsusi əhəmiyyətə malik fəlsəfi fikirlər, realizm, atalar sözləri, zərb məsəllər, xalqın məişəti, qədim 

və müasir dini inancı ilə bağlı fikirlərlə yanaşı, eləcə də qədim dövr tarixi hadisələrin əsas qayəsini özündə əks 

etdirirdi. Bu baxımdan da onun yaradıcılığı təkcə Azərbaycanda və Qafqazda deyil, eləcə də Türkiyə, Orta Asiya, 

Hindistan, Pakistan, Tacikistan, bununla bərabər bir sıra Avropa xalqları tərəfindən qəbul edilməklə, onların da 

ədəbiyyatına öz güclü təsirini göstərmişdir. Bu əsərlərdə oxucunu heyrətə salan dahiyanə fikirlər, bəşəri düşüm 

tərzi, tövsiyələr, hikmətamiz fikirlər sadalanan ölkələrdə ondan sonra ədəbiyyata meylli olmuş xeyli sayda 

yazıçıların düşüm tərzinə təsir etmiş, onlara ədəbi yaradıcılıqda əsl mənbə olmuşdur. Biz Şəms Təbrizi, Mövlanə 

Cəlaləddin Rumi, Hafiz Şirazi, Sədi Şirazi kimi yüzlərlə sənətkarın istər düşüm tərzinin, istərsə də yaradıcılığının 

formalaşmasında Nizami irsinin təsirini xüsusi rol oynadığını görürük. 

Bu dahi sənətkarın qeyd etdiyimiz beşlikdə yaratdığı obrazlar, bu obrazların xarakteri, onların davranış 

qaydaları demək olar ki, dünya xalqlarının düşüm tərzi və davranışları və məişətinə də öz təsirini göstərmişdir. 

Bununla bərabər dahi sənətkarın öz əsərlərini ərəb dilində yazması, Azərbaycan xalq fəlsəfi fikri və düşüncəsini 

bu yazılarda ortaya qoyması, ərəb, eləcə də fars mədəniyyətinə də ciddi təsir etmişdir. Xüsusi olaraq qeyd edək 

ki, bizim fikrimizcə bu yazılan fars dilli hesab etmək tamamilə yanlışdır, çünki o zaman fars dili hələ tam 

formalaşmamışdır. Buna baxmayaraq bəzi əcnəbi, eləcə də onlara istinad edən türk araşdırıcıları ərəb-fars dilini 

xeyli tərifləməklə onu Azərbaycan dilindən ucada tutub qədim dil hesab edirlər. Lakin Abbasqulu Ağa Bakıxanov 

özünün “Gülüstani-İrəm” əsərində fars dilinin XIX əsrdə formalaşdığını dair yetərli faktlar göstərir [1, s. 219-

234]. 

Sadəcə olaraq Azərbaycan şairlərinin ərəb-fars dilində yaradıcılığı o dövr İslam dini amilinin bu inancda 

olanlara güclü təsiri ilə bağlı olmuş, bu dilin dini baxımdan düşüncələrdə əsas yer almasından irəli gəlmişdir. 

Təbii ki, “Dədə Qorqud” dastanındakı xeyli sayda ayrı-ayrı boylar yazılan dövr farslar hələ etnik qrup da deyildi 

və bir çox “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Duxa qoca oğlu Dəli domrul boyu” kimi boylar m.ö. minilliklərə 

aid boylardır ki, o dövr xalqımız özünəməxsus yazı mədəniyyətinə və əlifbaya sahib olduğu Strabonun yazılarında 

da qeyd edilir [12, s. s. 131-138]. 

Nizami yaradıcılığında yer alan xəmsədə-beşlikdə göstərilən bütün poetik düşüm tərzləri ilə yanaşı, biz bu 

əsərlərdə həm də xeyli istiqamətdən türklərin yer aldığı toponimik adlarla rastlaşırıq. Bu beşliyin hər birində yer 

alan toponimik adlara müraciət etsək, bu adlarda daha çox milli məişətimiz, qədim tariximiz, dilimiz və 
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coğrafiyamızın izlərini görürük. Bununla yanaşı qədim Azərbaycan ərazisi toponimlərində m.ö. mövcud olmuş 

tayfa adlarıni, onların mifoloji düşüncəsini özündə əks etdir toponimik adlar, onlardakı tarixilik, bir daha 

ərazimizin bütün dövrlərdə qədim türk yurdu olduğunu təsdiq edən danılmaz elmi və tarixi sübutlarıdır. Xeyli 

sayda bu coğrafi adlar istər müasir dövrün sənədlərində aktiv fonda, istərsə də arxiv sənədlərində yer alan passiv 

fonda daxil olaraq günümüzə qədər gəlib çatmış türk dili hesabına formalaşmış, türk tayfa adları və mifologiyası 

ilə bağlı coğrafi adlandır. 

Biz Nizami yaradıcılığında xüsusi yeri olan “Sirlər xəzinəsi” əsərində Əcəm yurdu, Ərni dağı, Gəncə, 

Saxan qalası, Tanrı yolu adlı beş oykonim və oronimlərlə qarşılaşırıq ki, burada Gəncə şəhər adı, həm də 

“İsgəndərnamə” əsərinin “İqbalnamə” və “Səfərnamə” bölümlərində də təkrarlanır [9, s. 29, 47, 64, 112, 176]. 

Bu toponimik adlara diqqət etdikdə, Gəncə, Saxan qalası adlan Sak tayfa adlarıni, eləcə də Sax-Suriyaş 

Günəş Allahı adlarıni özündə daşıyır ki, mənbələrdə Gəncə adı Kanzak, Kansak kimi “Sak məkanı” mənasında 

göstərilir. Bu mif isə Kassi türklərindən gəlir ki, Sak türkləri Kassi türklərinin varisi olaraq mənbələrdə yer alır. 

Əcəm yurdu, Tanrı yolu, Əmi dağı toponimləri də türk tayfalar dili və inancında təkrarlanan adlardır. Biz Əcəm 

yurdu adının-“Türk yurdu”, “Tanrı yolu” oronimik adın tanrıçılıq dini ilə bağlılığını, Əmi dağı adının isə “Mən 

ərin” dağı mənaları daşıdığına dair xeyli mənbələr təsadüf edirik ki, burada adların türk dili vahidlərindən 

formalaşdığı göstərilir [10, s. s. 246-294, 465, 468]. 

Dahi şairin “Xosrov və Şirin” əsərində isə demək olar ki, daha çox türk toponimik sistemini özündə əks 

etdirməklə yanaşı, bu adlar tarixilik baxımdan xüsusi elmi əhəmiyyətə malik etnooykonim, etnooronim, 

etnohidronimlərdə özlərinii əks etdirirlər. Bu əsərdə biz Turan ölkə, Dərbənd, Araz hidronim, Xəzər dənizi, Arran, 

Muğan, Çorum dağı, Cudi dağı, Ərmən eli (2 dəfə), Baxərzan, Bərdə, Bulqar, Madain sasanilərin paytaxtı, 

Azərbaycan, Şahrud, Kürbasar, Mantur, Zəngan, Zəngibar (2 dəfə), Bağdad, Kəsrataq, Türküstan ölkəsi, Tezkan 

şəhər, Saqsin kimi 24 toponimik adlara təsadüf edirik [5, s. 33, 38, 39, 44, 63, 64, 88, 99, 100, 102, 107, 115, 133, 

150, 207, 217, 283, 306, 311, 313, 361]. 

Qeyd edək ki, bu adlardan Azərbaycan, Dərbənd, Muğan, Muğlar ölkəsi, Məcuclar yurdu, Ərmən eli, 

Bərdə, Bulqar, Bağdad şəhəri, Zəngi tayfa adından yaranmış 3 ada həm də “İsgəndərnamə”lərdə təsadüf edirik. 

Burada Zəngibar çayı adında etnohidronim, Bağdad elləri, Zənci dağ adı etnooronim və oronimlər kimi həm də 

Nizaminin “İsgəndərnamə”- (Səfərnamə) əsərində qeyd edilir [7, s. 55, 73, 76, 116, 156, 173, 201]. Bu əsərdə 

Bağdad şəhəri və Zəngi tayfa adı bu mənbələrlə yanaşı “İsgəndərnamə” (İqbalnamə) əsərində də təkrarlanır [6, 

s.70, 141, 174]. 

Əsərlərdə yer alan bu adlara diqqət edərək, qeyd edək ki, o dövr yeri gəldikcə siyasi proseslərə müraciət 

edən şair, onlarla bağlı bu adlan əsrində əbədiləşdirmişdir. Adların quruluş formaları əsasən etnotoponimik 

adlardan yaranmışdır. Buradakı Azərbaycan, Araz hidronim, Dərbənd, Kəsrataq, Türküstan Tezkan şəhər, Muğan, 

Mantur, Bulqar, Saqsin, Zəngi, Zəngan, Zəngibar, Xəzər dənizi, Çorum dağı, Ərmən eli (2 dəfə), Madain 

sasanilərin paytaxtı, Şahrud, Kürbasar (2 dəfə) adlan tamamilə as, dor, kas, türükkü, tus, xəzər, maq, sak, zəngi, 

bus, çor, şirak türk tayfalarının adını daşıyır [10, s. 53-90, 129-141, 246-295, 406-435; 11, s. 116-138, 180-188, 

276-281, 315-328, 419-429]. Təbii ki, dahi Nizami yaradıcılığında yer alan bu adlar o dövr aktiv fonda aid 

toponimlər olmuşlar. Əsərdəki sasanilərin Madain paytaxtının adı isə qədim Mitan türklərinin adından yaranmış 

şəhər adı idi [13, s. 344-346; 14, s. 174]. 

Xüsusi olaraq qeyd edək ki, Kərkük türklərinin vətəni olan Bağdad, türklərin qədim yazılı daşlarını özündə 

qoruyan Damvəng- “Yazılı daş damı-evi”nin yerləşdiyi dağ, ümumtürk birliyinin adını daşıyan Turan ölkə adı, 

Arran- “Ərlərə, igidlərə məxsus” ərazi, Cudi dağı-Qurani Kərimdə hazırkı Türkiyə ərazisində Nuhun gəmisinin 

yendiyi ehtimal olunan dağ adı, Bərdə-Böritak- “Qurd dağı” adlan bütünlükdə türk dilində yaranmış adlardır. Bu 

əsərdəki Ərmən eli- Türk ərmənlərə məxsus tamamilə türk dilində olan addır ki, mənbələr də bunu tam olaraq 

təsdiq edir. Xüsusi olaraq qeyd edək ki, Alban türk tarixçisi M. Xorenli açıq olaraq göstərir ki, erməni və ərmənlər 

başqa-başqa xalqdır, ərmənlər əlifbaya sahib türk tayfalarıdır, ermənilər onların dilini bilmir. Ərmənlərin türk 

olması tarixi faktları F. Cəlilovun əsərlərində yetərli elmi dəlillərlə tam olaraq sübut edilmişdir [2, s. 5-23]. 

Biz “Leyli və Məcnun” əsərində Bisütün, Mil, Şirvan, Səlcuq eli kimi dörd toponimik ada rast gəlirik [8, s. 

128-129, 263] ki, burada da adlar bus, şirak Səlcuq oğuzları türklərinin adını daşıyır. Göstərilən bu adlardan 

Bisütün və Mil adlan, Bisutin, Mil sahili yazılışları ilə İsgəndərnamə (Səfərnamə) əsərində də təkrarlanır [7, s. 16, 

74]. Buradakı Mil, Şirvan, Səlcuq eli qədim Bel, Şirak və Oğuz türklərinin adını daşıyır, Bisütün isə Bus tayfaları 

ilə bağlı “Məğrur buslar” mənalı ad olaraq xeyli mənbələrdə qeyd olunur [3, s. 25, 56, 235]. 

Böyük şairin İsgəndərnamə (İqbalnamə) əsərində də biz qədim türk tayfa adlarından yaranmış elmi 

baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malik toponimik adlarla rastlaşırıq. Bu əsərdə Oğuzların Kayı qolu adından 
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yaranmış Kayan, Şirak tayfalarına məxsus Şar, Bus tayfa adlı Mosul (min/bin Mosul-Bus+il-“Bus yurdu”), 

Kirman şəhəri Babil, Günəş tanrısının adını daşıyan Şar yurdu, Hun tayfa adını daşıyan Qünnüc-“Zəkalı hunlar” 

kimi toponimik adlarla rastlaşırıq [6, s. 32, 175, 185, 187, 189, 200; 11 s. 189-223, 279-301, 315-325]. Bu adlardan 

Mosul, Kirman, Kayı, Kayan çölü həm də “İsgəndərnamə” (Səfərnamə) əsərində də təkrarlanır [7, s. 139, 156]. 

Təbii ki, bu dahi şair XII əsrdə hansısa siyasətə xidmət etməmiş, siyasi proseslərin qaynağında olan adlan olduğu 

kimi qələmə almışdır. Əgər, istənilən elm adamı bu adlara elmi yöndən yanaşarsa, onlar adların türk dilində 

olduğunu, onların türk tayfa adlarından yarandığını ilk oxunuşdan qeyd-şərtsiz qəbul edəcəklər. 

Mənbələrə diqqət etdikdə, bu əsərdə qeyd edilən Kirman şəhər adı da tam olaraq “Ulu coşqunlar” 

mənasında türk dilindədir [10, s. 461, 467] və bu şəhər ilk öncə Səlcuq türklərinin, sonralar sasanilərin paytaxt 

şəhəri olmuşdur. Babil isə (m.ö. II minillikdə Kassi və Asur türkləri tərəfindən qurulmuş, Kassi inancında yer 

alan günəş mifi ilə bağlı Şamaş burada əsas tanrı olmuşdur. Mənbələr bu şəhər adının öncə Şamaş tanrısının adını 

daşıdığını, sonradan bu şəhərin Babil çarının adı ilə də təkrarlandığını göstərir [15]. Bir faktı da qeyd edək ki, 

Şamaş həm də Şamançılıq, şamanizm inancında da yer almış, bu ad əsasən odla, günəşlə bağlı inanc olmuşdur ki, 

maq türklərində, eləcə də Zərdüştlük dinindəki maqizm-şamanizin inancı da bu inanclardan qaynaqlanaraq 

sonralar eyni inancı öz mifoloji baxışlarında yaşatmışlar. Bu inancda da üç aləm-qat əsas yer alırdı ki, yuxarı 

dünya-qat müqəddəs ruhlar-Göy tanrılarına aid, aşağı-yerin alt qatı şər ruhların və sakit mülayim ruhların aləmi-

dünyası, orta qat isə insanların, çoxsaylı ruhların dünyası kimi göstərilirdi [4, s. 638-639]. 

“İsgəndərnamə” əsərinin (Şərəfnamə)sində də biz xeyli sayda müxtəlif toponimik adlarla qarşılaşırıq. 

Əsərdəki hadisələrin təsvirinə diqqət etdikdə, burada Gilan, Mazandaran, Tiflis kimi şəhər adlarına, Qaf dağı, 

Elburus dağı, Alan yaylası kimi oronimlərə, Şakər çeşməsi hidroniminə, Qurd mahalı, Kaşqar bölgəsi kimi 

toponimlərə və İran, Turan adında ölkə-xoronimik adlara təsadüf edirik. Əgər adların formalaşma üslubunu nəzərə 

alsaq, burada müxtəlif quruluşlu toponimik adlarla yanaşı biz qədim türk tayfa adlarından yaranmış coğrafi adlara 

da rast gəlirik ki, onlar etnotoponimik xüsusiyyətə malik coğrafi adlardır [7, s. 34, 41, 62, 87, 116, 136, 254, 177, 

201, 272, 281, 319]. 

Tarixi mənbələrdə yer alan qədim türk tayfa adlarına diqqət etsək, bu adlar içərisindəki Kaşqar, Şakər, 

Gilan, Mazandaran, Tiflis adlan da prototürk tayfa adlarından formalaşmış etnotoponimik adlardır. Qədim türk 

dili sözlüklərinə istinadən bu adlara yanaşdıqda, Kaşqar- “Coşqun Kaslar” bölgəsi, Şakər- “Şak əri” bulağı 

çeşməsi, Gilan- “Gellərin şəhəri” mənalarındakı bu adlar Kas, Sak, Gel türklərinin adlarından yaranmış 

etnotoponimlər olduğu tam olaraq öz təsdiqini tapır [10, s. 246-291; 11, s. 139-175, 353-367]. Xüsusi olaraq qeyd 

edək ki, Naxçıvan ərazisində də Gel türk tayfa adından yaranmış eyni adlı Gilan şər xarabalıqları qalmaqdadır. 

Bununla bərabər buradakı Mazandaran adı hazırda Xəzər dənizinin cənub sahilində yerləş bir ərazi ostan-bölgə 

olaraq mövcuddur və onun əzəlki adı isə tarixən bu Tabarstan adıyla tanınmaqla əsasən əhalisi mazandaranlılar 

olaraq göstərilmişdir. Lakin, tarixi faktlar bu tayfa ilə göstərilən ərazinin ostan adlanmaqla həmçinin də xeyli 

sayda Azərbaycan türklərinin, qacarlar, teymurtaşlar, umranlular, giləklər, aymaqlar və türkmənlərin də məskun 

olduqları ərazilər olduğunu sübut edir [16] ki, bu “Tubi əri” mənasında türk tayfa adından yaranmışdır . Əsərdə 

adı çəkilən Tiblis/Tiflis şəhər adı da Tubi türkləri ilə bağlı olmaqla Tub+il+is-“Zəkalı Tubi yurdu” mənasında 

qədim türk sözləri əsasında yaranmışdır. Biz araşdırmalar zamanı 1919-cu ildə Fransada siyasi yolla çəkilmiş 

xəritədə də belə Xəzər və Qara dəniz arası Gürcüstan ərazisinin xeyli hissəsinin Azərbaycan torpaqları olduğunu 

əks etdirən faktlarla üzləşirik. Əgər xəritədə yer alan və müasir dövrdə gürcülərə aid edilən adlara diqqət etsək, 

buradakı Şukhum- “Mən şöhrətli Şu” türkü, Kutais-“Zəkalı Kuti tikdiyi” kimi şəhər adlan Şu və Kuti türklərinin 

saldığı şəhərlərdir. Azərbaycan ərazisində göstərilən və günümüzdə gürcülərə aid edilən Batum şəhəri isə Midiya 

türklərində Budi türk tayfa adını daşıyır. 

Burada xalqımızın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olmuş qədim türk Tubi tayfa adından yaranan 

Tbilisi (Tubilsi) şəhəri siyasi yolla o dövr Azərbaycanin sərhəddində yerləşdirilmiş, bizim torpaqlardan ayn 

göstərilmişdir. Təbii ki bu çar və sovetlər Rusiyasının siyasi oyunu olmuş, Qafqaz ərazisini xristianlaşdırmaq 

siyasətində ortaya çıxmışdır. 

N. Gəncəvinin əsərlərində bütün bura qədər olan toponimik adlan tarixi baxımdan sistemləşdirdikdə, nəticə 

olaraq aşağıdakıları qeyd edə bilərik. 

1. Nizami Gəncəvi yaradıcılığındakı bədii istiqamətlərin 20-yə qədər iri dövlətlərin ədəbi mühitinə 

təsiri xalqımızın mədəniyyətində bu ədəbi bədii təfəkkürün bu dövlətlərdən daha qədim bir dövrdə 

mövcudluğunu tam sübut edir. 
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2. Dahi şairin əsərlərində adı keçən toponimik adlar türk toponimləri olmaqla, bütünlükdə prototürk 

tayfa dilləri hesabına yaranmış, bu adlarda qədim türk tayfaları və onların daşıdığı miflər öz izlərini 

qoruyub saxlamaqdadır. 

3. Siyasi proseslərdə adı keçən toponimlərin o dövr (XII-XIII əsrlər) aktiv fondda olmaları, ərazimizin 

ən qədim dövrlərdən türklərin ana yurdu olduğunu göstərir. Bütün bunlar isə əsərdə yer alan 

toponimlərin prototürklərə aidliyini təsdiq etməklə, ermənilərin bu adların bir qisminə sahiblənmək 

qəsdini tamamilə rədd edir. 

4. Nizami Gəncəvi “Xəmsəsi”-Beşliyi istər fəlsəfi fikir, istər etnoqrafiya, istərsə də etno-genez 

baxımından Azərbaycan türkləri ilə yanaşı ümumtürklər üçün də əsl elmi mənbə yerindədir. 
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ANCIENT TURKIC TOPONYMS IN NIZAMI GANJAVI’S WORK 

 

Firudin Rzayev 

 

The article discusses toponyms related to the names of Turkic tribes in the works of Nizami Ganjavi. This topic has 

not been studied in detail by scientists so far. The language elements in the oykonyms bearing these proto-Turkic names have 

been compared with various dictionaries and sources. In this direction, toponyms were analyzed by selecting from five works 

of Nizami Ganjavi. The ancient Turkic toponyms in the works proved once again that the land of Azerbaijan has always been 

the homeland of the Turks. During the linguistic analysis, we came across toponymic names repeated in Nakhchivan 

oykonyms. Some of these names were also repeated in ancient writings. A thorough study of historical materials showed that 

the oykonyms in the works of the great poet originated from the names of ancient Turkic tribes. According to ancient sources, 

it was confirmed that the toponymic names of these works belonging to the VI-I millennia BC were ancient toponyms such 

as as, dor, kas, turukku, tus, khazar, maq, sak, zangi, bus, chor, shirak. 

During the research, new scientific results related to the territories of ancient Azerbaijan were obtained. 

 

Keywords: N. Ganjavi’s works, Azerbaijan, Nakhchivan, toponyms, millennia B.C., ethnooykonyms, tribal names. 

 

ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ТОПОНИМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

 

Фирудин Рзаев 

 

В статье обсуждается топонимы, связанные с тюркскими племенами имеющиеся места в творчестве Низами 

Гянджеви. Эта тема, до сих пор не были исследованы учеными. Языковые элементы в ойконимах носившие имени 
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прототюрков, сопоставительно выяснены на основе словарей и источников. По этому направлению топонимы 

выбраны из пяти произведений Низами Гянджеви и исследованы. Тюркские топонимы в этих произведениях ещё 

раз подтверждают, что Азербайджанская земля все время была родиной тюрков. При лингвистическом анализе, 

здесь встречаемся топонимическими названиями повторяющихся в Нахчыванских ойконимах. Некоторые топонимы 

повторяются и в античных летописях. Всесторонние анализы исторических материалов выяснены, что ойконимы в 

произведениях гениального поэта, были созданы от имен древних тюрков. На основе античных источников 

подтверждается, что топонимические названии VI-I тысячелетии до н.э. носят, имени прототюрков ас, дор, кас, 

турукки, тус, хазар, маг, сак, зенги и т.д. 

При исследовании выявлены новые научные результаты с территорией Азербайджана. 

 

Ключевые слова: произведений Низами Гянджеви, Азербайджан, Нахчыван, топонимы, тысячелетии до н.э., 

этноойконимы, название племен. 

 

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Axtarışlar.- 2021.-№3.-S.46-51. 
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Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasında 

rənglərin simvolikası 

 
Aytəkin Qəhrəmanova, 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 
 

Məqalədə tədqiqata cəlb edilən dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasında 

rənglərin simvolları təhlil edilmiş və belə qənaətə gəlinmişdir ki, şair rənglərin qaradan ağa doğru düzülüşünə ictimai-əxlaqi 

məna verir, onların məzmun və mahiyyətini, müxtəlif ifadə çalarlarını insanın taleyi ilə bağlayır. Şair poemada təsvir etdiyi 

rəngləri planetlər və həftənin günləri ilə müəyyənləşdirib qaranlıqdan işığa doğru istiqamətləndirir. Nizaminin 

yaradıcılığında öz əksini tapmış rənglər müxtəlif sözlərlə birgə işlənərək təyinedici rolunu oynamaqla yanaşı, məna yüklərini 

də daşıyır. 

Şairə görə, hər bir rəngin həyatda, təbiətdə, insan cəmiyyətində müəyyən funksiyası vardır. Rəngləri kainatın 

harmoniyası, müxtəlif, bir-birindən seçilən rəng çalarlarının mənbəyi həyatın və gözəlliyin əsası hesab edən şair hər bir 

rəngin çalarlarına uyğun olaraq öz ictimai-fəlsəfi fikrini söyləmiş, rənglərin müxtəlif məna daşıdığını açıqlamışdır. 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, yeddi gözəl, qara, sarı, yaşıl, qırmızı, firuzəyi, lacivərd, səndəl, ağ, künbəz. 

 

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 

bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsinə yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Qüdrətli söz və fikir ustadının 

insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığı bəşər 

mədəniyyətinin nailiyyəti kimi dəyərləndirilir. 

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə” adlandırılan beş poemasının dördüncüsü “Yeddi gözəl” poemasıdır. Bu 

poemada diqqəti cəlb edən söz ustadının çox məharətlə istifadə etdiyi rənglərin simvolikasıdır. 

Məlumdur ki, əsas yeddi rəngdən yaranan çalarlar müxtəlif formalarda təzahür olunur və hər bir rəng öz 

məna çalarları ilə fərqlənir. Hamı tərəfindən eyni adda söylənilən bir rəng ayrı-ayrı etnosun etnik mədəniyyətində 

fərqli assosasiya yarada bilər. Rənglər, etnik mədəniyyətin estetik faktı kimi simvollaşır (3, s.3). Rənglər ictimai 

anlam daşıyır, xalqın təfəkkürü ilə bağlıdır. M. Seyidov yazır ki, rəng və dünyanı dərketmə deyərkən onun yalnız 

insanın kosmoqonik-kainatın yaranması haqqında təfəkkürü ilə bağlılığını göz qarşısına gətiririk (12, s.147). 

Şairin “Yeddi gözəl” poemasının əsas mövzusu Sasani hökmdarı V. Bəhramın həyatı ilə bağlıdır. Əsəri 

təhlil edərkən aydın olur ki, Bəhram atasının onun şərəfinə tikdirdiyi Xüvərnəq qəsrinin divarlarına həkk olunmuş 

yeddi gözəlin şəkilini və özünün də padşah paltarında onların ortasında oturduğunu görür. Bu şəkil onun gələcək 

həyatından xəbər verir. Bir müddətdən sonra o, Xüvərnəq qəsrinin divarında əkslərini gördüyü yeddi padşah qızını 

cürbəcür vasitələrlə öz sarayına toplayır. Görkəmli şərqşünas Y. Bertels yeddi padşah qızlarının-hindli, türkmən, 

xarəzmli, slavyan, məğribli (misirli- A.Q.), bizanslı və iranlı olduğunu bildirir (5, s.102). 

İlk olaraq qeyd edək ki, əsərdə təsvir edilən yeddi günbəz və onlara vurulan yeddi rəng Bəhramın və 

bütünlükdə insan taleyi ilə bağlı böyük bir həyat fəlsəfəsini ifadə edir. Şairin yaradıcılığında da öz əksini tapmış 

rənglər müxtəlif sözlərlə birgə işlənərək təyinedici rolunu oynamaqla yanaşı, məna yüklərini də daşıyır. 

Nizaminin fəlsəfi poeziyasında rənglər “eşq yolçusu”nun keçdiyi mərhələlərin-məqamların 

xüsusiyyətlərinin göstəricisi kimi verilir. Şairin qəhrəmanı Bəhram yeddi ölkədən gətirtdiyi padşah qızları üçün 

başqa-başqa rənglərdə olan, həftənin günlərinə və günləri idarə edən səyyarələrə (planetlərə- A.Q.) uyğun gələn 

saraylar tikdirir və bu gözəllərlə keçirdiyi görüşləri şənbə günü qara günbəzlə başlayıb, cümə günü ağ günbəzdə 

qurtarır. Nizami Gəncəvi poemada rənglərin qaradan ağa doğru düzülüşünə ictimai-əxlaqi məna verir, onların 

məzmun və mahiyyətini, müxtəlif ifadə çalarlarını insanın taleyi, mənəvi dünyası ilə bağlayır. 

Qara rəngin bədii əsərlərdə, folklorda, cəmiyyətdə və məişətdə daşıdığı məna, qoşulduğu sözlər bütün 

rənglərdəkindən çoxdur. Dahi şair “Yeddi gözəl” poemasında “Bəhramın şənbə günü qara günbədə getməsi və 

birinci iqlim padşahı qızının hekayə söyləməsi“ndə şairin qəhrəmanı Bəhramın Şəmmas məbədindən qara rəngli 

paltar geyinərək, şənbə günü qara günbəzli sarayda hind gözəlinin söylədiyi hekayəni dinləməyə getdiyi təsvir 

edilir. Hind gözəlinin söylədiyi hekayədə də qəhrəmanların hamısı, məmləkətin padşahından başlamış, rəiyyətinə 

kimi bütün əhali qara rəngli paltarlardadırlar. Əsərin təhlilindən aydın olur ki, hind gözəlinə uşaqlıqdan belə bir 

nağıl söyləyirlər ki, bunların evinə hər ay qara paltarlı hörmətli bir qadın gəlir: 

 

Behişt sarayının xanımlarından 

Varmış bir zahidə, lətif bir insan. 

O, hər ay gələrmiş bizim saraya 

Başdan-ayağadək girib qaraya (7, s.128). 
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Doğrudur, hekayənin bu hissəsində qadının geyindiyi paltarın rəngi qara-rəng kimi təsvir edilir, lakin, şair 

oxucuya qadının bu saraya həmişə gəldiyini və hər gələndə ancaq ayrı rəngdə deyil, yalnız qara paltar geyindiyinin 

sirrini açmaq istəyir. Məlumdur ki, “qara” rəng bildirməklə yanaşı, mənfi emosiyaları, narazılığı, dərdi-qəmi, 

kədəri, qüssəni, yası, zülmü və s. bildirir: 

 

Bu qara geyməyin sirrini aç, gəl! 

Kədərmi, qorxumu əzir ruhunu? (7, s.128). 

 

Şair bu beytində “qara”nı kədər və qorxu kimi simvolizə edir. “Qara”nın kədər, qorxu əlamətini təsvir edən 

şair qadının qorxduğunun və kədərləndiyinin əbəs yerə olmadığını düşünür və ondan bu əlamətin açıqlanmasını 

istəyir: 

 

Bu qara geydiyin əbəs deyildir, 

Aç bu əlaməti, sən bizə bildir” (7, s.128). 

 

Təsvirdən aydın olur ki, bu xanım zülm çəkdiyinə görə “qara” geyinir: “Zülmlər əlindən geymişdir qara”, 

- deməklə şair qara rəngi həm də zülm mənasında işlədir (6, s.129). 

 

Göydən şikayətlə dedi: nə sayaq, 

Gör, taladı məni uca fələklər, 

Başımda oynadı necə kələklər 

İrəm diyarından aldırdı məni, 

Qələm qarasına saldırdı məni (7, s.130). 

 

Hekayənin bu hissəsində “göy” deyilərkən rəng deyil, göylərdə-Göy qübbəsi və xalq inamına görə orada 

yaşayan fələk nəzərdə tutulur. Fələyin onun həyatını taladığını, onun başına kələklər açdığını və onun taleyinə 

qara yazdığını söyləyir. 

Hekayənin digər bir beytində isə fələyin onun gümüş kimi ağ olan taleyinin üzərinə qələm qarası çəkdiyini, 

bir kimsənin onun nə üçün zülmətə düşdüyü ilə maraqlanmadığını, deməklə, qaranı zülmət, bədbəxt, talesiz 

mənasında işlədir: 

 

Sormadı bir kimsə: bu zülmət nədir? 

Gümüş üzərində qara xətt nədir? (7, s.130). 

 

İkinci misrada işlədilən “gümüş” metal kimi deyil, rəng kimi, ağ mənasında işlədilir. 

Günümüzdə xalq arasında qara kədər, qüssə, zülmlə yanaşı, yas, matəm əlamətini də bildirir. Lakin, 

hekayədə qadının yaşadığı məmləkətdə təkcə bu qadın deyil, bütün məmləkətin əhalisinin yaslı olduğunu 

xatırlamaqla “qara” geyimlərini təsvir edir. “Yas evidir qara geyinənlərin”, - deyən şair o şəhərin əhalisinin üzdən 

xoşbəxt görünsələr də, daxilən bədbəxt olduqlarını belə təsvir edir: 

 

“O yerlilər üzdən qəmərə bənzər, 

Bürünmüş qaraya sanki bir qəmər” (7, s.131). 

 

Bu beytdəki qəmər ay mənasında işlədilir və işıq kimi təsvir edilməklə, işığın qaranlığa bürünməsi ilə bu 

şəhərin əhalisinin bədbəxt olduqlarını demək istəyir. 

Əsərin təhlilindən aydın olur ki, bu şəhərdə yaşayan insanların hamısı qara geyinməklə bərabər, həm də 

evlərinin qabağına da qara rəngli bayraq sancmışlar: “Adamları çəkmiş müşkidən ələm” (7, s.132). Bu beytdə 

müşk dedikdə qara rəng, ələm isə bayraq mənasında anlaşılır. Hekayədə evlərin qabağına qara rəngli bayrağın 

asılması isə bir elin, bir obanın dərd-qəmini, yasını bildirir. Şair nəticədə bu məmləkətdə xoşbəxtliyin olmadığı, 

insanların zülm işində yaşadıqlarını qaranın timsalında açıqlayır. Günümüzdə də matəm günlərində dövlət 

səviyyəsində qara bayraqların asılması mövcuddur. 

Onu da qeyd edək ki, bəzi mənbələrdə qara rəngli bayraq-güc, qüdrət kimi simvolizə edilir. Bu barədə B. 

Abdulla yazır: “Əgər bir dövlət başqasının sərhəddinə üç bayraq-qırmızı, ağ, qara rəngli bayraq qaldırırmışsa, bu 

sənə müharibə edirəm, sənə qalib gələcəyəm, səndən qüdrətliyəm demək imiş”. Sonra müəllif “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanına istinadən yazır ki, Kitabi-Dədə Qorqudda da kafirlər döyüşə qara rəngli bayraqla gəlirlər. 

Bununla özlərinin güclü, qüdrətli olduqlarını nümayiş etdirmək istəyirlər (3, s.31). 
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Göründüyü kimi, Nizami Gəncəvi qaradan ağa doğru düzülüşə ictimai-əxlaqi məna verir, onların məzmun 

və mahiyyətini, müxtəlif ifadə çalarlarını insanın taleyi ilə bağlayır. Şairə görə, hər bir rəngin həyatda, təbiətdə, 

insan cəmiyyətində müəyyən funksiyası var. Onun fikrincə, rənglər kainatın harmoniyası, müxtəlif, bir-birindən 

seçilən rəng çalarlarının mənbəyi həyatın və gözəlliyin əsasıdır. “Rəng çoxqatlı simvol kimi, dünya hadisəsini 

şərtləndirən qurumdaxili elementlərin bir ritmdə döyündüyü kosmik harmoniyanın reallaşma fonu rolunu 

oynayır” (11, s.83). 

“Rənglərin yaxşısı qaradır-qara”, -deyən şair qara rəngə heç də həmişə ölüm, müsibət, qəm, qüssə, qorxu, 

vahimə və s. kimi yanaşmır. Əksinə, ona işıqlı fəlsəfi məna verir, varlığın mövcudluğunu və əsasını şərtləndirən 

zəruri səbəblərdən biri kimi baxır və qaranın ən yaxşı rəng, həmçinin gənclik rəmzi olduğunu da açıqlayır: 

 

Qara tükdür verən gənclikdən nişan, 

Qaranlıq göstərər ağ üzü cavan. 

Göz qarası ilə görər cahanı, 

Kim görmüş ləkələr örtsün qaranı? (7, s.155). 

 

İnsanın göz qarası ilə dünyanı görməsini deyən şair göstərir ki, qara rəngli zülmət gecənin fonunda Ay daha 

parlaq və işıqlı görünür. Əgər qara rəng olmasaydı ayın parlaqlığı bu qədər nəzərə çarpmazdı. Bütün rənglərdən 

üstün hesab edilən qara qalan altı rəngi özündə birləşdirir. Bu mənada daha güclü olan qara rəng birlik rəmzi kimi 

ifadə edilir. 

 

Rənglərin yaxşısı qaradır-qara; 

Gecə örtməsəydi qara ipəklər; 

...Yeddi rəng tanıyır geniş asiman, 

Qaradır rənglərə üstün hər zaman (7, s.155). 

 

Bəzən “qara” xanların titulu, bəzən isə böyük, başçı mənasında da işlədilir: “Qara geyənlərə şaham, 

sərdaram”, - deyən Nizami bu beytdə qaranı başçı, böyük mənasında işlədir (7, s.155). 

Nizami Gəncəvi işiqlı dünyaya, xoş günlərə çatmaq üçün qaranlığın zülməti yararaq işığa çıxdığını təsvir 

edir və qara rəngin soltanların rəngi olduğunu, hətta onların evlərinin çətirinin də qara olduğunu vurğulayır: 

 

Zülmət gecə ayı çırağban eylər, 

Soltanlar çətrini qaradan eylər (7, s.155). 

 

“Yeddi gözəl” poemasında şair rənglərin özünəməxsus spesifik cəhətlərinə, birini, digərini tamamlayan 

ümumi xüsusiyyətlərinə, tünddən açığa doğru gedən düzülüş formasına xüsusi diqqət verir və onların çalarlarını 

açıqlayır. Hekayədə qara rəngin həm müsbət, həm də mənfi çalarları olmasını gördük. Amma, həqiqət bundan 

ibarətdir ki, qara rəngin nəinki Nizaminin bu hekayəsində, ümumiyyətlə, xalqımızın həyatında və məişətində 

mənfi semantik simvolikası üstündür. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan xalqının böyük söz ustadlarından biri olan Məhəmməd Füzulinin də 

əsərlərində qara rəng yerinə görə, işləndiyi birləşmə daxilində həm müsbət, həm də mənfi ifadəyə malik olur. 

Bəxti-qarə, bəxti-siyah və s. kimi birləşmələrdə narazılıq, dərd-qəm-qarada cəmlənir: 

 

Ey deyən: “qeyrə könül vermə, qanı məndə könül, 

Səri-zülfündə olan bəxti-qarədən qeyri?” (6, s.100). 

 

Şair bu beytində bəxtin sevgilisinin zülfündə olduğunu göstərir. Zülf özü də qara rəngdədir. Güman ki, 

könlünü sevgilisinə verən aşiqi qara zülflərə bağlandığı üçün bəxti qaradır. 

Sarı rəng. “Bəhramın yekşənbə günü sarı günbədə getməsi və ikinci iqlim padşahı qızının hekayə 

söyləməsi” hissəsində “Kəniz satan padşahın hekayəsi”ndə Bəhramın bazar günü şəfəq söküləndə dünya çırağı 

sayılan Günəş ətrafı qızıl-sarı rəngə boyadığı zaman, Cəmşid kimi əlinə qızıl cam alaraq sarı rəngli paltar 

geyinərək və barmağına sarı-kəhraba rəngdə üzük taxaraq, yollara zər səpərək sarı günbəzli sarayda türkmən 

gözəlinin hekayəsini dinləməyə getdiyi təsvir edilir. 

Qeyd edək ki, sarı rəng ayrı-ayrı xalqlar arasında eyni simvolik məna çalarlarına malik deyildir. Bir çox 

xalqlarda carı rəng-fəallıq, mərhəmət, şəfqət lakin, əksər türk xalqlarında, o sıradan Azərbaycan türklərində sarı 

rəng- quraqlığın, qıtlığın, xəbisliyin, paxıllığın simvolu sayılır (3, s.102). 

Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi “Yeddi gözəl” əsərində sarı rəngi işıq, xoşbəxtlik, şənlik əlaməti 

kimi xarakterizə etməklə yanaşı, həm də onun mənfi çalarlarını açıqlamışdır. Belə ki, şair bu hekayədə “sarı”nı 
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şənliyin, xoşbəxtliyin əsası olan qızıla, zərə, günəşin nur saçan tellərini sarıya bənzətməklə, üzüyü sarı gülə, 

üzüyün qaşını isə sarı kəhrabaya bənzədir: 

 

Sübhün tərəzisi qızıl tökəndə, 

Yekşənbə günü şah, dünya çırağı, 

Qızıldan özünə verib növrağı, 

Aldı Cəmşid kimi qızıl cam ələ, 

Tacı günəş kimi nur saçdı elə. 

Üzüyü sarı bir gültək qəşəngdi, 

İşıldayan qaşı kəhraba rəngdi (7, s.156). 

 

Şair, həmçinin sarını insana qüvvət verən, ürək açan, şadlıq gətirən şirin halvaya, ona xüsusi dad verən və 

insanlara gülüş, sevinc bəxş edən zəfərana, işıq verən şama, qızıla, ən baha qiymətli gilə (qədimdə sabunu əvəz 

edən, yuyunmaq üçün istifadə olunan gülabda yoğrulmuş əla növ gil- A.Q.) bənzədir: 

 

Ürək açan olur sarı hər zaman, 

Halvaya təm verər ancaq zəfəran. 

Zəfəran sarıdır, aldırma, burax, 

Onu yeyənlərin şadlığına bax! 

Sarıdır, şənliyin mayasıdır zər, 

Sarı gil ən baha qiymətə gedər (7, s.168). 

 

Şair aşağıdakı beytində sarını qiymətli metal olan qızıl mənasında işlədir və onu qızılla müqayisə edir: 

 

Sarıydı Musanın danası əlbət, 

Çox verdilər ona, odur ki, qiymət (7, s.168), 

 

Bu beytdə şair Tövratdakı “Qızıl dana”nı təsvir etməklə, Musa peyğəmbərin öz icmasını-yəhudiləri xilas 

edib Fələstinə gətirdikdən sonra onların bir hissəsi tövhidi (monoteizmi, tək ilahiliyi) unudub, qızıldan bir dana 

düzəldib ona bir büt kimi sitayiş etmələrini təsvir edir (7, s.323). 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, sarının xalq arasında mənfi anlamı da mövcuddur. Maraqlıdır ki, xalq 

təbabətinə görə sarılıq xəstəliyinə tutulanlar göy paltar geyməli idi. Matəm libası da göy rəngdə olarmış. N. 

Gəncəvi sarının matəm törədə biləcək xislətini, onu sevənlərin həmişə matəmdə ola biləcəyini aşağıdakı beytində 

belə təsvir edir: 

 

Sarılıq azarı tutsa bir gözəl, 

Lacivərdi göynək geyər əlbəəl (7, s.43). 

 

El arasında hiyləgərlik edən, dili acı, insanları yerli-yersiz incidən adama “sarı ilan” və ya “sarı əqrəb” də 

deyirlər. Bəzən sarı rəng qübar, dərd, xəstəlik mənasında da işlədilir. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud”da Dirsə 

xanın xanımı oğlunun xəbərini soruşanda deyir: “Sarı ilan sancmadan bədənim qalxıb-şişir” (8, s.. 61, 67, 231s.). 

Yaşıl rəng. Mənbələrdə yazılır: Ehtimal olunur ki, yaşıl rəng İslam dininin simvolik atributlarından 

olduğundan ilkin və orta yüzilliklərdə, eləcə də sonrakı çağlarda folklor örnəklərində yayıla bilməmişdir” (3, 

s.119). Folklor örnəklərində çox yayılmayan yaşıl rəng yazılı mənbə kimi müraciət etdiyimiz N. Gəncəvinin - 

“Yeddi gözəl” poemasının üçüncü “Bəhramın düşənbə günü yaşıl günbədə getməsi və üçüncü iqlim padşahı 

qızının hekayə söyləməsi” hissəsində bazar ertəsi yaşıl günbəzli sarayda Xarəzm gözəlinin hekayəsində yaşıl 

rəngin sərvin yaraşığı, nəbatatın, əkinin, çəmənin rövnəqi, işıq, həmçinin İslam dininin atributu kimi mələklərin 

geyimlərinin yaşıl olduğunu vurğulayır. 

 

Əkinə rövnəqdir yalnız yaşıl rəng, 

Odur mələklərə verən min bəzək (7, s.182). 

 

Müəllif eyni zamanda yaşıl rəngin insanı və təbiəti təravətləndirən, gözləri işıqlandıran, cavanlıq rəmzi 

olduğunu söyləyir: 

 

Yaşıllıq hər şeyin təravətidir, 

Yaşıl rəng gözləri işıqlı edir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xar%C9%99zm
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Bitki yaşıllıqda həmahəng olar, 

Cavanlıq hər zaman cavan rəng olar (7, s.182). 

 

Təbii ki, yaşıl sözünün semantikasına diqqət yetirsək və onun mifoloji təsəvvürlərdəki yerinə nəzər salsaq, 

bunun çox dərin qatlara gedib dirəndiyinin şahidi olarıq. Yaşıl sözünün kökü “yaş” olaraq yaşarmaq, cücərmək, 

yaşıllanmaq mənalarını ifadə edir ki, bu da öz-özlüyündə rəngin simvolik tutumunda daşınan mənanı verir. 

Əsasən gəncliyi simvolizə edən bu rəng Şərqin əsas atributlarından biri hesab edilir. “Qurani-Kərim” də 

yaşıl rəngli ayələrə təsadüf olunur. Xüsusilə bu rəng çalarlarının Hz. Məhəmməd və Əhli beytin işarətləri 

olduğundan İslamın qəbulundan sonra dinin simvolu kimi İslam ölkələrində xüsusi önəm kəsb edildiyi bildirilir. 

“İslamiyetle kutsallık kazanan yeşil, Safevi türkmen devletinin bayrağının ana rengi olmuş, Osmanlı 

sancaklarında uzun süre kullanılmıştır” (10). 

Digər bir beytdə isə Xızır peyğəmbərin yaşıl rəngli paltar geyinərək Mahana kömək etmək istədiyini 

açıqlayır: 

 

Gördü qabağında bir insan birdən, 

Yaşıl geyinmişdi asiman kimi, 

Mahan:-Kimsən?-dedi.-Niyyətin nədir? 

Qiymətli gövhərsən, şöhrətin nədir? 

- Xilaskarın Xızıram dedi (7, s.182). 

 

Şair hekayənin bu hissəsində insanlar darda, çətinlikdə olarkən qeybdən Xızır peyğəmbərin yaşıl rəngli 

paltar geyinərək onların köməyinə gəldiyini təsvir etməklə yanaşı, yaşılın müqəddəslərin geyimi olduğunu təsvir 

edir və onun xilaskarlıq missiyası daşıdığını da vurğulayır. 

Hekayədə təsvir edilən Bişr də min bir əziyyətdən sonra sevgilisinə qovuşduğu üçün səadət əlaməti olaraq, 

behişt əhli kimi yaşıl paltar geyəcəyinə söz verir. 

Qırmızı rəng energetik qüvvəsi ilə zəngin simvolik tutuma malik olmuş, çox zaman müqəddəs hesab 

olunan bu rəng türk mədəniyyətində, məişətində, etiqadlarında uğur, xoşbəxtlik rəmzi kimi səciyyələndirilmişdir. 

Əsasən çoxçalarlı və ziddiyyətli rəng olan qırmızı sevinc, gözəllik, məhəbbət, xeyirxahlıq, qaynarlıq, həyat eşqi 

kimi simvolik mənalarla yanaşı, həm də müharibəni, düşmənçiliyi, ədavəti simvolizə edir. Şair “Bəhramın 

çərşənbə günü qırmızı günbədə getməsi və dördüncü iqlim padşahı qızının hekayə söyləməsi” hissəsində slavyan 

gözəlinin hekayəsində yazır: 

 

Günlərdən çərşənbə günü yaxşıdır, 

Həftənin ortası, həftə naxışıdır. 

Bəhram günü Bəhram rənginə yoldaş, 

Bəhram şah da oldu onlara adaş. 

O gün al rəngini bəzədi ala, 

Qırmızı günbədə düzəldi yola (7, s.183). 

 

Həftə günlərinin içərisində ən yaxşı gün çərşənbə olmasını söyləyən şair “Bəhram günü”, - dedikdə Mars 

planetini nəzərdə tutur. Şair burada həm Bəhram-Gurun, həm də onun hamisi olan və qədim, şəmsi (günəşi) 

təqvimində hər ayın iyirmisində aydın, parlaq görünən Bəhramın (Marsın) əlindən şirin bar-xeyir-dua alıb işə 

başladığını vurğulayır (7, s.320). Bəhramın (Marsın) əlindən xeyir-dua alan Bəhram şah al rəngini ala bəzəyərək 

qırmızı günbəzə ayüzlü, oddan qırmızı olan slavyan qızının söyləyəcəyi hekayəni dinləməyə getdiyi təsvir edilir. 

Qeyd edək ki, bu beytdə təsvir edilən al, ala, od qırmızı rəng anlamını verir. Lakin, qırmızı rəngi simvolizə edən 

al, ala, od əsərin ayrı-ayrı hissələrində fərqli semantik səciyyəyə malikdir. Hekayənin qeyd olunan beytlərində 

qırmızının rəng kimi təsviri ilə yanaşı, xoşbəxtlik, gözəllik funksiyası daşıdığını da söyləmək olar. Şair “oddan 

qırmızı”, - deməklə burada qırmızını iki mənada: birinci odun da qırmızı olduğunu-deməklə rəng anlamında; 

ikinci mənası isə qızın daha da gözəl olmasını açıqlayaraq, odu gözəllik anlamında simvolizə edir. 

Nizami Gəncəvi al (qırmızı) rəngi təyinatına görə rəng kimi çox istifadə edir: üzün utanmaqdan allandığını, 

al rəng, ala bürünmək alın təzə bəzək olması, alın qəlbə bəzək olması və s. Hekayənin bir yerində şair al (qırmızı) 

rəngin ayrı-ayrı simvolik mənalarını belə ifadə edir: 

 

Al geyimlə yetdi kamala o cavan, 

Al rəng oldu ona xeyirdən nişan. 

Al geyinib zülmətdən çıxdı bu minval, 

Bu gündən bəzəyi oldu onun al (7, s.199). 

https://az.wikipedia.org/wiki/Slavyanlar
https://az.wikipedia.org/wiki/Slavyanlar
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Şair “al” rəngə aşiqin al rəngli paltar geyinməklə kamala yetməsi, al rəngin ona xeyir verməsi, al geyinib 

zülmətdən, qüssədən, yasdan, ələmdən çıxmaq nişanəsi, gənclik, qüvvət, sağlamlıq, gümrahlıq, xoşbəxtlik rəmzi 

kimi baxır. Nizami Gəncəvi başqa rənglər kimi, qırmızı rəngin də təbiət və cəmiyyətdəki yerini, ictimai-əxlaqi 

funksiyasının “əsl yaxşılığı al rəngdə bil sən, qızıl gül olmasa qırmızı hərgah, güllərin içində sayılmazdı şah”, -

deyərək qızıl gülün güllərin şahı olduğunu deməklə, rənglərin içində də al-qırmızını rənglərin ən alisi kimi 

dəyərləndirir. Göründüyü kimi, “al” daha çox rəng və xoşbəxtlik mənalarında işlədilmişdir. Şair qırmızı-al rəngin 

insan həyatının başlanğıc bünövrə rəng olduğunu deməklə yanaşı, onu insan yaşarlılığının, əxlaqi kamilliyin əsası 

kimi baxır: 

 

Qan ki, ruhumuza qarışıb yaşar, 

Canın bu lütfündə qırmızılıq var. 

Ey insan oğlunda yaxşılıq gəzən, 

Əsl yaxşılığı al rəngdə bil sən (7, s.199). 

 

Qırmızı rəng bəzi türk xalqlarında olduğu kimi, xalqımızın məişətində qutsal sayılmış və o, göz ruhunun 

rəngi hesab edilmişdir. Gözün səyirməsi bu gündə həyatımızda müsbət əlamət sayılmır, uğursuzluq kimi başa 

düşülür. Səyriyən göz qapağının üzərinə qırmızı sap və yaxud parça qoyurlar və deyirlər “xeyirə atırsan at, şərə 

atırsan yat”. 

Nizami Gəncəvi bu hekayəsində “Elə ki, yeridi qanla ünvana, geyimi gözütək boyandı qana” (7, s.192), -

deməklə geyimin qırmızı rəngdə olduğunu söyləməklə yanaşı, göz ruhunun simvolu olan qırmızını da xatırladır. 

Hekayədə eyni zamanda qırmızı kimyəvi element olaraq tanınan metalı (qızıl metal) bildirir və bu halda 

yaqut və zərlə (qızılla) müqayisə edilir: “Hər zaman bahadır qırmızı yaqut. Zər qırmızı kükürd adını aldı” (7, 

s.199). 

Şair, həmçinin qırmızını intiqam əlaməti kimi də təsvir edir. Belə ki, şahzadə haqsızlıqdan intiqam almaq 

üçün qırmızı paltar geyinib slavyan gözəlinin sirlərini açmağa başlayır: 

 

Al geydi, al qana əlamətdi bu, 

Zamana zülmündən şikayətdi bu. 

Və ya 

Buraxdı özünün arzu kamını, 

Alsın ölənlərin intiqamını (7, s.192). 

 

Şərqşünas Bertelsin fikrincə, bu hekayədə şahzadə haqsızlığa qarşı intiqam almaq məqsədilə qırmızı paltar 

geyinib sirləri açmağa başlayır. Nəticədə, müvəffəqiyyət qazanan şahzadə həmişə qırmızı paltar geyinir, çünki, 

qırmızı rəng eyni zamanda şadlıq əlamətidir (5, s.109). 

Rənglərin şahı olan qırmızı Azərbaycanda şadlıqdan, toy-büsatdan, xoşbəxtlikdən xəbər verir: gəlinin 

başına qırmızı duvaq salınması, əlinə qırmızı xına yaxılması, cehizinə qırmızı bağlanması və s. bunlar qırmızı 

rəngin xalqımızda əsasən şadlıq, xoşbəxtliklə bağlı olduğunu göstərir. 

Firuzəyi rəng. Poemanın “Bəhramın çərşənbə günü firuzə rəngli günbədə getməsi və beşinci iqlim qızının 

hekayə söyləməsi” hissəsində çərşənbə günü firuzəyi rəngli sarayda Misir gözəlinin hekayəsini dinləmək üçün 

Günəşin qönçə kimi açılıb göyü firuzə rənginə boyamasını söyləyən şair firuzə rəngini işıq, nur kimi də simvolizə 

edir: 

 

Çərşənbə günündə qönçə açdı gün 

Firuzə rənginə döndü göy bütün. 

Cahan firuzədən nur alan kimi, 

Firuzərəng oldu şahın geyimi, 

Firuzə günbədə eylədi pərvaz (7, s.200). 

 

Şair hekayənin bu hissəsində çərşənbəni günlər içində yaxşı gün hesab edir və həmin gündə Günəşin qönçə 

kimi açıldığını, göyün-səmanın firuzə (göy) rənginə büründüyünü və cahanın firuzədən nur-işıq aldığını, həm də 

şahın da həmin günü o rəngdə geyinməsini təsvir etməklə, firuzə rəngli künbəzə getdiyindən söz açmaqla firuzə 

rəngini xoşbəxtlik mənasında işlədir. 

Onu qeyd etmək lazımdır ki, poemanın adı qeyd olunan hekayəsində firuzə rənglə yanaşı, onun başqa 

sözlərlə ifadəsinə rast gəlirik: göy, mavi, lacivərdi. Firuzəyi rəng bir çox hallarda göy, mavi rənglə (4, s.199) 
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rənglərlə eyni çalarla malik olub, eyni funksiyanı daşıyır. Şair firuzəyi rəng anlamında verdiyi göy rəngi həyat 

nemətlərinin yaradıcısı kimi təsvir edərək yazır: 

 

Hər kim ki, əyninə göy paltar geyər, 

Günəşi özünə çörək eyləyər. 

Əzrəq gülü ki, var göy əlbisəli, 

Bu üzdən olmuşdur günəş qürsəli (7, s.223). 

 

Əsərin bu hissəsində şair firuzəyi rəngin sinonimi olan göy rəng həm həyat nemətlərinin yaradıcısı, həm də 

gözəllik mənasında işlədilir. 

“Göy”ə rəng kimi deyil, səmanın, göyün, fələyin rəngini bildirərkən istifadə olunması M. Füzulinin 

Divanında da rast gəlinir (9, s.891). 

Onu da qeyd edək ki, əski mifoloji təsəvvürlərdə Tanrı özü həm də göy rəngli bilinmiş, başqa sözlə, göy 

rəng Tanrı rəngi sayılmışdır (1, s.434). Göy tanrının rəmzi olan müqəddəs göy rəng zaman keçdikcə ola bilsin ki, 

yas mərasimlərində Göy Tanrının əlaməti kimi iştirak edib və getdikcə matəm əlamətinə çevrilib. 

Bu hekayədə göy rəngin qəmi, kədəri, ələmi, hüzünü, yası, matəmi bildirməsi də öz əksini tapıb. Nizami 

bu hekayəsində yazır: “Əvvəlcə yas tutub, matəmə daldı, əqiqə firuzə naxışı saldı”. Şair bu beytdə firuzəyi (göy-

A.Q.) rəngi Abbasilər sülaləsinin hakimiyyətdə olan zamanda da (750-1258) matəm rəngi olduğunu 

vurğulamışdır. Həmin rəngi şair sasanilərə də aid edir (7, s. 315). Göy rəngin matəm əlaməti olduğu bir çox 

mənbələrdə göstərilmişdir (12, s. 148). 

Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” əsərinin bu hekayəsində Mahanının Misirə gələrək onu tanıyan 

yoldaşlarının niyə göy geyindiklərini öyrəndikdə aydın olur ki, onun sirdaşları, dostları matəm əlaməti olaraq 

Mahan üçün göy paltar geymişlər. Göy rəng burada qəm-qüssə əlamətində işlədir: 

 

Gördü sakit duran yoldaşlarını, 

Qəmdən göy geyinən sirdaşlarını (7, s.223). 

 

Mahan matəm əlaməti olaraq hər zaman göy libas geyinir: 

O da geyinmədi nə ağ, nə qara, Göylərin rənginə uyaraq Mahan, Bağlandı göy rəngə ürəkdən, candan (7, 

s.223). 

Azərbaycanda xalq arasında Qara geyib, göy bağlamaq”, Gününü göy əskiyə bürümək” kimi ifadələri 

işlənir ki, bunlar da yas və qaragünlü simvolunu daşıyır. 

Səndəl rəng. “Bəhramın pəncşənbə günü səndəl rəngli günbədə getməsi və altıncı iqlim padşahı qızının 

hekayə söyləməsi” zamanı Bəhramın səndəl rəngli (açıq şabalıdı rəng- A.Q.) sarayda, günlər içində ən gözəl gün 

olan cümə axşamında, səndəl rəngli paltar geyinərək və səndəl qoxusunu udaraq Rum (Bizans) gözəlinin 

hekayəsini dinləməyə getdiyi açıqlanır: 

 

Pəncşənbə-günlərdə yaxşı bir gündür, 

Xoşbəxt Müştəritək bəxti üstündür. 

...Səndəl tozu kimi hər şeydən əvvəl 

Şah öz paltarını boyadı səndəl. 

Göy eyvandan çıxdı bir baş yönəldi 

Səndəl rəngindəki günbədə gəldi (7, s.224). 

 

Şair açıq şabalıdı rəngli olan bu ağacın insanlara şəfa verdiyini, insanın ruhunu təzələdiyini, ətrinin xoş 

olduğunu deməklə, insanı dərd-sərdən uzaqlaşdırdığını da deyir və səndəl rəngini xoşbəxtlik funksiyası daşıdığı 

anlamına gəlir: 

Ona xoş gəlmişdi səndəl havası, Bağlardı hər zaman səndələ əməl, Edərdi əynini daima səndəl. Səndəl 

asayişin ruhu, qanıdır, Ətri hər zaman can nişanıdır. Tozu yox eyləyər hər dərdi-səri, Qurtarar yanğından odlu 

ciyəri (7, s.243). 

Ağ rəng istisna hallar nəzərə alınmazsa təkcə azərbaycanlılarda deyil, dünyanın bir çox xalqlarında, uğur, 

xoşbəxtlik, paklıq, düzlük, məsumluq, ehtiram və s. simvolu kimi xarakterizə olunur. Hətta bütün rənglərin ağ 

rəngdən törəndiyini və bu səbəbdən də o, “ana rəng” adlandırılmışdır. Onu da qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi bu 

əsərində rəng çalarlarını öz dünyagörüşünə, ictimai-fəlsəfi məramına uyğun olaraq şəhr etdikdən sonra ən çox ağ 

rəngin üzərində dayanır. Şair qəhrəmanı yeddinci iqlim padşahı qızı olan İran gözəlinin hekayəsini dinləmək üçün 

ağappaq geyinərək ağ günbəzə getməsindən söhbət açır: 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Bizans
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Cümə günü səhər bu yamyaşıl tağ 

Evini günəşdən etdi ağappaq (7, s.44). 

 

Qeyd edək ki, müsəlman aləmində ən xoş gün cümə günü hesab edilir. Belə bir xoş gündə şair ağ rəngin 

günəşdən nur alaraq Bəhramın evini ağappaq etdiyini və onun ağ geyinərək ağ günbəzə getdiyi təsvir edir: 

 

Cümə günü səhər bu yamyaşıl tağ 

Evini günəşdən etdi ağappaq. 

Şah da ağ geyinib yola düzəldi, 

Həmən ağ günbədin üstünə gəldi (7, s.244). 

 

Şair ağ rəngi, işıq, nur, saflıq, mənəvi təmizlik, paklıq timsalı kimi səciyyələndirir: 

 

Günəş kimi təmiz, gün kimi parlaq, 

Gündüzün işığı ağlığındadır, 

Ayın yaraşığı ağlığındadır (7, s.261). 

 

Hekayədə şair ağ rəngi bildirən gümüş sözünü işlədir: “Səmən saflığında, gümüş qədər ağ”,- dedikdə ayın 

gümüşü rəngdə, yəni ağ olduğunu bildirir. Bu beytdə gümüşü metal kimi deyil, rəng kimi simvolizə edir. Buradakı 

ağlıq təsdiqləyici funksiyada verilmişdir. 

Şair digər rənglərin süni, yalnız ağ rəngin təbii olduğunu, boyaq bilmədiyini, yəni ana rəng olduğunu 

vurğulayır: 

 

Rənglər çox sünidir, dünyada bir ağ 

Bilməyir sünilik, bilməyir boyaq (7, s.261). 

 

Mənbələrdə ağ rəngin İlahi qüvvə ilə bağlantısı da şəhr edilir: “Altay şamanizmində ağ rəng, ümumiyyətlə 

ilahilərə məxsusu bilindiyindən şamanlar da ağ rəngli paltar geyirlər” (2, s.212). 

Nizami Gəncəvi xalqının məişətinə, dininə, inancına yaxından bələd olduğu üçün bu əsərində haqqa ibadət 

edərkən ağ libas geyməyin yaxşı əlamət olduğu qənaətinə gəlir və bu rəng Tanrı rəngi kimi səciyyələndirilir: 

 

Nə zaman eyləsən haqqa ibadət, 

Ağ libas geyməkdir yaxşı əlamət (7, s.261). 

 

Rəng təsəvvürü yaradan “ağ”ın matəm anlamda işlədilməsi halları da mövcuddur. Azərbaycanın bəzi 

bölgələrində yaslı qadınlar ağ paltar geyinər və başlarına ağ cunadan yaylıq bağlayarmışlar. Bu adət haqqında M. 

Seyidov yazır: Misal üçün, Naxçıvanda bu adət var imiş. Əri ölmüş qadın dörd ay on gün başına ağ tənzif bağlardı. 

Bir müddətdən sonra yaxın qohum-əqrabadakı qadınlar yığışıb onu yasdan çıxardırmışlar. Bu yaslı qadının başına 

xına qoyar və sonra o, ağ tənzif örpəyi örtməz, ağ rəngli paltar geyməzmiş (12, s.150-151). 

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan xalqının böyük şairi və dahi mütəfəkkiri olan 

Nizami Gəncəvi “Yeddi gözəl” əsərində rənglərin simvolikasını qaradan ağa doğru istiqamətləndirmiş və hər bir 

rəngin çalarlarına uyğun olaraq öz ictimai-fəlsəfi fikrini söyləmiş, rənglərin müxtəlif məna daşıdığını açıqlamış 

və rəngləri bu vaxta qədər solmayan, mükəmməlliyi ilə insanı heyran qoyacaq ölməz “Yeddi gözəl” əsərini 

yaratmışdır. 
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Символика цветов в поэме Низами Гянджеви 

“Семь красавиц” 

 

Aйтекин Гахраманова 

 

Pезюме 

 

 

В статье проанализированы символы цветов в поэме Семь красавиц” великого азербайджанского поэта и 

мыслителя Низами Гянджеви и сделан вывод, что поэт придает общественно-нравственный смысл черно-белому 

расположению цветов, связывает их содержание и сущность, различные оттенки выражения с судьбой человека. 

Поэт определяет цвета, описанные в поэме, по планетам и дням недели и направляет их от тьмы к свету. Цвета, 

нашедшие свое отражение и в творчестве Низами, используясь вместе с различными словами, играют 

определяющую роль, а также несут смысловую нагрузку. 

По мнению поэта, каждый цвет имеет определенную функцию в жизни, в природе, в человеческом обществе. 

Рассматривая цвета как гармонию мироздания, источник разнообразных, взаимоисключающих оттенков, основу 

жизни и красоты, поэт высказывалсвою социально-философскую мысль в соответствии с оттенками каждого цвета, 

раскрывал, что каждый цвет имеет разный смысл. 

 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, Семь красавиц, черный, желтый, зеленый, красный, бирюзовый, синий, 

сандаловый, белый,купол. 

 

Emblematıc colors ın Nızamı Ganjavı's poem 

“Seven beautıes” 

 

Aytakın Gahramanova 

 

Summary 

 

İn the poem Seven Beauties” by Nizami Ganjavi, the great Azerbaijani poet and thinker, the emblematic colors were 

analyzed and it was concluded that the poet gave a public-moral meaning to the arrangement of colors from black to white, 

connected their content and essence, different shades of expression with the fate of man. The poet identified the colors he 

described in the poem with the planets and the days of the week and directed them from darkness to light. The colors reflected 

in Nizami's work, together with various words, play a defining role and have a meaning. 

According to the poet, each color has a certain function in life, nature, human society. The poet, who considered the 

colors as the harmony of the universe, the source of different shades of colors, the basis of life and beauty, expressed his 

socio-philosophical opinion in accordance with the shades of each color and explained that the colors had different meanings. 

 

Keywords: Nizami Ganjavi, Seven Beauties, black, yellow, green, red, turquoise, navy blue, sandal, white, dome. 
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Məmməd Əmin Rəsulzadə Nizami Gəncəvi haqqında 
 

İradə Musayeva, 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 

XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaradan ziyalılarımızın əksəri həm siyasi, həm də ədəbi fəaliyyəti ilə 

“Azərbaycan” adlı məmləkətin tarixini yazdı. Qədim mədəniyyətə, tarixə malik olan ölkənin dağıdılmış mədəni 

sərvətlərini, başqa xalqların dəyərləri siyahısına düşmüş mütəfəkkir şəxsiyyətlərini özünə qaytarmaq lazım idi. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu M.Ə. Rəsulzadə öz ədəbi-intellektual dünyagörüşü, mədəni-siyasi, tarixi 

bilgiləri ilə həm də bu missiyanı yerinə yetirməyə başlamışdı. 

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığı həm klassik irsin tədqiqi, həm də çağdaş ədəbiyyatın öyrənilməsi 

işində mükəmməl elmi-tarixi əsərlər ərsəyə gətirmişdir. Əhməd Cəfəroğlunun “Modern Azərbaycan ədəbiyyatına 

toplu bir baxış”, Mirzə Bala Məmmədzadənin “Sovet ədəbiyyatının dünəni və bu günü”, Süleyman Təkinərin 

“Sovet Azərbaycanında tənqidlərə hədəf olan bəzi şeirlər üzərində araşdırmalar” kimi əsərləri sırasında M.Ə. 

Rəsulzadənin “Azərbaycan şairi Nizami”, “Azərbaycan kültür gələnəkləri”, “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” və 

başqa bu kimi tədqiqatlar xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu tədqiqatlarda müəllif Azərbaycan ədəbiyyatının 

klassiklərindən N. Gəncəvi, M.F. Axundzadə, M. Cəlil, M.Ə. Sabir və digərlərinin yaradıcılığı, Azərbaycan 

ədəbiyyatındakı rolu haqqında əhatəli məlumat verir. 

M.Ə. Rəsulzadə 1941-ci ildə yazmağa başladığı və 1951-ci ildə Ankarada nəşr etdirdiyi “Böyük 

Azərbaycan şairi Nizami” əsərində Azərbaycan yazarlarının klassik türk və klassik İran ədəbiyyatındakı 

əhəmiyyətli rolundan söz açaraq konkret faktlarla ədəbi şəxsiyyətlərin yaradıcılığı üzərində dayanır və ictimai-

siyasi, sosial, ədəbi-mədəni mühit kontekstində təhlillər aparır və N. Gəncəvinin Azərbaycan şairi olması 

həqiqətini sübut edir. “Böyük Azərbaycan şairi Nizami” əsəri haqqında öz zamanında Türkiyədə ərəb-fars 

filologiya araşdırıcısı professor Əhməd Atəş söz açmışdır (1954-cü il, “Azərbaycan yurd bilgisi” dərgisi). 

M.Ə. Rəsulzadə əsərində ilk növbədə klassik türk ədəbiyyatına İ. Nəsimi, Həbibi, M. Füzuli, klassik fars 

ədəbiyyatına isə Q. Təbrizi, X. Təbrizi, X. Şirvani, N. Gəncəvi, F. Şirvani, M. Beyləqani, Ə. Gəncəvi kimi tarixi 

ədəbi şəxsiyyətlər bəxş etmiş milli ədəbiyyatımızın qədim və orta əsrlərdə nədən müstəqil milli adla (Azərbaycan 

ədəbiyyatı) tanıdılmamasının da ictimai-siyasi, tarixi, eləcə də bu ənənənin (farsca yazmaq və İran ədəbiyyatı adı 

altında tanınmaq) sonrakı dövrlərdə də davam etməsinin obyektiv səbəblərini açıb göstərir. 

“Fəqət, sadə, bu dövrlərdə deyil, daha sonrakı yüzillərə aid İran şairləri arasında da Əhməd ibn Məhəmməd 

Təbrizi [XIV yüzil], Qasım Ənvar [XV yüzil], Sadıq Əfşar [XVI yüzil] və Saib Təbrizi [XVII yüzil] kimi İran 

ədəbiyyatının ön sıralarında yer alan bir çox azərbaycanlıları görürük. Bunlardan təbrizli olduğu ilə bilxassə 

öyünən Saib fars ədəbiyyatının sonuncu ustadlarından ən qüdrətlisi deyə tanınmaqdadır”. 

Rəsulzadə XIX əsr İran ədəbiyyatında da əslən azərbaycanlı olan ədiblərin adını çəkməklə müxtəlif 

dövrlərdə müsəlman Şərqində fars dilinin ədəbi, rəsmi bir dil statusunda olduğunu göstərir və xatırladır ki, fars 

olmayanlar da əsərlərini bu dildə yazardı. Müəllif daha sonra Avropada da dil və millət ayrılıqları problemi 

olduğunu latın dili hökmranlığı faktı ilə yada salır. Xatırladır ki, Orta əsrlərdə latın dili bütün avropalılar için ortaq 

bir bilgi dili idi və müxtəlif millətlərin ziyalıları, mütəfəkkirləri məhz bu dildə yazardı. Sonralar bu xalqlar öz 

milli kimliyini və müstəqilliyini ortaya qoyduqda latın dilində yazan dahi şəxsiyyətlərin milli mənsubiyyətinə 

aydınlıq gətirməyə çalışmış və beləliklə də mübahisələr başlanmışdı. “Batıda və Doğudakı bu iki olayın kökü 

birdir. Latın bilginliyi xristian topluluğuna girmiş bütün batıbların milliyyət və irq qeyrəti güdmədən 

yaratdıqları bir dəyər olduğu kimi, ərəb bilginliyi də eyni şəkildə müsəlman topluluğuna girmiş 

doğuluların vücuda gətirdikləri bir varlıqdır”. 

Bu cür müqayisələri Y. Bertelsin mülahizələrinə əsaslanaraq, XVIII əsrdə avropalı yazarların əsərlərini 

həmin zaman üçün aparıcı, hakim elm və mədəniyyət dili olan fransızca yazması faktları əsasında da aparır və 

çox doğru olaraq bildirir ki, X əsr ilə 

XIII əsr arasında İslam Şərqi üçün farsca əsas bir dövlət və ədəbiyyat dili olmuşdur. “İranlı - yəni fars 

olmayan müəlliflər belə, elmi və ədəbi əsərlərini bu dildə yazmışlar. Zamanın bu gərəyinə bilxassə, türk 

aydınları uymuşlar. Bu surətlə onlardan qalan əsərlər təbiidir ki, yazdıqları dilə görə, İran və fars 

ədəbiyyatının xəzinəsinə mal olmuşdur”. 

Məlumdur ki, süquta uğrayan Ərəb imperiyasının siyasi hakimiyyətini türklər ələ keçirdiyi halda, 

mədəniyyət, elm və xüsusən də dil sahəsində hegemonluğu farslar etmişdir. Məsələn, Firdovsi “Şahnamə”ni 

Qəznəli Sultan Mahmudun sarayında yazmışdır. M.Ə. Rəsulzadə dil faktına görə Nizamini fars hesab edənlərə 

daha geniş təhlil prizmasından baxaraq cavab verir, türk hökmdarları, türk sarayları və türk ədibləri potensialı 

hesabına yaranan “Fars ədəbiyyatı” anlayışını birmənalı qəbul etmədə qeyri-dəqiqlik olduğunu izah edir: “Fars 

ədəbiyyatı yalnız türk saraylarında işlənmək və türk xaqanlarının himayəsini görməklə qalmamış, eyni 
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zamanda türk millətindən olan şairlər tərəfindən də yaradılmışdır... Cahanca məşhur “Rübailər” şairi 

Ömər Xəyyam, Səlcuqlu Məlikşahın sevgisini qazanmışdır. Farsca qəsidənin ən namlı müməssili Ənvəri-

Sultan Səncərin şairidir. Sədi, Hafiz və başqaları kimi, İran klassikləri də, ya Səlcuqlarm, ya onlardan 

sonra gələn Atabəylərin zamanında yetişmişlər. Klassik İran ədəbiyyatının sonuncu ustadı sayılan Cami, 

Teymurlulardan Hüseyn Bayqaranın sarayına və Əlişir Nəvainin məhfilinə (məclisinə) mənsub olmuşdur”. 

Gördüyümüz kimi, ortada sadəcə Şərq və İslam mədəniyyəti vardır, müəllif də göstərir ki, fars, ərəb, türk 

ayrıntıları sonrakı dövrə aiddir. Əsərdə Səlcuqlular, Atabəyliklər, Çingizlilər, Xarəzmşahlılar, Teymurlular 

zamanında rəsmi-işgüzar üslubun, elm və ədəbiyyat dilinin məhz fars dili əsasında formalaşması, türk xaqan və 

sultanlarının bu dilə hamilik ənənəsinin uzun müddət davam etməsi məsələsi faktlarla sadalanır, həm də klassik 

İran ədəbiyyatının məşhur əsərlərinin türk xaqan və sultanlarına ithaf edilməsi nümunələri göstərilir. 

Səlcuqlular zamanında fars dili saray dili və ədəbi-mədəni dil kimi daha geniş şəkildə himayə olundu. Eyni 

zamanda hakimiyyətini və ərazilərini genişləndirən türk hökmdarları vasitəsilə fars ədəbi dilinin də böyük 

ərazilərdə yayılması faktı müşahidə edildi. Təbii ki, bu dövrlərdə xalq danışıq və folklor dili olan türkcə fars ədəbi 

dili ilə ayaqlaşa bilməzdi. Baxmayaraq ki, türkcəni sənət, ədəbiyyat, elm və ümumilikdə mədəniyyət dilinə 

çevirmək cəhdləri çox olmuşdu. 

“XI əsrin birinci yarısına qədər İran və Azərbaycanın qərb bölgələrində yerli ləhcələri ədəbi dil 

səviyyəsinə qaldırmaq üçün cəhdlər edilmişdir. Səmani və Qəznəvi dövrlərinin Fars ədəbiyyatının 

qazandığı böyük uğurlar, fars dili ilə rəqabət etməyin çətin olacağını sübut etdi. Nəticə etibarilə bu dil, 

demək olar ki, Səlcuqluların geniş mülklərində əsas ədəbi dil (bədii ədəbiyyat dili) kimi hökm sürdü. Yerli 

ləhcələr dəyişdirildi. Maraqlı bir tarixi paradoks ortaya çıxdı: Türk hərbi zadəganlarının gücünün 

genişlənməsi əvvəlcə Orta Asiya hüdudlarından kənara çıxmayan bir dilin daha geniş ərazilərdə 

yayılmasına səbəb oldu”. 

Professor Leyla Qarahan “Anadoluda türk yazı dilinin inkişafı” adlı məqaləsində belə yazır: “Anadolunun 

yeni sahibləri Oğuzlar XI və XII əsrlərdə türkcəni yalnız danışıq dilində və şifahi ədəbiyyat ənənələrində 

yaşatmaqdaydılar. Bu dövrə aid Anadoluda türkcə yazılmış heç bir əsərin olmadığı, bizə oğuzların yazı 

dillərinin olmadığını, hətta “Kutadgu bilig” kimi nəhəng bir əsərin dilini, yəni Türkistan yazı dilini 

bilmədiklərini düşündürməkdədir. Böyük Səlcuqlu dövlətinə hakim olan dil anlayışı, Anadoluda da 

dəyişməmiş və iki yüz il yazı dili ehtiyacına ərəb və fars dili cavab vermişdir. Bu müddət içində Anadolu 

səlcuqlarının rəsmi və ədəbi dili fars, elm dili isə ərəb dili olmuşdur”. 

“Anadolu türk yazılı dili hansı bölgədə formalaşsa da, ərəb və fars dilini yaxşı bilən, hətta Türküstan 

yazı ənənəsini bilən şəhər sakinlərinin ləhcəsini təmsil edirdi. Bu şəhər sakinlərindən bəziləri, xüsusən 

Çingiz istilasından sonra Türkistan, İran və Xarəzm bölgəsindən Anadoluya gələn alimlər və sufilərdir. 

Təəssübkeş ziyalılar tədricən öz türk dilində əsərlər yazdı, beləliklə şifahi dili yazı dilinə çevrildilər”. 

“Teymur fütuhatından sonra və Teymurluların təşəbbüsü ilə saraylar türkləşməyə başlayır. Nəticədə 

türk münəvvərlərilə idarə edən sinifdə farsların klassik ədəbiyyatına bənzər klassik türk ədəbiyyatını 

özləyən bir ehtiyac doğur”. 

Nizaminin həyatını və yaradıcılığını tam bir dövrün - X-XIII əsrlərin ədəbi və tarixi, ictimai-siyasi 

hadisələri fonunda öyrənən rus ədəbiyyatşünası A.E. Krımski də Nizaminin ədəbi dili və milli kimliyi arasındakı 

fərqdən danışanda eyni nəticəyə gəlir. “Əsərlərinin fars dilində olmasına baxmayaraq, Nizami birmənalı 

şəkildə doğma Azərbaycanının şairi olaraq qalır və Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf tarixi 

azərbaycanlıların türkcə yazmağa başladığı zamandan deyil, daha əvvəlki ədəbi fenomenal hadisələrdən 

başlamalıdır. Buraya həm Nizami, həm də digər farsca yazan azərbaycanlı müəlliflər daxildir”. 

Rəsulzadə monoqrafiyanın “Şərq islam mədəniyyətinin üç ortağı”, “Şərq islam mədəniyyətinə mənsub 

şəxsiyyətlər üçün keçirilən yubileylər” başlıqlı hissəsində “İslam mədəniyyəti” anlayışının hökm sürdüyü 

zamanlarda milliyyət və irq ayrılığına xüsusi önəm verilmədiyini vurğulayır və həmin dövrdə hər xalqın bu ortaq 

mədəniyyət xəzinəsinə töhfə verməsi ilə öyündüyünü göstərir. Əsərdəki analitik təhlillər əsasında belə nəticəyə 

gəlinir ki, ortaq mədəniyyət zamanı başa çatdıqda millətlərin və xalqların ayrıldığı, öz obrazı ilə tarixə imza atmaq 

zamanı yetişdikdə sanki hər kəs o xəzinədəki əmanətini geri almaq istədi. Yəni xalqlar mütəfəkkir şəxsiyyətlərini 

öz milli kimliyi ilə təqdim etmək, dünyada öz adına tanıtmaq iddiasına düşdü. Bu problem həmin şəxsiyyətlərə 

keçirilən yubileylər ərəfəsində daha da qabardıldı. “Ərəblərə görə, İbni Sina ərəbdir, çünki əsərlərini ərəbcə 

yazmışdır. Farslara görə, başqa bir çox iranlı bilginlər kimi, əsərlərini ərəbcə yazmışsa da, İbni Sina bir 

farsdır, hətta farsca şeirləri belə vardır. Türklərə görə də, Türküstanın Əfşanə [Buxarada] köyündə 

doğulmuş bulunan Sina oğlu bir türkdür, farsca şeir yazmış olması türk olması iddiasını çürütməz, çünki 

ərəbcə yazmış farslar və türklər olduğu kimi, farsca yazmış türklər dəxi, az deyildir. İbni Sina haqqındakı 

bu anlaşmazlıq, ildönümü yapıldığı günlərdə İran, türk və ərəb mərkəzləri arasında dartışmalara belə 

səbəb olmuşdur”. 
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Müəllif bu örnəyi verməklə həm də Nizaminin 800 illik yubileyində Nizaminin milli kimlik 

mübahisələrinin başlaması və artması ehtimalını əvvəlcədən xəbər verərək bildirir ki, bu vaxta qədər onu İran 

şairi kimi tanıyanlar ola bilsin ki, “Azərbaycan şairi Nizami” istilahına təəccüblənsin və etiraz etsin. 

Professor Vaqif Sultanlı “Azərbaycan ədəbi tənqidi” kitabında göstərir ki, Rəsulzadə 1928-ci ildə 

İstanbulda nəşr etdirdiyi “Qafqazya türkləri” əsərinin Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə həsr olunmuş qismində 

Nizami haqqında danışarkən, onun fars dilində yazdığını, Gəncədə doğulduğunun ehtimal edildiyini, milli 

mənsubiyyətinin mübahisəli olduğunu qeyd etmişdir. Lakin sonralar Məhəmməd Əmin bəyin Şərq mədəniyyəti 

tarixi ilə bağlı araşdırmaları və Avropa şərqşünaslarının əsərləri ilə dərindən tanışlığı onda Nizami fenomeninə 

yenidən qayıdış ehtiyacı doğurmuşdur. 

Kitabın “Şərq islam mədəniyyətində Azərbaycanın rolu” adlanan hissəsində Rəsulzadə azərbaycanlıların 

Şərq islam mədəniyyətinə bir İslam ölkəsi kimi elmi, ədəbi-mədəni baxımdan necə xidmət etdiyini, böyük 

mütəfəkkir ədibləri vasitəsilə bu ortaq mədəniyyətdə əvəzsiz rol oynadığını göstərmişdir. Müəllif M.Ə. Tərbiyətin 

“Azərbaycan bilginləri” əsərini xatırladaraq bildirir ki, türkcədən başqa, əsərlərini yalnız ərəbcə və farsca yazmış 

olan azərbaycanlı tanınmış şəxsiyyətlərin adları və yaradıcılığı haqqında yazılarsa, bir neçə cild ortaya çıxar, necə 

ki M.Ə. Tərbiyətin bu barədəki kitabının qısaldılmış variantı 400 səhifəni əhatə edir. 

Əsərdə XII əsrdə Gəncə ilə Şamaxının Yaxın Şərqdə mədəni mərkəzlərdən olması, İran ədəbiyyatında 

önəmli yer tutan şairlərin çox hallarda bu yerlərdən çıxma faktları sadalanır, Nizaminin mühiti, Şirvan Şahlığı və 

Azərbaycan Atabəyliyi saraylarına aid bir çox şairlərin bioqrafiyasına nəzər salınır, - Əbül Üla Gəncəvi, Xaqani 

Şirvani, Fələki Şirvani, Mücir Beyləqani, Qivami Mütərrizi, Zəhir Fəryabi, Əsirəddin Əxsikəti, Seyid Zülfüqar 

Şirvani, Yusif Füzuli, Şafur ibni Məhəmməd, Cövhər, Fərrux Şirvani, Qazi Beyzavi, Kəmaləddin Naxçıvani, 

Məhsəti Gəncəvi, Seyid İzzəddin Ələvi və başqalarının yaradıcılığı haqqında qısa məlumat verilir. 

Əsrlər sonra türk dilinin saraylara yol tapması və ədəbi-mədəni dil kimi geniş yayılması prosesi sonrakı 

ictimai-siyasi hadisələrlə əlaqəli şəkildə təhlil olunur. Rəsulzadə yazır ki, “Yüzillər keçdikdən, türk köçəriləri 

yerləşdikdən və əskəri ocaq həyatından çıxaraq şəhərliləşdikdən sonradır ki, türk çadırı ilə obalarında 

yaşayan milli kültür kimi, türk dilinin dəxi, saraylarla divanlarda yaşadılması düşünülür. İslamiyyətin 

amansız bir düşməni kimi saldıran moğollar ilk dövrlərində ərəbcə ilə bərabər farscanı dəxi, mən edərək 

(yasaqlayaraq) onun yerinə moğolca ilə uyğur türkcəsini qoyurlar”. 

Rəsulzadə Nizaminin makromühiti kimi Şərq İslam mədəniyyəti miqyasının mahiyyəti və özəllikləri, 

xarakterini təhlil etdikdən sonra onun nisbətən mikromühiti, doğma diyarı olan Azərbaycanın, eləcə də iri 

mədəniyyət mərkəzi kimi Şərqdə məşhurlaşmış Gəncənin türkləşmiş olduğunu tarixi və ədəbi mənbələrin faktları 

əsasında təqdim edir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı toponimləri, eləcə də Nizami mənzumələrində Dədə 

Qorqud dastanlarındakı motivlərdən bəzi məqamlarda istifadə üslubuna diqqəti cəlb edir. 

M.Ə. Rəsulzadə Nizaminin Azərbaycan şairi olması həqiqətini sadəcə mübahisə mövzusu kimi ortaya 

atmır, həm də ədəbiyyatşünaslığın qarşısında belə bir sual qoyur: “Ədəbi bir əsərin milli olması için sadə, şəkilcə 

milli olması yetişir və ya gərəkirmi? Yoxsa bir əsəri milli yapan ruh ilə mənamıdır?” 

Həmin sualla təhlillər aparan müəllifin qənaəti məntiqə əsaslanan müqayisəli məqamlar ortaya qoyur. 

Məsələn, göstərir ki, hər hansı bir əsəri yazıldığı dilə görə milli hesab etmək lazım gəlsə, 1920-ci ildən bu 

yana yaranan Azərbaycan sovet-kommunist cızma-qaralarınımilli Azərbaycan ədəbiyyatı kimi qəbul 

etmək zorunda olarıq. Elə bu məqamda da buna əks misalla dil faktının milli və ya anti-milli göstərici 

olmadığını R. Taqor nümunəsi ilə izah edir: “Rabindranat Taqorun hind özəllik və mədəniyyətini müdafiə 

edən ingiliscə yazılan şübhəsiz, millidir”. 

Professor Eldar İsmayılov da “Azərbaycan tarixindən oçerklər” kitabında yazır ki, bir zaman Şərq 

ölkələrində görkəmli alim və şairlərdən ibarət bir qalaktika meydana gəldi. Adları haqlı olaraq bütün Şərqə aid 

olan alimlər əl Biruni, əl Fərabi, Rudəki, İbn Xordadbəy, İbn Sina, şairlər Firdovsi və bir çox başqaları, həmçinin 

Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələri Bəhmənyar, Xətib Təbrizinin adları diqqət çəkir. 

Qədim yunan filosoflarının əsas müddəalarını dərindən mənimsəmiş, orijinal nəticələrə və ümumiləşdirmələrə 

əsaslanan Bəhməniyar böyük İbn Sinanın şagirdi idi, Şərqdə fəlsəfi düşüncənin inkişafında mühüm rol oynamışdı 

və əsərləri bir çox Şərq və Avropa dillərinə tərcümə edilmişdir. Ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik və məntiq sahəsindəki 

işləri müasirləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilən Xətib Təbrizi Bağdaddakı Nizamiyyə mədrəsəsində 40 ildən 

çox dərs demişdir. Professor Malik Mahmudov XII əsrdə Xaqani və Nizami kimi dahi şəxsiyyətlər sayəsində 

Azərbaycan mədəniyyətinin son dərəcə yüksək inkişaf mərhələsinə daxil olduğunu bildirir və qeyd edirdi ki, bir 

sıra tədqiqatçılar bu dövrü Azərbaycan intibahı, renesans ideyalarının bütün sahələrdə parlaq təzahürü dövrü kimi 

qiymətləndirmişlər, lakin bu vaxta kimi XII əsrə qədərki mədəniyyətimiz tədqiq olunmadığından (Qətran Təbrizi 

və Bəhmənyar istisna olunmaqla) bu intibah, bu coşqun yüksəliş öz əsas qaynaqlarından təcrid edilmiş şəkildə 

başa düşülmüş, bunun da nəticəsində Xaqaninin və Nizaminin yaradıcılığı milli zəmindən daha çox kənar 

ünsürlərin təsiri ilə əlaqələndirilmişdir. “Halbuki hər hansı böyük ədəbi bir proses heç də birdən-birə 

yaranmır, onu xalqın uzunmüddətli mədəni inkişafı, bütün sahələrdə təfəkkür tərzinin formalaşması 
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meydana gətirir. Ərəbdilli Azərbaycan mədəniyyəti də XII əsr Azərbaycan intibahı üçün məhz belə bir 

möhkəm zəmin rolu oynamışdır. İstər Xaqaninin, istərsə də Nizaminin estetik amalları, ədəbi-nəzəri 

görüşləri, mütərəqqi fəlsəfi qənaətləri ilk növbədə İsmayıl ibn Yəssar, Musa Şəhavat, Mənsur Təbrizi kimi 

şairlərin poetik dünyası, Eyn-əl Quzatın, Sühraverdinin üsyankar fəlsəfi görüşləri, Xətib Təbrizi və Yusif 

Xoylu kimi ədəbiyyatşünasların universal ədəbi-elmi irsi ilə bağlı olmuş, onlardan qidalanmışdır. Deməli, 

VII-XII əsrlərdə meydana gəlmiş ərəbdilli Azərbaycan mədəniyyətini bilmədən, onun ayrı-ayrı böyük 

nümayəndələrinin yaradıcılığını araşdırmadan ədəbiyyatımızın sonrakı inkişaf mərhələlərini ardıcıl 

surətdə, geniş elmi mənada qiymətləndirmək naqis nəticələrə gətirib çıxara bilər”. 

Professor Cahangir Qəhrəmanov və professor Kamil Allahyarov 1984-cü ildə yazdıqları “XIII-XVI 

əsrlərdə Azərbaycan şeiri” adlı məqalələrində göstərirdilər ki, Çingiz xandan başlayaraq ilk monqol hakimləri 

İran ədiblərinin təmtəraqlı və qəliz üslubunu xoşlamırdılar. Buna görə də öz himayəçilərini itirən və farsca 

bilməyən yerli əhali tərəfindən qiymətləndirilməyən farsdilli ədəbiyyat monqol istilasından sonra tədricən öz 

mövqeyini türkdilli ədəbiyyata verməyə başlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, anadilli yazılı ədəbiyyatımızın 

yaranması heç də birdən-birə baş verməmiş, uzunmüddətli və təkamüllü bir inkişaf yolu keçmişdir. Müəlliflər 

mövzu, ideya və süjet baxımından qədim türkdilli abidələrin, həm də Azərbaycan dastan və nağıllarının XI-XII 

əsrlərdə yaranmış farsdilli ədəbiyyatımıza da böyük təsiri olduğunu, qədim türk abidələri üçün səciyyəvi olan bir 

çox bədii təsvir üsullarına, o cümlədən xaqanın öz xalqının qeydinə qalması, hərbi istedada malik olması, 

dünyagörmüş qocalarla məsləhətləşməsi, yürüşdən zəfərlə qayıtması, qəhrəmanın öz ulu babalarının adət-

ənənələrinə sadiq qalması, qadına müsbət münasibət, yeddi rəqəminin dini-mifoloji təsəvvürlər üzündən təşrifati 

mənalarda işlədilməsi və s. kimi hallara Nizami Gəncəvinin əsərlərində də rast gəlindiyini və eləcə də türkdilli 

yazılı ədəbiyyatımızda yaranan epik əsərlərdə şifahi ədəbiyyatın ideya-tematik təsirinin daha qabarıq şəkildə 

nəzərə çarpdığını vurğulayırlar. 

Təbii ki, monoqrafiyada M.Ə. Rəsulzadə Nizamini fars dilli, türk zehniyyətli bir mütəfəkkir kimi araşdırır 

və onu təkcə İran ədəbiyyatına deyil, dünya ədəbiyyatına aid edirdi. Onu da qeyd edək ki, müəllif savaşdolayısı 

ilə Avropanın ümumi kitabxanalarında mühafizə olunan əski əlyazmalarını görmək mümkün olmadığını təəssüf 

hissi ilə yazırdı: “...nadir nüsxələr hava bombardmanından qorunmaq üzrə, sığınaqlara qoyulmuşdu. 

Bununla bərabər Mehmet Məhərrəmin Parisdə satın aldığı XIV yüzilə aid əlyazma “Xəmsə”ni araşdıra 

bildik”. 

Müəllif “Türk hakimiyyəti altında fars ədəbiyyatı”, “Azərbaycan XII əsrdə”, “Milliyyət baxımından 

ədəbiyyatda forma və məzmun”, “Nizami - Azərbaycan şairi”, “Nizaminin yaradıcılığı”, “Unudulmuş Nizami”, 

“Nizamiyə borcumuz” kimi başlıqlara böldüyü hissələrdə yenə də Nizami yaradıcılığının mahiyyətini, Nizami 

irsində sənət və ideoloji məsələləri daha çox ümumtürk, xüsusən də Azərbaycan ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni 

düşüncəsi kontekstində təhlil və təqdim edir. Kitabın üçüncü fəslində “Nizamidə farslıq”, “Nizamidə türklük”, 

“Nizamidə Qafqaz”, “Nizaminin ruslar haqqında təsəvvürü” və s. bu kimi başlıqlar Rəsulzadənin Nizami 

yanaşmasındakı geniş dünyagörüşünü əks etdirir. Qafqaz mühitində, Azərbaycanda yetişib formalaşan mütəfəkkir 

şairin türk və fars ədəbi-mədəni, fəlsəfi baxışlarını ortaq sənət meyarları əsasında necə ustalıqla təqdim etməsini 

açıb göstərir. 

“Nizami şeirinin özünəməxsusluğu”, “Nizami sənətinin başlıca mənbəyi”, “Nizaminin yaradıcılığının 

təkamülü”, “Nizaminin həyata və insana münasibəti”, “Nizamidə eşq fəlsəfəsi”, “Nizaminin dinə münasibəti və 

ictimai idealı”, “Nizaminin dövlət haqqında görüşləri”, “İdeal hökmdar İskəndər və onun möcüzəsi” kimi 

fəsillərdə müəllif Nizamidə ənənə və novatorluq, dini dünyagörüş, eşq fəlsəfəsi, dövlət idarəetməsində siyasi, 

sosial baxış fundamentallığı məsələlərinə toxunur və əhatəli təhlillərlə maraqlı faktlar ortaya çıxarır. 

 

Qobustan.-2021.-№2.-S.7-14. 
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığında dünyəvilik... 
 

Xəzangül, 

şairə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gəncə bölməsinin sədri 

 

Ədəbiyyatın zirvəsi sayılan böyük Nizami, dahi şair olmaqla yanaşı, onun ölməz ideyaları öz dövrünü xeyli 

qabaqlamış, humanizm, ülvi məhəbbət, fədakarlıq haqqında, ədalətin bərqərar olması uğrunda fəal mübarizə 

aparmağın yollarını göstərmişdir. 

Nizami ədəbiyyatda özünə qədər tədqiq edilməmiş yeni sahələr kəşf etmiş oldu. 

Bəşəri duyğuları öz əsərlərində cəmləşdirən, ona görə də həqiqətən bəşəriləşən Nizami! Gəncədə doğulan, 

Gəncədə yaşayıb-yaradan, özü ilə, sözü ilə Gəncənin də adını, şöhrətini ucaldan Nizami! 

870 ildir ki, Nizami ədəbiyyatın ucasında oturub - idrakla, təfəkkürün vəhdətindən irəli gələn poeziyasının 

qalibiyyət bayrağını dalğalandırmaqdadır. Özü də heç vəchlə unudulmağa, unudulmaq nədir, az da olsa öz 

dünyasından uzaqlaşmağa rəva görülmür. Nizaminin dediyi kimi, “Yüz illər keçsə də, sorsanız o hardadı, 

misralarım deyəcək o burdadı”. 

O, Gəncədə doğulsa da, bütün dünya ölkələri, bütün millətlər onu hardasa özünküləşdirməyə cəhd edir. 

Çünki onun əsərləri bütün dünya poeziyasına Nizami ruhunu bağışlayıb. 

“Xəmsə”yə daxil olan poemalar özündə Şərq poeziyasının tarixində yeni səhifə açmış, Yaxın və Orta Şərq 

ədəbiyyat və incəsənətinin inkişafına böyük təsir göstərmiş və elə indi də göstərməkdədir. Həm də Şərq, təkcə 

Şərq deyil, dünya poeziyasının bir çox klassikləri üçün tükənməz ilham mənbəyi olmuşdur. Heç təsadüfi deyil ki, 

Nizaminin “Xəmsə”sinə çoxlu nəzirələr yazılıb. Görkəmli türk şairləri Əbdürrəhman Cami, Əlişir Nəvai, Xosrov 

Dəhləvi və Avropa ədəbiyyatından Dante, Höte kimi dahilər, eləcə qeyriləri Nizaminin ilham çeşməsindən su 

içmişlərdir... 

Böyük Nizaminin fəlsəfi, romantik, məhəbbət, tarixi qəhrəmanlıq poemaları rəssamlar üçün də tükənməz 

ilham mənbəyi olmuşdur və çoxlu incəsənət əsərlərinin meydana gəlməsinə rəvac veribdir. 

Türk dünyasının o dövr üçün ən möhtəşəm bucaqlarından sayılan Gəncənin dünyaya bəxş etdiyi, bütün 

bəşəriyyəti heyran qoyan, qeyri-adi istedada malik böyük Nizami ilə fəxr etməyə, onunla qürur duymaqda 

haqlıdır. Onun hər əsərində millətimizin, o cümlədən türk dünyasının adət-ənənələrinə, folkloruna, əxlaq 

dünyasına tükənməz sevgi və məhəbbəti duyulmaqdadır. 

Böyük Nizami türk qadınını ucalardan-ucalara qaldırmış, qadın fədakarlığına, qadın ağlına, qadın 

sədaqətinə, qadın ismətinə yüksək qiymət vermişdir. Onun Fitnəsi, Şirini, Nüşabəsi, Azadəsi əsl türk qadınlarıdır. 

Türk qadını Fitnə o qədər cəsur, o qədər ağıllı, o qədər səbirli qadın surətidir ki, o hətta Bəhram şaha özünün 

fikirlərini belə təlqin edə bilir... 

Nizami öz əsərlərində yeniliklə bərabər, keçmişi də qiymətləndirməyi unutmamağı təlqin edir. O deyir ki, 

“Keçmişin çil-çırağına daş atmaq, yetimlərin malına əl uzatmaq kimi bir şeydir”. Ən başlıcası, o, əsərlərində 

özünü müdrik bir tədqiqatçı kimi də tanıdıb. Məsələn, “İsgəndərnamə”ni qələmə almazdan əvvəl İsgəndər 

haqqında kitab kimi yazılı heç bir mənbə tapmayıbdır. Buna baxmayaraq, İsgəndər haqqında yəhudi, nəsrani, 

pəhləvi dillərində yazılan bütün əlyazmalarından xəbərdar idi. “Yeddi gözəl”i yazanda bütün şahların tarixini 

birər-birər öyrənibdir. 

“Xəmsə”sini oxuduqca onun xalqla, əsnafla daimi təmasını, kəndlilərlə, dünyagörmüş müdrik qocalarla 

yaxın olduğunu, xalq yaradıcılığını, doğma Azərbaycan və eləcə, Yaxın Şərqin şifahi ədəbiyyatını, folklorunu 

yaxşı bildiyi nəzərə çarpır. Onun əməkçi insana sonsuz məhəbbəti, xalq hikmətlərinə doğma münasibəti oxucunu 

heyrətə gətirir. O, həm də doğma ana dilimizin qədir-qiymətini, həm də başqa dilləri bilib öyrənməkdə görürdü. 

Bir beytində dediyi kimi: 

Saydığım dilləri ətraflı bilən, 

Şaxlar öz dilini tənə-töhmətdən. 

İnsan Nizami dərinliyinə vardıqca, istər-istəməz onun fikir, ağıl, poetik hünərinə mat qalır - 

bilmirsən, hansı tərəfə dönəsən ki, həyəcanını, öz vurğunluğunu necə, hansı şəkildə ifadə edə biləsən. Sanki, 

şairin qəlb çırpıntıları, daxili həyəcanı, poetik ilhamı, ilahi duyğuları elə bil səni silkələyir, bir növ 

özünküləşdirir, bir oxucu kimi istər-istəməz onun quluna-qurbanına çevrilirsən və beləcə qul olmaq, beləcə 

qurban olmaq insana mənəvi sevinc, mənəvi yüksəklik, izaholunmaz bir rahatlıq gətirir. Bu yerdə mən onu 

“fikir, söztanrısı” adlandırardım. Ozü demişkən, “Şeir hücrəsinin özülünü mən qoydum”, “Mən şeiri elm, 

ürfanla birləşdirdim”. Bu “söz tanrısı”nın bəndələri kimi biz ona səcdə etməyə borcluyuq. Bundan başqa, 

Nizamini oxuduqca onun dərdə, niskilə üstün gəlmək bacarığına heyran qalırsan. O, dərdə, çəkdiyi möhnətin 

hesabına üstün gəlir: 

Qana qəltan etsə də, səni zəhmət tikanı, 
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Çalışmaqdan usanma, işə alışdır canı. 

Bəzən bizə elə gəlir ki, Nizamini axıracan duya bilmişik. Amma mənə qalsa, onda hələ çox şey pünhandı, 

gizlidi. Gəlişigözəl söz xətrinə demirəm: biz onu hələ tamam-kamal aça bilməmişik. Onu aça bilmək üçün elmlə 

helmi birləşdirərək, bu birləşmənin vəhdətindən ərsəyə gələn Nizami incilərini bütövlükdə tədqiq etmək gərəkdir. 

Çünki o, elə bir zirvədir ki, onun dahiliyi Göylə Yerin barışığı və məhəbbətindən doğulubdur. Elə bil böyük 

Nizami özünün kimliyini insanlara tanıtmaq üçün onlara açar vermişdi. O deyir: “Hər kəs məni görmək istəsə, 

canımın məğzini yazdıqlarımda görə bilər”. Özünün gizliliyini, Nizami sirrinin dərkedilməzliyini idrakımızın, 

təfəkkürümüzün hardasa dərk etməsi üçün nə qədər can atsaq belə, əlimizin ona çatmamağı bizə mane olur və 

bəlkə də, həmişə belə olacaq. O, özü öz yazıları ilə sanki bizə bu yolda kömək etmək istəyir. Deyir ki, - “O kəs 

ki, hər beytində sənə bir sirr açar, axı o səndən necə gizli qala bilər?” O, hər beytində bir sirr açırsa, deməli o, sirr 

məcmusudur, bu sirr məcmusu bütövlükdə başa düşdüyümüz-düşmədiyimiz bir aləmdir. Bütövlüyün özü də 

dünyadır, bütöv bir kainatdır. Ona görə də sirdir, özü də ilahi, mübhəm bir sirr. Amma fərəhlə, qürurla onu deyə 

bilərik ki, onun cam canımızdan, qanı qanımızdandır. 

Öz arzumu deyim: mən inanıram ki, bir vaxt xəyalımda canlandırdığım “Nizami şəhərciyi” öz həqiqi 

libasını geyinib doğma Gəncəmizdə gerçəyə çevriləcək və mən, elə uşaqdan-böyüyə hər birimiz onu 

görəcəyik. 

Bu, mütləq olacaq... 

870 ildir bəşəriyyəti öz poetik zirvəsi ilə heyrətdə qoyan İlyas ibn Yusif ibn Müəyyəzdir - o, nurdur, o, 

işıqdır, o, böyük Nizamimizdir... 

 

Qobustan.-2021.-№2.-S.15-16. 
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Nizamidə - din-iman... 
 

Zülfiyyə Dəvəliməhəmməd, 

yazar-sənətçi 

 

Bu mövzunu işləməzdən öncə, dinin mahiyyətini və şairin ona münasibəti məsələsini araşdırmaq lazım 

gəlir. 

Bu məsələnin qoyuluşu və həlli müxtəsər bir məqalə həcminə sığmadığından, hər halda bəzi cəhətləri 

aydınlaşdırmağa cəhd göstərəcəyik. 

Əcəba, din nədir, onun mahiyyəti nə ilə sabitləşir? 

Bu vaxta qədər marksistlər dinin ancaq çürük, xalqı itaətdə saxlamaq mahiyyətindən danışıb və “bütün 

dinləri puç və əfsanə” hesab etmişlər. Kommunizm nəzəriyyəsinin “atası” Marks dini xalqları əsarətdə saxlayan 

tiryək adlandırmış, V.İ. Lenin kilsənin dövlətdən ayrılması haqqında dekret imzalamış, sonradan başıbəlalı 

“marksistlər”, hətta tarixi abidə olmağı belə unudaraq, məscid, kilsə və bir sıra dini məbədləri dağıtmışlar. Bütün 

bunlar onun nəticəsidir ki, bizcə onlar dinin mahiyyətini başa düşməmiş, xalqları dinin yox, öz itaətlərində 

saxlamağa çalışmışlar. Bundan da bir çox savadsız şəxslər öz mənafeləri üçün istifadə etmiş, dinin elmə zidd 

olduğunu söyləmiş, cəhalət və mövhumatı onun əsası kimi qələmə vermişlər. Halbuki, din heç vaxt elmə zidd 

olmamış, dünyanın varlığını əsas götürmüş, insan əxlaqının formalaşmasında, onun tərbiyəsində müsbət rol 

oynamışdır. Düzdür, dinin bəzi müddəaları, bizcə insanların mənəvi və psixoloji inkişafına mane olmuşdur. 

Amma bu o demək deyildir ki, din bütövlükdə insanların “tiryəki” olmuşdur. Din hər bir dövrdə mütərəqqi rol 

oynayıb, xalqda hər hansı bir qüvvəyə inam hissini oyadıb və onun yaşamaq, yaratmaq, mübarizə əzmini 

coşdurubdur. 

Bunun nəticəsidir ki, bütün klassik şairlər dindən ayrıla bilməmiş, öz əsərlərini yazarkən Allahı, 

Peyğəmbəri mədh etmiş, qələm tərpədib ilk yazılarını onların adı ilə bağlamışlar. 

Bu baxımdan Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı daha səciyyəvidir. 

Nizaminin həyatından öyrənirik ki, o, hələ uşaq yaşlarından ərəb və fars dillərini, Qur’anı, hədisləri, 

Məhəmməd Peyğəmbərin və başqa din xadimlərinin tarixini öyrənmişdir. 

Ölməz “Xəmsə”yə daxil olan bütün əsərlərini şair Allahın, Məhəmmədin tərifi ilə başlayır, onların kölgəsi 

altında ilhamının yaranmasını söyləyir: 

Harda ki, ağıl bir xəzinə tapar, 

Allahın adını eyləyər açar. 

Allah ağıllıya nəvazişkardır, 

Ağılsızlara da əlacı vardır. 

Və yaxud başqa yerdə deyir: 

Çalış axirətdə qur öz yurdunu, 

Məhəmməd dinində taparsan onu. 

Ağlına əqidən olsa pasiban, 

Şəriət nuriylə xoşbəxt olarsan. 

İlk növbədə Nizamini insanların taleyi, xalqın taleyi çox maraqlandırır və narahat edirdi. Nizami üçün 

“insan” sözünün mənası çox böyükdür, o, heç bir milli və dini mənsubiyyət ilə məhdud edilmir. Nizami öz 

əsərlərində müxtəlif xalqlardan bəhs etmiş, bir milləti o birinə qarşı qoymamışdır. Bu baxımdan onun “Yeddi 

gözəl” və “İskəndərnamə” əsərləri xüsusilə fərqlənir. Şair əsərlərini yazarkən ərəb, fars dilində olan mənbələrlə 

yanaşı yəhudi, nəsrani (xristian) və pəhləvi mənbələrini də araşdırmışdır. “İskəndərnamə”nin müqəddiməsində 

göstərir ki: 

Ən qədim tarixi əsərlərdən mən, 

Yəhudi, nəsrani, pəhləvilərdən 

Ən incə sözləri əlimə saldım, 

Qabığı ataraq, məğzini aldım. 

Bu göstərir ki, Nizami mənbələrə müraciət etdikcə, onları araşdırdıqca, o xalqların dinini də öyrənmiş və 

ona öz münasibətini bildirmişdir. Lakin bütün hallarda şair Allahın vahidliyini, bütün dinlərdə təkbir olmasını 

söyləyir. 

İlk növbədə Nizaminin islam dini və onun yaradıcısı Məhəmməd Peyğəmbərə (s.ə.s.) (570-632) münasibəti 

haqqında bir neçə kəlmə söyləməyi lazım bilirik. 

Şair Məhəmməd Peyğəmbərin Musa və İsa peyğəmbərlərdən cavan olmasına baxmayaraq, onu daha ağıllı 

və daha müqəddəs tutur. 

Böyük Məhəmmədə yüz min afərin! 
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Xilqət torpağıdır, buna ol əmin. 

Həqiqət görənlər gözünə çıraq, 

Varlığı bir zinət özüdür ancaq. 

Vəfa meydanının qabaqcılıdır, 

Nəbilərə rəhbər başçı sayılır. 

Məhəmməd Peyğəmbərin belə tərifi Nizaminin bütün əsərlərinin ruhunu təşkil edir. Məhəmməd bütün 

peyğəmbərlərdən sonra gəldiyinə baxmayaraq, lövhü - məhfuzda (kainat yaradılmamışdan əvvəl göylərdə 

saxlanan lövhə) o, birinci Peyğəmbər yazılmışdır. Yəni onun Peyğəmbərlik rəsaləti bütün tanrı elçilərindən əvvəl 

olmasına baxmayaraq, özü bütün peyğəmbərlərdən sonra zühur etmişdir. Şair bunu, turuncun bar verməsi ilə 

müqayisə etmişdir. 

 

Turuncun adətidir: gül açmaz ilk baharda, 

Meyvəsi yetişəndə yetişər ilk bahar da. 

 

Nizami Məhəmmədin adındakı hərflərin sırasına və mənasına görə də ona birincilik verir: 

 

Varlığın lövhəsinə ilk söz yazanda qələm,- 

Əhmədin “əlif”ini yazıbdır onda qələm. 

 

Nizami Məhəmmədin zahiri təbiətindən, adət-ənənəsindən, davranışından və başqa xüsusiyyətlərindən 

danışır. 

 

Dürrü görünər deyə gülməz şəkkər dodaqlar, 

Sədəfin sinəsini dürrü həsəddən dağlar. 

 

Burada Məhəmmədin çox nadir hallarda güldüyü və çox ciddi olduğu şairanə tərzdə izah olunur. Beytin 

mənası belədir: Məhəmməd ona görə gülmürdü ki, içi dürr ilə dolu sədəf onun gövhər dişlərini görüb xəcalət 

çəkməsin, abrını itirməsin. Və yaxud: 

 

İncisindən daşın da daşqəlbli inciməzdi, 

Bəs niyə incisini daşlar sındırdı, əzdi? 

 

Bu beytdə 625-ci ildə Ühüd dağının yanında baş vermiş döyüş vaxtı sapandla atılmış daşın Məhəmmədin 

bir dişini sındırmasına işarə olunur. Beytin mənası: Məhəmmədin gövhəri - təbiəti o qədər mülayim, yumşaq idi 

ki, o heç daşın da ürəyini sındırmadı, bəs onda nə üçün daş onun gövhər kimi dişini sındırdı? 

Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s.) hicri tarixi ilə 11-ci ildə vəfat etmişdir. Nizami Məhəmmədə müraciət 

edərək deyir ki, 559 ildir yatırsan, bəsdir, dur gəl, dünyanı zülm və sitəmdən xilas et. 

Dini əsatirə görə Adəm peyğəmbər Allahın tikdiyi cahan, təzəcə bəzənilmiş dünya evinin birinci layı, 

Məhəmməd isə axırıncı kərpici və bəzəyidir. Nizami Məhəmməd peyğəmbərin “Mənimlə məndən əvvəlki 

peyğəmbərlərin məsəli ona bənzəyir ki, bir kişi ev tikir, onu bitirir, bəzəyir, lakin bircə damının tacından başqa. 

Mən peyğəmbərlərin sonu olaraq haman damın tacıyam” - hədisini əsas gətirib aşağıdakı misraları yazır: 

 

Elə başdan - binadan xarabaydı bu aləm, 

Onu abad eyləyən bir sənsən, bir də Adəm. 

Bu dünya sarayının qoyulanda təməli, 

Suya da, kərpicə də möhtac imiş, deməli. 

 

Bütün bunlarla yanaşı qeyd etməliyik ki, Nizami sırf dindar, itaətkar, tərki - dünya şairi olaraq qalmamışdır. 

Şair özündən əvvəl və sonra gələn məşhur humanist mütəfəkkirlərdən daha böyük bir qətiyyətlə hər cür nüfuzun, 

feodal imtiyazların əleyhinə çıxaraq göstərir ki, “şəxsiyyətin cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi və mərtəbəsi də onun 

biliyinə, hünərinə görə olmalıdır”. Bu prinsipi şair oğluna verdiyi nəsihətdə daha aydın ifadə edir: 

 

Elə ki, böyüdün belədir qayda: 

Atanın adından sənə nə fayda. 

Sən aslanlar kimi keç cəbhələrdən, 

Yalnız hünərinin balası ol sən. 
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Nizami bir-birinə zidd olan zülm və ədalət məfhumlarını qarşılaşdırmaqla, utopik şəkildə olsa da azadlıq, 

bərabərlik haqqında fikirlərini əks etdirir. Demək olar ki, hər bir əsərində Allahın ədalətindən bəhs edən şair 

axırda bu nəticəyə gəlir ki, ədaləti Allahdan gözləmə, “çünki o, bir könlü çıraq kimi işıqlandırar, başqasının 

könlünə qəm gətirər”. 

Buradan belə bir nəticə çıxır ki, “Allahdan buyruq, ağzıma quyruq” - deyə ictimai həyatdan əl çəkmə”, 

zəhmət çək, onda Allahın kərəmi həmişə sənin ütündə olar, ataların Allahın adından dedikləri kimi - “səndən 

hərəkət, məndən bərəkət”. 

Nizami bütün yaradıcılığı boyu fanatizmlə, cəhalətlə barışmaz olub. O öz oxucularını həqiqi dinə inanmağa 

çağırmışdır. Şairə görə, hər hansı bir cəmiyyət, xalq, ya şəxsiyyət pisliklərə məruz qalmaq istəmirsə, insanlığın, 

səadətin düşmənləri ilə çarpışmalıdır: 

 

Çarpış dünya ilə şiri - nər kimi, 

Yoxsa udar səni bir əjdər kimi. 

 

Nizami, yeri gəldikcə, ruhani əsarətə qarşı çıxır, yaman gündə “Allaha təvəkkül” deyib işləyən məhkum 

insana müraciət edirdi. Şair daha irəli gedərək bütün mistik - fanatik zehniyyətləri şübhə altına alan kəskin fikirlər 

irəli sürürdü: 

 

Ağıllı adamdır, dünyada o kəs - 

Gözü görməyəni heç qəbul etməz. 

 

Bunları nəzərə alaraq, bir sıra Nizami tədqiqatçıları onu yanlış olaraq, az qala ateist (?) şair kimi qələmə 

verirlər. Bu cəhət özünü Nizaminin anadan olmasının 800 illik yubileyi ilə əlaqədar olan məqalələrdə də öz əksini 

daha qabarıq şəkildə tapmışdı... 

Nizami istər qəzəllərində, istərsə də böyük həcmli əsərlərində gözəllikdən, güldən, bülbüldən, meydən və 

dinin rədd etdiyi bir çox həyat nemətlərindən danışıbdır. 

Həyati gözəlliyin tərənnümü hələ dinsizlik demək deyil. Belə olsaydı, biz Füzulini, S.Ə. Şirvanini, Nəbatini 

və başqa sənətkarları sırf “ateist” adlandırardıq. Dini etiqadla yanaşı onlarda hər zaman real düşüncə, elmi 

dünyagörüşü üstün olmuşdur. Biz Nizaminin aşağıdakı misralarını həmişə iftixarla xatırlayırıq: 

 

Qüvvət elmdədir. Başqa cür heç kəs 

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz. 

 

Hər cürə rütbədən, biliniz fəqət 

Alimin rütbəsi ucadır, əlbət. 

 

Nizaminin əsərlərində düzlük, doğruluq, ədalət, şərdən, pislikdən uzaq olmaq meylləri tərənnüm olunur. 

Şair bütün yaradıcılığı boyunca şahları ədalətli olmağa çağırır və bunu bir çox misallarla verir. Böyük insanpərvər 

şair insanları həyatın mənası olan əməyi sevməyə, hökmdarları isə, “qafil şahlar kimi keyfə dalmağı, özünə 

düzlüyü şüar etməyə çağırır. “Qafil şahlar” deyərkən, Nizami vətəndaşlıq vəzifəsini unudan, cəmiyyəti və xalqını 

deyil, yalnız öz zövqünü və keyfini düşünən şahları nəzərdə tutur. Şairə görə o kəslər yüksəkdə durur ki, onlar 

real düşünür, öz təcrübələrinə əsaslanır, öz ağılları ilə iş görür, heç kəsdən qorxub çəkinmirlər və hətta həqiqət 

uğrunda ölməkdən belə qorxmurlar. 

Düzlük, həqiqətpərəstlik, ehtiram və başqa müsbət cəhətlər Qur'anın bütün ayə və surələrinin əsasını təşkil 

edir ki, Nizami də bundan bəhrələnib əsərlərini yazmışdır. 

Bədii ustalığı və zəngin yaradıcı xəyalı ilə oxucuları özünə məftun edən dahi Nizami dünyaya romantik bir 

şair, bir mütəfəkkir, bir alim, bir humanist kimi baxmağı bacarmışdır. O, dünyaya həqiqətpərəst və cürətli qocanın, 

alnının təri ilə öyünən əkinçinin, əməyi ilə öyünən kərpickəsənin, öz qüdrətinə inanan insanların, mütərəqqi 

qüvvələrin gözü ilə baxmışdır. 

Nizamidən sonra yaşamış görkəmli Azərbaycan şairləri əsrlərlə bu böyük sənətkarın əsərlərindən ilham 

almış, ondan sənətkarlıq öyrənmiş, onun irəli sürdüyü mütərəqqi fikirləri tərənnüm edib, şairi böyük ustad kimi 

xatırlamışlar. 

Böyük sənətkar öz ölməzliyinə, insanların qəlbində əbədi yaşayacağına olan inamını aşağıdakı misralarla 

belə ifadə etmişdir: 

 

Yüz il sonra desən hardadır o? 

Hər yerdən səs gələr: - burdadır o! 
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Şair - “yüz il” - demişdi, amma nə qədər həyat var, insanlıq var, Nizami də vardır! 

 

Qobustan.-2021.-№2.-S.17-21. 
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Nizamidə folklor kökləri... 
 
Nizami və folklor mövzusu müasir dövrdə bir çox tədqiqatçıların araşdırma mövzusu olub. Belə tədqiqatçılardan biri 

görkəmli tanınmış folklorçu alim Sədnik Paşa Pirsultanlıdır. Onun tədqiqatlarında təhlillər toplanan materiallara söykənir. 

Şifahi qaynaqların zənginliyi Sədnik Paşa Pirsultanlı araşdırmalarında ən dəyərli cəhətlərdəndir... 

Xalq yaradıcılığının yaddaşlarda yaşayan yadigarlarına yaxından bələd olan Sədnik Paşa Pirsultanlı onları yazılı 

qaynaqlarda dərhal müəyyənləşdirir və hər kəsdən daha sərrast seçə bilir. Folkloru yaddaşlardan itkisiz və qalıqsız bir 

şəkildə toplayıb öyrənən alim həm də uzun illər ərzində fenomen bir folklor yaddaşına malikdir. Bu zəngin ehtiyat ona imkan 

verib ki, o, elmi problem kimi folklor və ədəbiyyat əlaqələrini mükəmməl bir şəkildə araşdırsın. Bu xalis elmi bir problemdir 

və bununla belə Sədnik Paşayev də filoloji araşdırmalarda öz aktuallığını saxlamaqdadır. Digər məsələ isə milli təəssübkeşlik 

məsələsidir. 

Folklorun milli düşüncənin ifadəsi olduğunu diqqətdə saxlayan Sədnik Paşa Nizami irsində Azərbaycan xalq 

yaradıcılığının ən müxtəlif janrlarını aşkarlamaqla onun təkcə əsərlərinin deyil, eyni zamanda düşüncəsinin türk milli 

dəyərlərindən qaynaqlandığını və ya başqa sözlə onun türklüyünü aydınlaşdırır. 

 

Sədnik Paşa Pirsultanlıdan seçmələr: 

 

Nizami şairlərimiz içərisində hamıdan artıq xalq yaradıcılığı xəzinəsindən istifadə edibdir... 

Onun yaradıcılığında əfsanələr xüsusi yeri var. Əfsanələr bir folklor janrı olaraq mifə çox yaxın olan 

mətnlərdir. Əslində əfsanə gerçəkliyin mifoloji izahıdır. Amma bununla yanaşı əfsanə özündə mifoloji dünya 

modelini əks etdirən mühüm mətn qaynağıdır. Bu mətnlərdən milli düşüncə bərpa oluna bilir. Eyni zamanda 

əfsanədə tarix, coğrafiya, etnoqrafiya və s. bu kimi məlumatlar da spesifik şəkildə mövcud olur. Bu mənada əfsanə 

bir janr olaraq folklorşünaslığın ciddi problemidir. 

Azərbaycanda ən qədim zamanlardan əfsanələr toplanmayıb, sistemə salınmayıb, öyrənilməyib. Eradan 

əvvəl V əsr yunan tarixçisi Herodotun əsərində məzmunu verilən Midiya əfsanələri göstərir ki, Azərbaycanda 

folklorun bu janrı çox qədim bir tarixə malik olub. Azərbaycanda əfsanələr ilk dəfə е.ə. V əsrdə qələmə alınsa da, 

bu sahədə azərbaycanlıların daha qədim bir ənənəyə malik olduqları aydındır. Bunu Herodotun göstərdiyi 

əfsanələrlə yanaşı, indiyə qədər respublikamızın müxtəlif rayon və kəndlərində yaşayan çoxsaylı əfsanələrin 

məzmunu və xarakteri də təsdiq edir. Bu əfsanələrin bir qismi məzmunu və surətləri ilə çox qədim dövrlərin baxış 

və görüşlərinə bağlıdır. Sonrakı dövrlərin epik poeziyasında, o cümlədən Nizaminin əsərlərində istər Herodotun 

nəql etdiyi əfsanələrin, istərsə də digər qədim əfsanələrin izlərinə rast gəlirik. Ümumiyyətlə, folklorla qüvvətli 

şəkildə bağlı olan Nizami, əfsanələrdən daha çox istifadə edib, öz sənətini xalq əfsanələrindən aldığı kiçik 

süjetlərlə bəzəyib, ümumiləşdirib, qüvvətləndirib, xalqa yaxınlaşdırıb. Məhz buna görə də yazılı epik poeziyanın 

əfsanələrlə əlaqəsi məsələsini aydınlaşdırmaq üçün Nizami yaradıcılığı zəngin material verir. Bu mütəfəkkir şairin 

əsərlərində əfsanələrdən yerli-yerində istifadələrin xarakterini açmaq, faydalı nəticəsini göstərmək müasir ədəbi 

proses baxımından da faydalıdır. Bunları nəzərə alaraq, biz burada daha çox Nizami və Azərbaycan şifahi 

ədəbiyyatı problemi üzərində dayanmaq istərdik”. 

Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında məlumat mənbələrindən biri də sözsüz ki, Nizami kimi dahi 

sənətkarın əsərləridir. Nizami şifahi ədəbiyyatın bir çox janrlarından istifadə etdiyi kimi, xüsusilə qədim eposdan 

da bacarıqla istifadə edib. Bu dahi sənətkarın “Xəmsə”sində yüzlərcə kiçik, böyük əfsanələrə, əsatirlərə təsadüf 

edilir. Bunlardan bəzilərini o, özü yaradıb, bəzilərini isə müxtəlif yazılı məxəzlərdən, şifahi ədəbi əsərlərdən 

istifadə edərək yenidən işləyib, təkmilləşdirib, xalqdan alaraq yenidən xalqa qaytarıb. “Nizami dastanlarının 

başlıca mövzusunu, məlum olduğu üzrə, qədim hadisələr və əfsanələr təşkil edir”. Nizami özünə qədərki Şərq 

ədəbiyyatında və folklorunda mövcud olan ədəbi növlərdən və janrlardan da bacarıqla, yaradıcı şəkildə 

özünəməxsus tərzdə istifadə edib. Əlbəttə, Nizami bütün başqa mənbələrlə yanaşı, öz doğma xalqının yazılı və 

şifahi ədəbiyyatından daha geniş şəkildə faydalanıb. 

Nizami və folklor probleminə bir sıra araşdırmalar həsr edilib: Nizami və “Dədə Qorqud dastanları”, 

Nizamidə xalq sözləri, xalq ifadələri və zərb məsəllər, Nizami yaradıcılığında Azərbaycan xalq mərasimləri və 

başqa məsələlər ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən işlənib. 

Nizami tədqiqatçılarının çoxu, xüsusilə Azərbaycan alimləri təsdiq edirlər ki, o, klassik şairlərimiz 

içərisində hamıdan artıq xalq yaradıcılığı xəzinəsindən istifadə edib. Bundan sonra alim problemi daha ciddi və 

dəqiq araşdırmaq üçün əsas istiqamətləri təsnif edərək müəyyənləşdirir: Nizaminin folklor əlaqələri müxtəlif 

şəkildə təzahür edir ki, bunları da əsasən üç qrupda tədqiq etməyi mümkün sayırıq: 

1. Nizaminin bilavasitə istifadə etdiyi yerli əsatir və əfsanələr, yaxud da başqa folklor nümunələri. 

2. Xalq ruhuna dərindən bələd olan müdrik sənətkar kimi Nizaminin özü tərəfindən yaradılmış folklor 

nümunələri və onların folklorda izləri. 
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3. Nizaminin həyatı ilə əlaqədar hadisələr, əsərlərinin süjet və motivləri əsasında yaranmış yeni folklor 

nümunələri, yaxud da el variantları kimi meydana gəlmiş yeni əsərlər. 

Nizaminin Şərq əfsanələrindən daha çox faydalandığı səbəbdən xüsusi qeyd oluna bilməz. “Birincisi ona 

görə ki, əfsanələrdə lokallıq-milli mənsubiyyət, bir xalqa məxsusluq çox güclü olur. Belə ki, əfsanələr düşdüyü 

yeni folklor mühitində xeyli dəyişir, milli zəminlə çulğaşaraq yeni keyfiyyətlər qazanır, özümləşir. Həm də bir 

qayda olaraq, əfsanələr konkret coğrafi ərazi ilə, xalqın tarixi və görkəmli şəxsiyyətləri ilə bağlı olur. İkinci səbəb 

isə ondan ibarətdir ki, Şərq əfsanələrində Azərbaycan xalqının da öz payı var. Məsələn, “Əshabi-kəhf”, “Nuhun 

tufanı” və başqa əfsanələr buna misal ola bilər. Bu əfsanələr nəinki Azərbaycan xalqına məxsusdur, hətta bu 

əfsanələrlə bağlı yerlər də yurdumuzun ən qədim yaşayış guşələrindən biri olan Naxçıvan torpağındadır. “Əshabi-

kəhf’ və oradakı “Cənnət bağı”, Nuhla bağlı əfsanələrdə adları çəkilən İlandağ, Kəmçi və Ağrı dağları da 

Naxçıvanda və ona yaxın ərazilərdədir”. 

Nizami qədim folklor nümunələrindən istifadəni başlıca yol saymayıb, yeri gələndə başqa mənbələrə də 

müraciət edib. Dahi şair folklordan aldığı kiçik süjetlər əsasında yeni incilər yaradıb. Bunu şairin epik əsəri olan 

“Sirlər xəzinəsi”ndəki bir sıra hekayətlər, o cümlədən “Süleyman və əkinçi”, “Bülbül ilə qızılquşun dastanı” və 

başqaları da təsdiqləməkdədir. Onlarla bu kimi nümunələrin tarixi-müqayisəli təhlili alimə o qənaətə gəlməyə 

əsas verib ki, həmin örnəklər bilavasitə Azərbaycan folklorundan, xüsusilə onun ən qədim əsatir və əfsanə 

qaynaqlarından istifadə yolu ilə yaradılıb. 

Ən çox diqqəti çəkən cəhət budur ki, “Xəmsə”dəki hekayətlər, onların süjet və motivləri ilə səsləşən, 

məzmunca yaxın olan folklor nümunələri (xüsusən əsatir və əfsanələr), bir qədər fərqli şəkildə olsa da, indi də 

Azərbaycan folklorunda mövcuddur. Belə mürəkkəb və çoxsahəli paralellər ilk dəfə məhz sonrakı araşdırmalar 

nəticəsində üzə çıxıbdır. 

 

Qobustan.-2021.-№2.-S.25-27. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

72 
 
 

 

Nizami 63 il ömür sürüb... 

 

Y. Bertels, 

akademik 

 

Çox təəssüf ki, Nizaminin anadan olduğu ili dəqiq təyin etmək hələ də mümkün deyil. Bir də ki, təzkirələrdə 

adətən şairlərin doğum ili göstərilmir. Olsa-olsa, şairin öldüyü il təxminən nəzərə çatdırılır. Nizaminin doğum 

ilini onun əsərlərinin yazıldığı zamanla müqayisədə, bir də ki, şair əyər öz yaşı barədə söz deyirsə, - bununla təyin 

etmək mümkündür. Bütün bunları nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, Nizami Gəncəvi bu fani dünyada altmış üç il 

yarım ömür sürüb. Yəni Nizami «İqbalnamə»ni 597-ci və yaxud bu günkü tarixlə desək 1200-cü ilin 15 

oktyabrında bitirib. «İqbalnamə» işıq üzü görəndən sonra isə Nizami Gəncəvi bu dünya ilə halallaşıb-

hümbətləşib... 

Əlbəttə göstərilən tarixlər nisbidir. Bizim güman etdiyimiz kimi möhkəm özülü yoxdur. Daha doğrusu, 

istər xaricdə, istər bizim özümüzdəki gümanlara görə Nizaminin ölüm ili 1203-1205-ci illər arasındadır. .. 

Əhalinin iki zümrəsini bir kənara qoysaq, onu deməliyik ki. Nizami, Gəncənin şəhər əhalisi arasından 

çıxmışdı. O vaxt şəhər əhalisi kimlərdən ibarət idi? Şəhərin müdiriyyəti və yaxud məmurlar, əqli zəhmətlə məşğul 

olanlar - mədrəsə müəllimləri, təbiblər, alimlər, ticarət adamları və sənətkarlar; o da ola bilərdi ki, bir ailədə 

bunların hərəsindən bir nəfər olsun. Məsələn: Xaqaninin atası dülgər idi, əmisi isə təbib və alim; 

Orası bəllidir ki, əhalinin hansı təbəqəsinə aid olursa-olsun, Nizaminin ailəsi heç də kasıb deyilmiş. 

Nizami bəlkə də öz müasirləri arasında cəmi elmlərə vaqif olan bir kəs idi. O elmləri kasıb ailənin övladları 

heç cürə belə mükəmməl öyrənə bilməzdi. Elə oxunan kitabları və kağızı almaq üçün, gərək nə qədər pulun olaydı. 

Qeyri-adi poetik texnikaya yiyələnməyin özü də xeyli vaxt istəyirdi. Əyər güman etsək ki, Nizami bütün bunlara 

yetişmək üçün ticarət adamı, yaxud peşə sahibi olsaydı, az qala vaxtının yarısınnan çoxunu gərək buna sərf edəydi. 

Bu minvalla məntiqi cəhətdən belə güman etmək olar ki, Nizami təminatlı bir ailədə dünyaya gəlibmiş... 

Bəs Nizaminin təhsili barədə nə deyə bilərik? Bu suala da dəqiq cavab vermək mümkün deyil. Nizami 

Gəncəvidə bir misra belə tapa bilməzsən ki, o öz doğma şəhərindən kənara çıxmağı barədə söz desin. Bunu 

əminliklə deyək ki, o Gəncədə təhsil alıb. Və onu da ərz eləyək ki, Gəncədə o vaxt üləmalar dərs deyirmiş. Təkcə 

onu bildirək ki, Nizaminin, eləcə də Xaqaninin müəllimi Əbül - Üla Gəncəviydi. Hansı ki, öz «fəxriyyə»sində 

müxtəlif elmlərə sahib olduğu ilə öyünür. Nizami də, yeri gəldikcə, nəzərə çatdırır ki, o vaxtın elmlərindən çox 

dürüst məlumatı varmış. Ona şübhə yoxdur ki, Nizami elmi ədəbiyyatın əsaslarını mükəmməl bilirmiş. Özü də 

dediyimiz həmin ədəbiyyatın demək olar ki, hamısı ərəb dilində idi. Yəni ərəb dilini bilmədən o vaxtkı elmlərə 

yetik olmaq mümkün deyildi. Nizami Məcnunun başına gələnləri də heç şübhəsiz ərəb dilində oxumuşdu. Onda 

başqa dildə Məcnunun macərası demək olar ki, yoxuydu... 

Ədəbi fars dilinə gəlincə isə Nizaminin hər misrası bunu əyani şəkildə təsdiqləyir. Əsərlərinin bir yerində 

fars dilindəki mükəmməl lüğətləri, fərhəngləri tərifləyir. 

Ola bilər ki, XII əsrdə Xəlifətin bu iki ədəbi dilindən savayı Nizami qeyri dilləri də biləydi. Özünün 

sözüdür, təxminən belə deyir: «mən hər bir əlyazmasından var-dövlət götürdüm. Sonra onunla şerimi də bəzədim. 

Bütün bunlarla bahəm yəhudini, xaçpərəsti, pəhləvini də öyrəndim». Bunu ikili şəkildə başa düşmək gərəkdir. 

Söhbət ya həmin dildə olan mənbələrdən, ya da ki, Nizaminin anladığı dilə olan tərcümədən gedir. Hər halda 

faydalandığı ədəbiyyatın əksəri müsəlman mədəniyyət zümrəsinə daxil deyilmiş. Amma Nizaminin xaçpərəst 

ədəbiyyatı ilə tanışlığı dəqiqdir. Çünki bəzən əsərlərində «İncil»dən misallar gətirir... 

 

Qobustan.-2021.-№2.-S.33. 
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Nizami Gəncəvi və Renessans məsələsi 

 

İsa Həbibbəyli, 

AMEA-nın vitse-prezidenti, 

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru, akademik 

 

Görkəmli şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvi (1141-1209) Azərbaycan xalqının dünya ədəbiyyatına bəxş etdiyi 

qüdrətli sənətkarlardan biridir. Dahi şairin adı dünya ədəbiyyatının Dante, Servantes, Uilyam Şekspir, Əmir Xosrov 

Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, Əlişir Nəvai, Məhəmməd Füzuli, Balzak, Viktor Hüqo, Lev Tolstoy kimi ölməz yazıçı 

və şairləri ilə bir sırada çəkilir. 

 

Nizami Gəncəvi intibah dövrü Azərbaycan və Şərq lirikasının, epik poemaların qüdrətli yaradıcısıdır. Azər-

baycanın Gəncə şəhərində yaşayıb-yaratmış Nizami Gəncəvinin şeirləri Şərq poetikası prinsipləri əsasında 

yazılmış nadir Azərbaycan poeziyası inciləridir. Dahi şairin "Sirlər xəzinəsi" (1174), "Xosrov və Şirin" (1180), 

"Leyli və Məcnun" (1188), "Yeddi gözəl" (1197) və "İskəndərnamə" (1203) poemaları "Xəmsə" adı ilə tanınan 

möhtəşəm Beşlik poemalar dəstidir. Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" - Beşlik poemalar dəsti Azərbaycan 

poeziyasının və ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızın zirvəsi olmaqla bərabər, Şərq və Qərb ədəbiyyatının inkişafına da 

qüvvətli təsir göstərmiş ölməz sənət şedevrləridir. Hindistanda Əmir Xosrov Dəhləvi (XIII əsr) və Mərkəzi 

Asiyada Əbdürəhman Cami (XV əsr), Özbəkistanda Əlişir Nəvai (XV əsr) Nizami Gəncəvinin mövzuları və 

ideyaları əsasında "Xəmsə" adlandırılan Beşlik poemalar yaratmışlar. Böyük alman şairi Hötenin "Şərq-Qərb" 

divanında Nizami "Xəmsə"sinin motivlərindən istifadə olunmuşdur. 

Məlum olduğu kimi, X-XV əsrlərdə Şərq ölkələrində: Anadoludan Azərbaycana və Orta Asiyaya, habelə, 

Çinə və Hindistana qədərki böyük coğrafi məkanda feodal dövlətlərinin inkişafı, İpək yolu - karvan yolları 

vasitəsilə iqtisadi-ticarət və ədəbi-mədəni əlaqələrin sürətli şəkildə genişləndirilməsi hərtərəfli və sürətli inkişafa 

səbəb olmuşdur. Xüsusən, göstərilən dövrdə həm də antik yunan ədəbiyyatı və mədəniyyəti ənənələrinin yeni 

tarixi şəraitin tələblərinə uyğunlaşdırılaraq yaradıcı şəkildə dirçəldilməsi, elm və təhsilin qüvvətləndirilməsi 

əsasında Şərqdə böyük Renessans hadisəsi baş vermişdir. Həmin tarixi epoxada Azərbaycanda da iqtisadiyyatın 

inkişafı, tranzit əlaqələrin genişləndirilməsi, elmin, təhsilin, sənətkarlığın dirçəlişi sahələrində geniş masştablı və 

dinamik bir yüksəliş dövrü müşahidə edilmişdir. Digər inkişaf etmiş Şərq ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda 

da "dörd giriş qapısı və tərkibində bazarlar da fəaliyyət göstərən ticarət məhəllələri" olan şəhərlər, eyni zamanda 

ali məktəb statusu daşıyan mədrəsələr və zəngin kitabxanalar da mövcud olmuşdur. Ölkədə yunan elmi, ədəbiyyatı 

və mifologiyasına maraq daha da artmış, mədrəsələrdə antik dövrün görkəmli alimlərinin və şairlərinin 

əsərlərindən istifadə edilmişdir. Bu proses dünya elmi və ictimai fikrində geniş mənada Şərq intibahı və ya 

Müsəlman Renessansı adlandırılmışdır. Ölkə elmində isə hələ XX əsrin ortalarından etibarən ХI-ХIII əsrlər 

"Azərbaycan intibahı" kimi elan olunmuşdur. 

Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi əsərlərində intibah ədəbiyyatı üçün səciyyəvi olan dövlətin 

inkişafını və cəmiyyətin həyatında şəhərlərin rolunun daha da artmasını geniş şəkildə təsvir və tərənnüm etmişdir. 

Nizami Gəncəvi saraya getməsə və saray ədəbi məclislərində təmsil olunmasa da, cəmiyyətin həyatında dövlətin 

qüvvətli olması faktorunun zəruriliyinə dərin inam bəsləmişdir. O, Azərbaycan Atabəyləri dövlətinə ehtiramla 

yanaşmış, həmin dövlətin daha güclü olmasına dəstək vermişdir. "Xosrov və Şirin" poemasını Atabəylər 

dövlətinin başçısı Məhəmməd Cahan Pəhləvana ithaf etməsi və onun vəfatından sonra hakimiyyətə gəlmiş Atabəy 

Qızıl Arslanla görüşməsi Nizami Gəncəvinin dövlətçiliyə münasibətlərinin əməli ifadəsidir. Görkəmli sənətkarın 

xalqın və ölkənin inkişafında dövlətin rolunu ön mövqeyə çəkməsi onun özünəməxsus baxışlarının bədii ifadəsi 

olmaqla bərabər, həm də içində olduğu cəmiyyətdə dövlətçiliyin inkişafının bütün digər sahələrdəki dirçəlişin 

əsas səbəblərindən biri olmasını əyani şəkildə müşahidə etməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, Nizami Gəncəvinin 

yaşayıb-yaratdığı dövrdə Atabəylər dövləti regionun ən inkişaf etmiş dövlətlərindən biri olmuş, Gəncə şəhəri isə 

özünün hərtərəfli inkişaf xüsusiyyətləri ilə nəinki Şərqin, hətta bir çox cəhətdən Avropanın Renessans şəhərlərinin 

simasını əks etdirmişdir. Bundan başqa, Nizami Gəncəvinin əsərlərində iqtisadi və mədəni mühitinin dirçəlişi ilə 

səciyyələndirilən Gəncə, Dərbənd, Bərdə və sair kimi şəhərlərin təsvirinin üstünlük təşkil etməsi Azərbaycan 

Renessans ədəbiyyatının əsas prinsiplərindən biridir. Bu mənada şairin "İskəndərnamə" poemasındakı "Bərdənin 

tərifi" şeirini onun mənsub olduğu Azərbaycanın tərifi kimi qəbul edərək, şeirdəki poetik vüsətin bütövlükdə 

ölkədəki intibahla əlaqədar yüksəlişin bədii ifadəsi mənasında dəyərləndirmək mümkündür. 
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Müsəlman intibahının tədqiqatçıları "xalqın sadə nümayəndələrinə və onların həyatına maraq 

göstərilməsini" Renessans hadisəsi kimi qiymətləndirmişlər. Nizami Gəncəvinin əsərlərində təsvir olunan 

şəhərlərdə də kərpickəsən, daşyonan, memar, nəqqaş, sazəndə, xəttat və sair kimi peşələrin və sənətlərin 

təmsilçilərinin dərin rəğbət hissi ilə təqdim edilməsi də intibah ədəbiyyatı hadisəsi əlamətləridir. Şərq 

ədəbiyyatında ilk dəfə əsilzadələrinə imtiyazlı siniflərin nümayəndələri və sadə insanların obrazlarını ədəbiyyatda 

bir araya Nizami Gəncəvi gətirmişdir. Həyatda və əsərlərində hökmdarlara ehtiram göstərən Nizami Gəncəvi sadə 

insanlara dərin rəğbətini ifadə etmişdir. Bu, intibah ədəbiyyatı və ictimai fikrinə Nizami Gəncəvinin gətirdiyi 

demokratik düşüncədir. 

Bundan başqa, intibah ədəbiyyatı və mədəniyyətində aparıcı olmuş humanizm, ədalət, bərabərlik, azadlıq 

və sair kimi ideallar Nizami Gəncəvi yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Nizami humanizmi geniş anlayış olub, 

həyat eşqi və insanlığa xidmətlə yanaşı, həm də yüksək əxlaqi-mənəvi dəyərlərə yiyələnməyi, Xeyirdən yoğrulan 

və Şərdən uzaq olan bir həyatı və idealları özündə cəmləşdirir. Əhatə etdiyi geniş mənalara görə akademik 

Məmməd Cəfər Cəfərov Nizami Gəncəvi yaradıcılığındakı humanizmin Renessans sözünün daşıdığı mənaların 

sinonimi səviyyəsinə çatdırıldığını xüsusi olaraq qeyd etmişdir. 

Nizami Gəncəvi əsərlərində əhatə edilən möhtəşəm coğrafi genişlik və çoxcəhətli ədəbi-mədəni və iqtisadi 

əlaqələrin inkişafının təsviri onun yaradıcılığında intibah ədəbiyyatının ana maddələrindən biri olan ölkələrarası 

inteqrasiya məsələsinin də yüksək səviyyədə əks etdirilməsi deməkdir. Dünyanı geniş coğrafi miqyasda aydın 

şəkildə dərk və şərh etməsi Nizami Gəncəvinin Renessans dünyagörüşünə malik mütəfəkkir sənətkar olduğunu 

nümayiş etdirir. Tərəddüd etmədən demək olar ki, nəinki Şərq intibahı dövründə, hətta Qərb intibah ədəbiyyatı 

və mədəniyyətində də Nizami Gəncəvi qədər əsərlərində bir neçə qitədə: Avropa, Asiya və Afrikada baş vermiş 

hadisələri və geniş coğrafi məkanda yaşayıb-yaratmış ədəbi-tarixi şəxsiyyətləri, fəaliyyət göstərmiş dövlət 

xadimlərinin taleyini və xidmətlərini əks etdirən ikinci bir sənətkar göstərmək çətindir. Bu cəhətdən Nizami 

Gəncəvini qitələrdən-qitələrə səfərlər etmiş, dünyanın ən məşhur səyyahları ilə müqayisə etmək olar. Nizami 

Gəncəvi Azərbaycan ədəbiyyatının Kolumbu və ya Magellanıdır. XII əsr şəraitində Nizami Gəncəvinin yeddi 

iqlim ölkəsinin hadisələrini öyrənib, "Yeddi gözəl" əsərində bədii düşüncə əsasında böyük istedadla təsvir etməsi 

intibah mədəniyyətinin nadir təzahürlərindən biridir. Bu mənada "Yeddi gözəl" poeması nəinki Şərq, ümu-

miyyətlə, dünya intibah ədəbiyyatının möcüzəsidir. Eyni zamanda, "İskəndərnamə" poemasında Makedoniyalı 

İskəndərin Həbəşistandan-Hindistana qədərki hərbi yürüşlərinin təsvir edilməsi də heyrətamiz ədəbiyyat 

hadisəsidir. Nizami Gəncəvinin digər poemalarında da möhtəşəm zaman və məkan genişliyi hakimdir. Haqlı 

olaraq qeyd edildiyi kimi, "Nizaminin bütün poemaları ümumdünya ruhu il səciyyələnir. "Xəmsə" Nizamini 

ümumdünya masştabına və ümuminsanlıq əhəmiyyətinə malik şair-mütəfəkkir kimi xarakterizə edir". Qərb 

maraqları baxımından Asiya romantikasını, Şərq üçün isə xristian və slavyan dünyasının reallıqlarını açıb 

göstərmək baxımından Nizami Gəncəvi öz xalqına və bəşəriyyətə Kolumb kimi xidmət göstərmişdir. 

Dünya intibah mədəniyyətində olduğu kimi, böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi də antik yunan elmi, 

ədəbiyyatı və mədəniyyətinin əsaslarını dərindən öyrənmiş və böyük məharətlə Azərbaycan həyatı ilə əlaqəli 

şəkildə təsvir etmişdir. Bu mənada Nizami Gəncəvinin "İskəndərnamə" əsəri təkcə Makedoniyalı İskəndərin 

deyil, bütövlükdə antik yunan elminin və mədəniyyətinin möhtəşəm poetik təqdimatıdır. "İskəndərnamə" 

Azərbaycan intibah ədəbiyyatının Odisseyasıdır. "İskəndərnamə"də təsvir edilmiş antik yunan alimlərinin məclisi 

Platon Akademiyasındakı elmi ideyaların, ağıl və idrakın məhsulu olan yenilikçi fikirlərin Azərbaycan 

cəmiyyətinə, Şərq aləminə canlı və yaradıcı şəkildə gətirilməsi deməkdir. Akademik Yevgeni Bertelsin aşağıdakı 

mülahizələri Nizami Gəncəvinin özünün də antik dövrün mütəfəkkirləri kimi böyük idrak və istedad sahibi 

olduğunu göstərir: "Nizami Gəncəvi burada ("İskəndərnamə"də - İ.H.) bizim qarşımızda alim və mütəfəkkir kimi 

çıxış edir. Bu əsərdə o, bütün ömrü boyu onu narahat edən və düşündürən problemləri bir yerdə cəmləşdirmişdir". 

Nizami Gəncəvinin antik dövrdə olduğu kimi, cəmiyyətin inkişaf etdirilməsində elm faktoruna xüsusi 

əhəmiyyət verməsi, dönmədən elm öyrənməyin zəruriliyini və faydalarını təbliğ və təşviq etməsi Azərbaycanda 

və türk-müsəlman dünyasında yaşanan vüsətli intibah proseslərinə meydan açmaq, təkan vermək amalının bədii 

ifadəsidir. Şərqdə və Qərbdə Nizami Gəncəvi qədər elm faktoruna geniş meydan açan, elmi ideyaları dönmədən 

təşviq edən ikinci bir şair-mütəfəkkir göstərmək çətindir. Nizami Gəncəvinin təqdimatında elm ağıl və idrak 

mənalarını ifadə edir. Nizami dünyanı ağıl və idrak əsasında dərindən dərk etmiş, xüsusi istedad və ilhamla 

tərənnüm etmişdir. Dahi şairin atalar sözü kimi səslənən aşağıdakı misraları onun cəmiyyətin inkişafında və in-

sanlığın taleyində elmə hansı səviyyədə xüsusi önəm verdiyini nümayiş etdirir: 

Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, 

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz! 
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Nizami Gəncəvi dünya intibah mədəniyyəti təfəkkürü üçün xarakterik olan əsl universal zəka nümunəsidir. 

Bir çox dünya dillərini, dəqiq elmləri və təbiət elmlərini dərindən mənimsəmiş, həm də geniş ədəbi dünyagörüşə, 

qeyri-adi bədii istedada malik olan Nizami Gəncəvi miqyası intibah standartlarını aşan, Renessans üçün yeni 

çağırışlar meydana qoyan ölçüyəgəlməz bir reallıqdır. Elmi-ədəbi biliklərinin universallığına görə Nizami 

Gəncəvi Azərbaycanın Aristotelidir. "İskəndərnamə" Azərbaycanın və Şərqin Platon Akademiyası funksiyasını 

həyata keçirən böyük sənət abidəsidir. 

Əslində "İskəndərnamə"dəki Alimlər Məclisində antik yunan alimləri ilə yanaşı, Şərq elmi fikrinin 

nümayəndələrinin birlikdə iştirakını göstərməklə və müəllif kimi müdaxilələri və təqdimatları ilə özünün də 

iştirakını nəzərə çarpdırmaqla, böyük mütəfəkkir şair fərqli bir "Nizami Gəncəvi Məclisi" yaratmışdır. 

"İskəndərnamə" mənzum epopeyasında Makedoniyalı İskəndərin və Azərbaycan hökmdarı Nüşabənin timsalında 

həm ölkə ilə bağlı regional məsələlərin və həm də dünya ilə əlaqədar qlobal problemlərin müzakirə edilib qərarlar 

çıxarılmasının təsviri "Nizami Gəncəvi Məclisi"nin mahiyyətinə və əhatə dairəsinə görə, "Ümumdünya Məsləhət 

Məclisi" funksiyasını həyata keçirməyə qadir olan Beynəlxalq Elmi Şura təəssüratı yaradır. Nizami Gəncəvi öz 

dövrünün, yaxın və uzaq gələcəyin reallıqlarını dərindən dərk edən və gələcək inkişafın yollarına işıq sala bilən 

mütəfəkkir sənətkardır. 

Ənənə və novatorluq baxımından Şərq Müsəlman İntibahı ilə Qərb Xristian Renessansı bir-biri ilə üzvü 

surətdə əlaqədardır. Şərq intibah ədəbiyyatının meydana çıxardığı bədii obrazlarla Qərb Renessansının aparıcı 

obrazları arasındakı bənzərliklər onları eyni dərəcədə əhatə edən ümumrenessans baxışlarından irəli gəlirsə, 

həmin qəhrəmanları ayıran cəhətlər isə Şərq və Qərb düşüncə tərzindəki fərqliliklərdən doğur. Nizami Gəncəvinin 

Leylisi ilə Françesko Petrarkanın Laurası, Nizaminin Məcnunu ilə Uilyam Şekspirin Otellosu arasındakı oxşar-

lığın bir ortaq cəhəti də hansı coğrafi məkanda yaşamasından asılı olmayaraq, insanların talelərindəki yaxınlıqla 

və ya sənətkarların insan talelərinə bəslədikləri münasibətlərdəki ortaq mövqelərlə əlaqədardır. Beləliklə, Leyli 

ilə Lauranm, Məcnunla Otellonun arasındakı yaxınlıq və fərqlər Nizami Gəncəvi ilə Uilyam Şekspirin və 

Françesko Petrarkanın baxışlarındakı bənzərliklərdən və fərqli cəhətlərdən ibarətdir. Geniş mənada bu, Şərq və 

Qərb Renessanslarının oxşar və fərqli cəhətləri kimi də başa düşülə bilər. Dünya ədəbi-mədəni kontekstindən 

yanaşsaq, Şərq İntibahı ilə Qərb Renessansı arasındakı oxşarlıqlar həm də ayrı-ayrı coğrafiyada cəmiyyət 

həyatında baş vermiş bənzər inkişaf səviyyəsinin əsas göstəricisidir. Lakin Şərq və Qərb intibah mədəniyyətləri 

cəbhəsində müşahidə olunan fərqlər bu coğrafiyalardakı ictimai-siyasi və iqtisadi, dini-mənəvi və mədəni 

vəziyyətin və baxışların fərqlilikləri (özünəməxsusluqları) ilə bərabər, həm də mütləq mənada insan cəmiyyətinin 

həyatındakı yeni inkişaf mərhələsinin reallığı idi. Xronoloji cəhətdən Şərq intibahından sonra meydana çıxmış 

Qərb Renessansı özündən əvvəlki inkişafı inkar etmir, əksinə, fərqli formada davam və inkişaf etdirərək 

tamamlayır. 

Şərq ölkələrində və Azərbaycanda intibah proseslərinin formalaşmasında islam amili də özünəməxsus 

əhəmiyyət kəsb etmişdir. Şərqin bir çox regionlarında, o cümlədən Azərbaycanda IX əsrə qədər davam edən ərəb 

xilafəti ilə mübarizədən sonrakı dövrdə çoxəsrlik ənənələrə malik türk sivilizasiyası ilə islam dininin vəhdət təşkil 

etməsi, islam maarifçiliyinin oturuşmuş bir sistemə çevrilməsi cəmiyyətin inkişafında yeni inkişaf mərhələsinin 

formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Buna görədir ki, XI-XII əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatında meydana 

çıxmış poemalarda, o cümlədən Nizami Gəncəvinin poemalarında təkallahlılığın - tanrıçılığın, islam 

peyğəmbərlərinin mədh və vəsf edilməsi, hədislərdən gəlmə motivlərin didaktik imkanlarına diqqət yetirilməsi 

ənənəsi genişlənmişdir. Türk sivilizasiyasındakı ümummilli ideyalarla islam təlimindəki əxlaqi-mənəvi kamillik 

baxışlarının üzvi sintezi nəticə etibarilə ədəbiyyatda möhtəşəm bir bütövlük və genişlik anlayışları 

formalaşdırmışdır. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı türk ruhunu və islam təlimindəki kamillik qavrayışını ifadə 

etməklə fərqli bir mərhələ təşkil etmiş, intibah ədəbiyyatı örnəkləri səviyyəsinə yüksəlmişdir. 

Beləliklə, Nizami Gəncəvi Azərbaycanda intibah mədəniyyəti və ədəbiyyatının qüdrətli yaradıcısıdır. 

Nizami Gəncəvinin və onun görkəmli müasirləri Əfzələddin Xaqaninin, Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığında 

intibahı doğuran səbəblər içərisində antik elm və ədəbiyyat amili ilə bərabər, onların mənsub olduqları ölkənin 

xüsusi iqtisadi-mədəni dirçəlişi və yüksəlişinin də əsas faktorlarından biri olması XII əsrdə Azərbaycanda da 

Renessans hadisəsinin baş verdiyini nümayiş etdirir. Ölkəmizin Şərq intibahının əsas mərkəzlərindən biri 

olmasının heç bir mübahisə doğurmaması öz növbəsində həm də Azərbaycanın da intibah ölkəsi kimi etiraf 

edilməsi deməkdir. Avropa Renessansı çərçivəsində həm də özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən inkişaf 

etmiş İtaliya intibah mədəniyyəti olduğu kimi. Şərq intibahının hüdudları daxilində də oxşar və fərqli keyfiyyətləri 

ilə seçilən Azərbaycan Renessansı olmuşdur. Bu mənada Azərbaycan Şərq intibahının İtaliyasıdır. Avropa 
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Renessansının inkişafında İtaliya mədəniyyətinin oynadığı rolu, Şərq intibahının taleyində Azərbaycan həyata 

keçirmişdir. 

Şərq intibahının əsas inkişaf mərkəzlərindən biri olan Azərbaycanla coğrafi baxımdan qonşuluqda 

yerləşməsi, Türkiyə ilə yaxın və sıx əlaqələri, ərazisində azərbaycanlıların da yaşadığı Gürcüstanda da müsəlman 

intibahı ədəbi ənənələrinin yayılmasına şərait yaratmışdır. Bundan başqa, Gürcüstan ərazisinin, o cümlədən Tiflis 

şəhərinin qədim İpək yolunun, karvan yollarının üzərində yerləşməsi də burada intibah ədəbiyyatının inkişaf 

tapmasına meydan açmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki. Şərq intibahı ənənələri geniş mənada Qafqazın müsəlman olmayan xalqlarının 

ədəbiyyatına, o cümlədən, gürcü ədəbiyyatına da öz təsirini göstərmişdir. Akademik Ş.İ. Nutsubidzenin yazdığı 

kimi "Nizaminin simasında Azərbaycanda yaranmış intibah ənənələri Gürcüstanda yüksək Rustaveli səviyyəsinə 

çatdırılmışdır". Bu cəhətdən Gürcüstanın XI-XII əsrlərdəki inkişafı hərtərəfli intibah ədəbiyyatı və 

mədəniyyətinin tələblərinə cavab verir. Xüsusən, gürcü ədəbiyyatının klassiki Şota Rustavelinin məşhur "Pələng 

dərisi geymiş pəhləvan" poeması Qafqaz intibah ədəbiyyatının şedevrlərindən biri hesab oluna bilər. Mövzusunu 

Şərq-müsəlman dünyasından alması, ideyasının antik yunan fəlsəfəsi ilə səsləşməsi "Pələng dərisi geymiş 

pəhləvan" poemasına yüksək intibah ədəbiyyatı nümunəsi kimi baxmağa əsas verir. "Pələng dərisi geyinmiş 

pəhləvan" poemasında Şərq-müsəlman və Qafqaz-xristian sintezi cizgilərinin olması Şota Rustavelinin XI-XII 

əsrlərin intibah ədəbiyyatının fərqli bir görkəmli ədəbi simasının olduğunu göstərir. 

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi və görkəmli gürcü şairi Şota Rustaveli Qafqaz 

Renessans ədəbiyyatı və mədəniyyətinin qoşa qanadları və qoşa zirvələridir. 

Məlum olduğu kimi, Qərbdə intibah ədəbiyyatı realist ədəbiyyat tipi olaraq yaranıb inkişaf etmişdir. Şərqdə 

və o cümlədən, Azərbaycanda isə intibah ədəbiyyatı romantik bədii metodun işığında formalaşıb kamala 

çatmışdır. Əvvəla, Şərq mühitində, türk-müsəlman cəmiyyətində mövcud olmuş ətalətdən hərtərəfli inkişafa, 

sıçrayışa doğru yüksəlişin vüsətini göstərmək üçün realizm yetərli sayıla bilməzdi. Hərçənd, Azərbaycan intibah 

ədəbiyyatının realist xarakterə malik olması haqqında da elmi iddialar mövcuddur. Görkəmli yazıçı-

ədəbiyyatşünas, akademik Mirzə İbrahimovun fikrincə, "Renessans insanlığın fikrini birdən real gerçəkliyin 

üzünə doğru döndərmişdir". Bununla belə, qədim Şərq ədəbiyyatında, həmçinin orta əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatında romantik bədii metod əsas təsvir və tərənnüm üsulu olduğu üçün Qərbin klassik Renessans 

sənətkarlarının realist şəkildə əks etdirdikləri problemləri Şərqdə və eyni zamanda, Azərbaycanda romantik üsulla 

şərh və təqdim etmək heç bir çətinlik törətməmişdir. Akademik N.İ. Konrad Şərq intibahı dövrü ədəbiyyatındakı 

romantik tərənnüm üsulunu şərti olaraq "Renessans romantizmi" adlandırmışdır. Həm də Renessans üçün onun 

hansı bədii metod vasitəsilə təsvir və tərənnüm edilməsi yox, necə, hansı miqyasda əks etdirilməsi daha zəruridir. 

Bu baxımdan realizmin Qərb Renessansı ədəbiyyatının taleyində oynadığı rolu Şərq intibah ədəbiyyatında 

romantik bədii metod tam olaraq yerinə yetirmişdir. Möhtəşəm özünəməxsusluğu və orijinallığı ilə də Şərq və 

Qərb Renessansları bir-birlərini təkrar etməyən möhtəşəm ədəbiyyat hadisələridir. 

Ayrılıqda götürülmüş bir ölkəni deyil, geniş mənada Şərq aləmini və Qərb dünyasını əhatə etdiklərinə görə, 

hər iki mərhələdə Renessans ədəbiyyatı üçün milli dil amili ilə yanaşı, geniş masştabda qəbul edilən xalqlararası 

ümumi ünsiyyət vasitəsi olan dil faktoru əsas prinsip olmuşdur. Bu cəhətdən Şərq intibahı dövrünün ədəbi 

əsərlərinin fars dili, Qərb Renessans ədəbiyyatının isə latın dili vasitəsilə yayılması tamamilə təbii qəbul 

edilməlidir. 

Nizami Gəncəvi Azərbaycan intibah ədəbiyyatının banisi və Şərq intibah mədəniyyətinin əsas 

yaradıcılarından biridir. Anadoludan-Qafqaza-Azərbaycana-Orta Asiyaya və Hindistana-Çinə qədərki Türk-

müsəlman dünyasındakı intibah proseslərini Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı olmadan, "Xəmsə"siz təsəvvür 

etmək mümkün deyildir. Nizami Gəncəvinin əsərləri Şərqdə intibah proseslərinə yol açmış və istiqamət vermişdir. 

Renessans ideyalarının təməllərini təşkil edən humanizm, ədalət, bərabərlik və gələcəkçilik baxımından Nizami 

Gəncəvi Şərq mütəfəkkirlərini də, Qərbin elm, sənət və ədəbiyyat xadimlərini də qabaqlamışdır. 

Nəhayət, Nizami Gəncəvi ümumiyyətlə ədəbiyyatda və ictimai fikirdə intibah, yəni xüsusi dirçəliş və 

sıçrayış yaratmış qüdrətli sənətkardır. Ədəbiyyatda Nizami Gəncəvinin fəth etdiyi zirvə əlçatmazdır. 

Yekun olaraq belə deyə bilərik ki, Nizami Gəncəvinin parlaq əsərləri və böyük idealları Azərbaycan intibah 

ədəbiyyatının və Şərq intibah mədəniyyətinin yaradılmasında və inkişafında həlledici rol oynamışdır. Nizami 

Gəncəvinin zəngin və çoxcəhətli yaradıcılığı təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai fikrinin deyil, dünya 

ədəbiyyatının və bəşər mədəniyyətinin Şərq intibahı ilə Qərb Renessansının qovşağındakı ən böyük sənət 

hadisəsidir. İntibah ədəbiyyatının şedevrlərini yaratmış Nizami Gəncəvinin vətəni həm də Azərbaycan 
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Renessansının yaranma və inkişaf mərkəzlərindən biridir. Azərbaycan karvan yolları, karvansaraları və bazarları, 

şəhərləri və sənətkarları geniş elmi və ədəbi imkanları ilə əsl Renessans ölkəsi idi. 

Nizami Gəncəvinin adı və sənətinin ənənələri əsasında Nizami ədəbi məktəbi yaranmışdır. XII əsrdən bu 

günə qədər geniş coğrafi məkanda Şərq ədəbiyyatına yol göstərən, dünya ədəbi fikrinə işıq saçan, Azərbaycan 

ədəbiyyatının inkişaf yollarına bələdçilik edən Nizami ədəbi məktəbi özünün tarixi yolunu uğurla davam 

etdirməkdə, milli-elmi və ədəbi-ictimai fikrin, müxtəlif mədəniyyətlərin inkişafına özünün böyük töhfələrini 

verməkdə davam edir. 

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi Azərbaycan ədəbiyyatının Makedoniyalı 

İskəndəridir. Makedoniyalı İskəndər dünyanı qılıncı ilə, Nizami Gəncəvi isə qələmi ilə fəth etmişdir. Nizami 

Gəncəvi də ədəbiyyat dünyasının fatehlərindən biridir. Ədəbiyyat fatehi olmaq isə həm də əbədiyyəti fəth etmək 

deməkdir! 

 

Elm və həyat - 2021.-№3.-S.9-14. 
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Nizami yaradıcılığı ilə bağlı dünya şərqşünaslarının 

fikirlərindən seçmələr 

 
Mayıl İsmayılov, 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Əməkdar müəllim 

 

Nizami Gəncəvinin bədiilik və ideyalığı ilə seçilən lirikası və romantik-epik poemaları təkcə Şərq 

xalqlarının deyil, bütövlükdə dünya mədəniyyəti xəzinəsinə mənəvi qida verən qaynaqlardandır. 

 

XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq Avropa şərqşünasları tərəfindən Nizami şeirində süjet və 

kompazisiya, portret, qəhrəman, xarakter. Nizami əsərlərinin bədii xüsusiyyətləri, Nizami və bədii yaradıcılıq, 

Nizami yaradıcılığında intibah ideyaları, Nizami Şərq və Qərb intibahı kontekstində, "Xəmsə"də sənət və 

sənətkarlıq məsələləri, Nizami və Avropa ədəbi əlaqələri. Nizami və Qərbi Avropa ədəbiyyatı və sair mövzularda 

çoxsaylı tədqiqatlar aparılmış, ayrı-ayrı poemalar ixtisarla və bütöv şəkildə müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir. 

Nizami irsini dərindən öyrənən şərqşünaslar Nizami yaradıcılığı ilə bağlı bütün zamanlar üçün dəyərli olan 

fikirlər söyləmişlər. 

Maraqlı olacağını nəzərə alıb bəzi seçmələri oxuculara təqdim edirəm. (İngiliscədən tərcümələr müəllifə 

məxsusdur - M.İ.) 

XVIII əsrin altmışıncı illərindən başlayaraq Şərq ədəbiyyatını sistemli şəkildə öyrənən və Avropa 

nizamişünaslığının əsasını qoyan Nizaminin "Yeddi gözəl" poemasının üslubunda "Yeddi fontan" adlı poema 

yazan ingilis şairi, alimi və diplomatı Ser Uilyam Cons olmuşdur. 

Ser U. Cons Nizami Gəncəvi poemalarının bədii siqləti, dəyəri və üslub xüsusiyyətləri haqqında 1771-ci 

ilin aprelində D. Batesə məktubunda yazır: 

"Sizin farsca olan kitabınız (Xəmsə - M.İ.) ən bahalı daş-qaşdan belə qiymətlidir. ...Bir şair kimi cəsarətlə 

təsdiq edə bilərəm ki, əlyazmadakı altı (U. Cons "İsgəndərnamə"ni iki poema kimi nəzərdə tutur - M.İ.) ən gözəl 

poema özünün vəzni, xarakterlərinin gözəlliyi, sözlə yaradılan təsvirləri bəzəyən rənglərin parlaqlığı ilə qiymətsiz 

bir xəzinədir. 

Bu poemaların müəllifi XII əsrin sonlarına yaxın yazıb-yaradan... Gəncəvi təxəllüsünü götürmüş şöhrətli 

Nizamidir." 

Nizaminin yaradıcılığına dair bir çox yeni tezislər məşhur şərqşünas Edvard Brauna məxsusdur. O, özünün 

görkəmli "A Literary History of Persia" (İran ədəbiyyatı tarixi) kitabının 400-412-ci səhifələrini Nizami 

Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr etmişdir. E.Q. Braun Nizamini "təsiri və şöhrəti Türkiyədə və eyni 

zamanda İranda qalmaqda olan romantik məsnəvinin yaradıcısı" kimi təqdim edir. E. Braun Nizaminin qeyri-adi 

bir şəxsiyyət, qürurlu bir insan olduğunu söyləyir. "Onun dahiliyinə fars şairləri arasında az da olsa rəqib tapılsa 

belə, o xarakterdə adam tapmaq çətindir. Fanatizm və dözülməzlikdən azad olsa da, o, əsil dindar kimi yaşamış, 

şəxsi ləyaqətini üstün tutmuş, sərbəst həyat sürmüşdür." E. Braun daha sonra yazmışdır: "Bir sözlə, o, ədalətli 

olaraq yüksək dahiliyi və nöqsansız xarakteri özündə təcəssüm etdirən bir şəxs kimi təsvir edilə bilər. Heç bir fars 

şairi onun səviyyəsinə yüksələ bilməmişdir və onun həyatı mükəmməl tədqiqatların mövzusu olmuşdur." 

London universiteti fars dili kafedrasının professoru Ç.E. Uilson gərgin əmək sərf edərək Nizaminin "The 

Haft Paikar" (Yeddi gözəl) poemasını ingilis dilinə çevirib 1924-cü ildə çap etdirmişdir. 

Ç.E. Uilson "Yeddi gözəl"ə yazdığı müqəddimədə Nizaminin mühiti, təhsili, şəxsiyyəti, dünyagörüşü, 

sufizmə münasibəti, poemalarının yazılma tarixi, obrazlar aləmi və s. barədə, eləcə də, "Yeddi gözəl"in 

simvolikası, rəng və işıq estetikası ilə bağlı mülahizələrində dəyərli düşüncələr söyləmişdir. 

Ç.E. Uilson belə bir ehtimalında tam haqlıdır ki, "o, (Nizami-M.İ.) başqa şairlər kimi şahların saraylarını 

gəzməmiş, ancaq şair onlar tərəfindən axtarılmış və bəzi poemalarını onların sifarişi ilə yazmışdır. 

Nizami yaradıcılığında Firdovsinin "Şahnamə"sinin təsirindən danışanda da Ç.E. Uilson düzgün mövqe 

tutur, Nizaminin Firdovsini köləcəsinə təqlid etmədiyini yazır, məhz Nizaminin qaynar ilhamı və dühası ilə 

yaranan əsərlərdə onun öz sözünün seçildiyini qeyd edərək belə bir nəticəyə gəlir ki, "Nizami ancaq Nizamidir, 

Firdovsi deyildir. Onun fikirləri daha dərin, ifadələri daha bariz, canlı və dolğundur." 

Nizaminin poemaları arasında "Sirlər xəzinəsi" savayı olmaqla, "Yeddi gözəl"in sufizmə daha çox 

bağlılığından danışan Ç.E. Uilson yazır: "Sufi təfəkkürünə, həmçinin mifoloji təsəvvürlərə arxalanaraq Nizami 
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simvolik şəkildə planetlərlə həftənin günləri arasında əlaqəni ardıcıl olaraq təsvir etmişdir. Günəş-bazar, Ay-bazar 

ertəsi, Mars-çərşənbə axşamı, Merkuri-çərşənbə, Yupiter-cümə axşamı, Venera-cümə, Saturn-şənbə." 

"Qara rəng Saturn sferasını, sarı Günəş, yaşıl-gümüşü Ay, qırmızı Mars, mavi Merkuri, şabalıdı Yupiter, 

ağ Venera (Zöhrə) sferalarını əhatə edir. Qara işığı təbii olaraq Nizami qara pərdə kimi Allahla insanın ilkin halı 

arasında təsvir edir, ağ rəngi Nizami mütləq rəngsizliklə əlaqələndirir. 

1964-cü ildə Prinseton Universitetinin Şərq ədəbiyyatı fakültəsinin professoru Ceyms Krit-çekin 

"Anthology of Islamic Literature" (İslam ədəbiyyatı antologiyası) kitabı Nyu-Yorkda işıq üzü görür. Kitabın 219-

223-cii səhifələri Nizamidən bəhs edir. C. Kritçek yazır: "Nizami elə qeyri-adi böyük şairdir ki, onu digər şairlərə 

tay tutmaq ədalətsizlikdir... Nizami böyük hörmətə layiqdir. O öz mövzu və xarakterlərini elə üslubda şərh edir 

ki, biz onun müasirliyinə inanırıq". Sonra C. Kritçek Nizami poemalarını ümumi şəkildə xarakterizə edir və həmin 

əsərlərin çətin və orijinal üslubda yazıldığından, şairin poetik vasitələrdən geniş istifadə etməsindən və şərtilikdən 

kənar qavranılmasının, eləcə də, obraz və məcazlarının poetik mənasını açmağa, başa düşməyə açar tapmağın 

çətin olduğunu bildirir. 

Kembric Universitetinin fars ədəbiyyatı kafedrasının professoru Ruben Levi An introduction to Persian 

Literature" (Fars ədəbiyyatına giriş) əsərində dördüncü bölməni "Firdovsi və Nizami" adlandırmışdır. Bu bölmədə 

tədqiqatçı Firdovsi və Nizaminin yaradıcılığına xas olan ümumi və fərqli cəhətləri aşkarlamağa çalışır. Levi 

farsdilli ədəbiyyatda Firdovsi, Sədi, C. Rumi, Hafizlə yanaşı, Nizami və Caminin əziz tutulduğunu, onlarla fəxr 

sayıldığını qeyd edir. 

R. Levi Nizami poemalarını qısaca şərh etməkdən başqa, dahi şairin farsdilli ədəbiyyatda tutduğu mövqeyi 

də yüksək qiymətləndirir, digər tədqiqatçılardan fərqli olaraq "Xəmsə"dəki bəşəriliyi, humanizmi, dil və üslub 

xüsusiyyətlərinin zənginliyini, təkrarsızlığını xüsusi olaraq tədqiqata cəlb edir. 

R. Levi Nizami "Xəmsə"sinin ideyalılğını Firdovsinin "Şahnamə"si ilə müqayisə edir, hər iki şairin tarixi 

fakt və əfsanələrə münasibətini belə qiymətləndirir: 

"Qədim əfsanələrdən istifadə edərkən Nizamini Firdovsidən fərqləndirən cəhət odur ki, hər şeydən əvvəl, 

o, (Nizami-M.İ.) qəhrəmanlarının fövqəlbəşəri deyil, bəşəri, yaxud rəşadətli olmasına xüsusi diqqət yetirir. 

Nizami Şekspir və Höte kimi, öz məşhur sələfindən daha doğruçu şairdir, o, dünyaya qabaqcadan düşünülmüş 

ideyalarla açıq gözlə baxırdı." 

Çex şərqşünası Yan Rıpkanın ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda Nizami irsi ilə bağlı tədqiqatları nəzər-diqqəti 

cəlb edir. 1934-cü ildə Leypsiqdə H. Ritterlə birlikdə Nizaminin "Yeddi gözəl" poemasının elmi-tənqidi mətnini 

çap etdirən Y. Rıpka sonra da mütəfəkkir şairin yaradıcılığına dair tədqiqatlar aparmış, 1968-ci ildə professor 

C.A. Boylun redaktəsi ilə çıxmış "A Cambridge History of Iran" (Kembric İran tarixi) kitabının Səlcuq və Monqol 

dövlətlərindən danışan beşinci cildindəki "Farsdilli ədəbiyyatda Azərbaycan məktəbi" bölməsini yazmışdır. 

Yan Rıpka Nizaminin yaradıcılıq üslubu, poemalarının ictimai məzmunu və ideyalılığı, sənətkarlıq 

xüsusiyyətləri və s. haqqında ədəbiyyatşünaslıq baxımından bu gün də qiymətini itirməyən mülahizələr 

söyləmişdir. 

Y. Rıpkanın "Yeddi gözəl"lə bağlı düşüncələri də maraqlıdır. O, "Yeddi gözəl" poemasında Fitnə ilə bağlı 

fəsli, yeddi günahsız məhbusun hekayələrini, dünyanın yeddi ölkəsindən gətirilmiş yeddi şahzadə xanımın 

danışıqlarını, "fantaziyada realizmin və realizmdə fantaziyanın zirvəsi" adlandıraraq yazmışdır: "Surətlərin 

zənginliyinə və geniş çoxsaylı səhnələrinə görə "Yeddi gözəl" Nizaminin epik poemaları arasında sənətkarlıq 

baxımından ən yetkinidir: ciddilik tonu səsli-küylü yüksək əhvali-ruhiyyə ilə, faciə erotika ilə, mümkün olan 

mümkün olmayanla əvəz olunur, sakitlik tufanlı həyəcana çevrilir və yenidən sakitləşir..." 

"Diqqəti çəkən odur ki, əsilzadələr bütünlükdə inkar edilməsə də, sadə xalq həyatına dair səhnələr bu 

poemada çox mühüm yer tutur". 

Y. Rıpka Qərbi Avropa alimlərinin "Yeddi gözəl"i bir çox yerdə düzgün araşdıra bilməmələrinin bir 

səbəbini də onların Nizaminin barındığı mənbələrlə yaxından tanış olmadıqlarında görmüşdür: "Qərb alimləri 

Nizaminin "Yeddi gözəl" poemasının modelini, Sasani şahzadəsi və onun yeddi xanımı haqqında hekayəti 

açmaqda çətinlik çəkirlərsə, bu ondan irəli gəlir ki, onlar Qafqaz xalqlarının folklor və yazılı ədəbiyyatı, Niza-

minin bəhrələndiyi doğma Qafqazda zənginliyi ilə seçilən, şifahi, yazılı ənənələri olan qaynaqlarla çox az 

tanışdırlar". 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında Nizami irsinin tədqiqi baxımından ən maraqlı araşdırma Nyu-York 

Universitetinin Şərq xalqları dilləri və ədəbiyyatı kafedrasının professoru Piter Çelkovskinin 1975-ci ildə Nyu-

Yorkda oxuculara təqdim olunan "Mirror of the Invizible world" (Gözəgörünməz dünyanın güzgüsü) kitabıdır. 
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Kitabda Nizaminin "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl" poemalarının nəsrlə qısaldılmış 

tərcüməsi verilmişdir. 

P. Çelkovski kitabda yazdığı ön söz, müqəddimə və hər üç poemaya aid şərhlərdə şairin həyatı və 

yaradıcılığı haqqında daha çox və başqa şərqşünaslara nisbətən daha sanballı və dəqiq məlumat vermiş, öz 

sələflərindən fərqli olaraq, Nizamiyə yeni nöqteyi-nəzərdən yanaşmışdır. 

Amerika oxucusunun Nizami yaradıcılığı ilə lazımınca tanış olmadığını nəzərə alan P. Çelkovski yazır: 

"Fars ədəbiyyatında gözəllik cəhətdən Nizami "Xəmsə"sinin tayı-bərabəri yoxdur. Dərin təfəkkürlü dilçi alim, 

psixoloq Nizami öz estetizmi, nəşəli və incə təsvirləri ilə dahiliyini bir daha sübut edir. Nizaminin əsərləri öz 

şöhrəti ətrafında yüzlərlə pərəstişkar toplamış olsa da, onu izləyənlərin heç biri onun səviyyəsinə yüksələ 

bilməmişdir". 

P. Çelkovski Nizaminin böyük sənətkar olmasını bütün aydınlığı ilə tanıtmaq üçün yazmışdır: "Nizami 

dəqiq psixoloji təsvirlər yaratmaqda taysız istedad sahibidir. İstər gündəlik həyatın ən adi hadisəsi, istər ov 

məclisləri, istərsə də saray şənlikləri olsun, onları şair eyni dərəcədə qüvvətli və maraqlı təsvir edir". 

"Nizami təkcə təşbehlər və bədii surətlər yaratmır, o, təzə sözlər yaradır. Bu sözlərin yeni məna çalarlarmı 

işlətməklə, danışığın, nitqin təzə ifadələrini üzə çıxarır. Nizami təkcə söz rəssamı olaraq qalmır. O, adicə 

kərpiclərdən istifadə edərək elə ustalıqla gözəl saraylar tikir ki, onlar adamı valeh edir. Bir dahi şeir ustadı kimi 

Nizami mahir və əvəzsizdir". 

"Nizaminin ictimai baxışları çevrəsində alimlərin ən çox diqqət yetirdikləri cəhət şairin dindarlığı ilə 

bağlıdır. Bir çoxları sübut etməyə çalışırlar ki, o, mistik sufi olmuşdur. Doğrudur, Nizaminin dövründə mistisizmə 

gizli meyl güclü idi və sufi poeziyası özünün ən yüksək zirvəsinə çatmışdı, ancaq onun adına nə sufi şeyxlərinin 

bioqraflarının əsərlərində, nə də mistik rəhbərlərin sıralarında rast gəlinir". 

P. Çelkovski tərəfindən "Sirlər xəzinəsi" Şərq xalqlarının bədii təfəkkür tərzində dönüş, "Xosrov və Şirin" 

təkcə Nizami yaradıcılığında deyil, həm də bütün fars ədəbiyyatında əsil ədəbi hadisə, forma və məzmun 

gözəlliyini kamilliklə özündə təcəssüm etdirən ilk bitkin poema, "Leyli və Məcnun" poeziya sənətində həqiqi 

triumf kimi xarakterizə edilmişdir. 

"Yeddi gözəl" poemasının təhlili ilə bağlı Amerika şərqşünasının mülahizələri də obyektiv səslənir: 

"Yeddi gözəl" "Xəmsə"yə daxil olan poemaların ən mürəkkəbidir. Dünyaya bəlli olan ən seçmə incilərdən 

və ən parlaq brilyantlardan düzəldilmiş misilsiz zərgərlik əsəri kimi heyran edicidir. "Yeddi gözəl" mistik poema 

kimi də izah oluna bilər. Nizami ehyamla danışmağı sevən şairdir. O, heç vaxt erotika ilə didaktika arasında sərhəd 

qoymur, çox zaman birini digərinə əyani misal kimi işlədir. 

1945-ci ildə Q.H. Darab Londonda "Marhzanol Asrar" ("Sirlər xəzinəsi") poemasını ingilis dilində nəşr 

etdirir. Kitabın titul səhifəsində "Fars dilindən ilk dəfə tərcümə olunmuşdur" sözləri yazılmışdır. Darab xan kitaba 

"Nizaminin həyatı və dövrü" başlığı altında 66 səhifəlik ön söz daxil etmiş, gərgin əmək sərf edərək şairin bütün 

poemalarından onun həyatına aid beyt və parçaları seçmiş, onları təhlildən keçirmiş, tədqiqatlarında Nizamidən 

danışan şair və şərqşünas alimlərin mülahizələrinə münasibətini bildirmişdir. O, sənətkarın üslubu, əsərlərinin 

ithafı və yazılma tarixi, şairin dini etiqadı və inamı məsələlərinə də toxunmuşdur. 

Q.H. Darab Nizaminin "Xəmsə"sini Firdovsinin "Şahnamə"si ilə müqayisə edib Nizamiyə çox böyük 

üstünlük verir: "Sözsüz Firdovsinin "Şahnamə"sində elə parça tapmaq olmaz ki, "Xosrov və Şirin"dən və "Yeddi 

gözəl"dən daha qüdrətli və gözəl, daha mənalı və musiqili olsun." 

Q. Darab Nizamini Firdovsidən, eləcə də, fars dilində yazan şairlərdən uca tutur: "...Fars ədəbiyyatı ilə tanış 

olan hər bir kəs razılaşar ki, Nizami Gəncəvi romantik poeziya yaradıcısı kimi bütün əsrlərdə fars şairlərinin ən 

zərifi, ən əzəmətlisi, ən orijinalı və ən məhsuldarı olmuşdur". 

Biz bu yazıda əsasən Azərbaycanda az tanınan şərqşünasların fikirlərindən seçmələri nümunə gətirdik. Bu 

siyahıdan böyük kitab şəklində biblioqrafiya tərtib etmək mümkündür. 

 

Elm və həyat - 2021.-№3.-S.52-55. 
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Nizami Gəncəvi obrazı bədii ədəbiyyatda 
 

Həmsöhbətimiz Nizami irsinin araşdırıcısı 

Əlimuxtar Muxtarovdur. 

Ə. Muxtarovla “Nizami Gəncəvi obrazı bədii ədəbiyyatda” 

mövzusuna işıq salmağa çalışmışıq: 

 
Fərid Hüseyn 

 

− Nizami Gəncəvinin obrazı şeirlərindəki obrazı, yaxud real həyatı ilə bağlı hadisələr onun 

bədii obrazını yaradan hansı müəlliflərin yaradıcılığında uyğundur, hansı müəlliflərin 

əsərlərində isə təhriflərə məruz qalıb? 

− Bədii ədəbiyyatda, eləcə də poeziyada Nizami Gəncəvinin bədii obrazı ilk dəfə şairin öz əsərlərində 

canlandırılmışdır. Nizami Gəncəvinin əsərlərindəki müəllif obrazı Azərbaycan ədəbiyyatında 

şairin həyatı haqqında yazılmış bədii əsərlərin ilkin istinad mənbəyi, dahi ustadın bədii portretinin 

yaradılmasında yazıçı təxəyyülünün faydalandığı ən əsas qaynaqlardandır. Dahi mütəfəkkirin ilk 

bədii portretinin müəllifi məhz şairin özüdür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ölməz elmi əsəri 

“Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyasının “Nizami öz gözü ilə” bölümündə bu fikri təkrar 

olunmayacaq tərzdə ifadə edir. M.Ə. Rəsulzadə məqaləyə epiqraf kimi Nizaminin bu fikirləri 

ehtiva edən bir beytini əlavə edir: 

 

Hər kəs için birər inci işlədim, 

Kəndimə də bir qəsidə söylədim. 

 

Rəsulzadə yazır: “Kəndisindən məqsəd şairin ədəbi və mənəvi “mənliyi”dir. “İsgəndərnamə”sindəki bir 

yakarışında Şair “can” dediyi bu mənliyini böyük bir hikmətlə ifadə edib; vücudunun çürüyüb torpağa dönəcəyini 

bilən hakim kəndini əbədiləşdirmək ümidi ilə “can”ını nəzmdən bir qəlibə qoyub və “ey Tanrı, sənin əbədi 

varlığını cana sinən bunca parlaq dəlillərlə isbat edib durdum; nə olurdu, sən də mənim mənliyimin əbədiliyini 

bildirəydin” - deyib. 

Sidq-ürəklə edilən bu niyazın haqq qatında qəbulunun göstəricisidir ki, Nizami Gəncəvi dühası 900 ilə 

yaxındır ki, elmimizdə, ədəbiyyatımızda, incəsənətimizdə, bir sözlə, aid olduğu hər sahədə yaşayır və bundan 

sonra da yaşayacaq. 

Və yaxud “Xəmsə”nin başqa bir yerində Nizami Gəncəvi həm özünün yazdığı əsərlərlə, həm də haqqında 

yazılacaq hər bir misra ilə ölməzlik qazanacağına özünəməxsus şəkildə eyham edib: 

 

Şeiri oxunanda bu Nizaminin 

Özü də hər sözdə görünər yəqin. 

Gizlənib özünü verməzmi nişan 

Sənə hər beytində bir sirr danışan. 

Yüz il sonra sorsan bəs o, hardadır? 

Hər beyti səslənər burda, burdadır. 

 

Bu beytlərin ehtiva etdiyi mənalara diqqət yetirsək, görərik ki, Nizami Gəncəvi bu misralarla təkcə Gəncədə 

deyil, həm də yazdığı və haqqında yazılan hər bir misrada yaşadığını bədii cəhətdən ifadə edib. 

Nizami Gəncəvi obrazının həyatı ilə bağlı uyğunluq və təhrif məsələsinə gəldikdə isə, dahi mütəfəkkirin 

həyat amalından doğan ümumbəşəri ideyaların təhrifi daha çox sovet dövrü ilə bağlı olub ki, bu da dövrün ideoloji 

təbliğatının və senzuranın dövrə meydan oxuması ilə bağlı olub. 

Nizami Gəncəvi obrazını öz dolğunluğu ilə əks etdirən, məcazi mənada desək, qızıl kimi solmayan ədəbi 

nümunələrə, demək olar ki, orta əsrlərdən başlayaraq, keçən əsrin 20-ci illərinə qədər olan bədii ədəbiyyat 

nümunələrində rast gəlirik. 

− “Mehr və Müştəri”də Nizaminin obrazı daha parlaqdır... 

− Bəli, XIV əsr Azərbaycan şairi Əssar Təbrizi “Mehr və Müştəri” poemasında Nizami Gəncəvini 

belə xatırlayır: 

 

Bilirəm ki, İsa dəmli böyük şair Nizami, 

Bu üslubda xətm elədi hər sözü, hər kəlamı. 
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“Məsnəvidə o, misilsiz incəliklər yaratdı, 

O ustadın məharəti məsnəvini ucaltdı. 

O təfəkkür meydanında at oynadan zamanda, 

Fələk özü geri qaldı şairdən bu meydanda”. 

 

Tərənnümün dərəcəsinə diqqət yetirsək, olduqca yüksəkdir; Nizaminin nəfəsi, dühası Allahın elçisi olan 

İsa peyğəmbərlə müqayisə edilir. 

Əssar Təbrizinin əsərindəki Nizami portreti şairin özü haqqındakı təsəvvürləri ilə yaxından səsləşdiyi üçün 

əvvəlcə “Mehr və Müştəri” poemasını dilə gətirdim, lakin Nizami haqqında yazılmış ilk bədii əsər kimi Əsirəddin 

Əxsikətinin mədhiyyəsini görürük. “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”ndə Əsirəddin Əxsikəti haqqında məqalədə 

şairin Xaqani və Qətran Təbrizi ilə ədəbi əlaqələrindən bəhs olunursa da, Nizami ilə münasibəti haqqında heç bir 

məlumat əldə edə bilmirik. Lakin Əkrəm Bağırovun “Nizaminin müasiri” məqaləsindən şairin ədəbi əlaqələri və 

həmçinin, həyatı haqqında xeyli məlumat var. Ə. Bağırov Əsirəddinin Divanının əlyazması haqqında məlumat 

verərək burada Nizamiyə həsr olunmuş bir mədhiyyədən də söhbət açırdı: “Əlyazmanın 230-232-ci səhifələrində 

şairin müasiri olduğu böyük Nizamiyə həsr etdiyi 21 beytlik “Daneş” rədifli qəsidəsi var. Dövrünün, demək olar 

ki, ona yaxın olan bütün hökmdarlarına və mənsəb sahiblərinə mədh söyləmiş şairin söz ustadları içərisində məhz 

yeganə Nizamiyə mədh söyləməsi və onu “dövrünün ən böyük alimi” adlandırması Əsirəddinin özünün şeirə, 

sənətə nə qədər böyük hörmət və ehtiram bəsləməsinin aydın sübutudur. Şair bu qəsidəni ömrünün son illərində 

Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasından ilham alaraq yazıb və çox güman ki, Nizaminin özünə də təqdim edə bilib. 

Mədhiyyədə Nizamiyə xitabən deyir: 

 

Bilik məlhəmiyçün dilənən şüur 

Sənin kandarında qul kimi durur. 

Sənin qüdrətinlə bu torpaq belə 

Elmin kimyasıtək düşübdür dilə. 

 

Başqa bir hissədə isə: 

 

Var idi çəməndə cəh-cəh vuranlar, 

Ağlının önündə tez susdu onlar. 

 

- deyərək şirin dahilik mərtəbəsinin əlçatmazlığından danışır. 

Nizamini olduğu kimi, heç bir təhrifə yol vermədən tərənnüm edən Məhəmməd Füzuli olub. Sultan 

Süleyman Qanuninin sifarişi ilə türk dilində “Leyli və Məcnun” poemasının yazılmasını xahiş etməyə gələn Rum 

zərifləri ilə söhbətində Məhəmməd Füzuli Nizami Gəncəvini özünə ustad, özünü də ona şagird hesab edib: 

 

Olsaydı təsərrüfündə rahət, 

Çox kamil ona qılırdı rəğbət. 

 

Billah ki, nə xoş demiş Nizami, 

Bu babdə xətm edib kəlami. 

 

Bir iş ki, qılır şikayət ustad 

Şagirdə olur, riciyü-bidad. 

 

Anlaşılan odur ki, Füzuli Nizamini ustadı adlandıraraq, bir işdən ustad şikayət edirsə, şagird üçün də asan 

olmayacağını yazaraq Nizamiyə böyük ehtiram göstərib. Şair sanki Nizamidən sonra bu əsəri yazmaqla 

məsuliyyətini dərk etdiyini bildirir, həm də ustadın xatirəsi qarşısında üzrxahlıq edirdi. Eyni zamanda, burada 

Nizami dövrünə tarixi bir ekskursun da şahidi oluruq. Ədəbiyyat tarixindən məlumdur ki, həm Axsitanın 

etinasızlığından, həm də mövzunun dağınıqlığı səbəbindən Nizami də vaxtilə “Leyli və Məcnun” poemasını 

yazmaq istəməmiş, lakin oğlu Məhəmmədin xahişindən keçməmişdir. 

Beləliklə, Nizami nəfəsini İsa peyğəmbərin nəfəsi ilə müqayisə edən Əssar Təbrizi, Nizamini özünə ustad 

sayan Məhəmməd Füzuli, Nizami Gəncəvini “həkimi mənəvi şeyximiz” kimi yad edən Abbasqulu ağa Bakıxanov, 

Nizami türbəsinə gələrək, “Şeyx” - deyə dahi mütəfəkkirimizə dərin ehtiramını ifadə edən S.Ə. Şirvani kimi 

ədiblərimizin XIX əsrə qədərki dövrdə Nizami dühasına qədirşünas münasibətinin şahidi oluruq. 

− Bəs XX əsrdə Nizami Gəncəvini kimlər yad edirdi? 
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− XX əsrin əvvəllərindən etibarən Azərbaycan elmi-ədəbi ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi dühasına 

böyük diqqət olub. Xüsusilə Salman Mümtaz, Firudin bəy Köçərli, Mir Möhsün Nəvvab kimi 

ədiblərin timsalında. Lakin Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra fərqli 

yanaşmaların meydana çıxdığını görürük ki, bu da daha çox şəxsiyyətə pərəstiş dövrünün 

əlamətlərindən irəli gəlirdi. Bununla bağlı nizamişünas alim Zəhra Allahverdiyeva qeyd edir ki, 

“1939-cu ildə Stalinin imperiya əsarəti altında olan millətlərin gözündən pərdə asmaq naminə 

etdiyi “Milli ədəbiyyatların inkişafı haqqında” məruzəsi və 3 aprel “Pravda” qəzetində dərc 

olunmuş Nizami Gəncəvi irsinin təbliğ və tədqiqinin vacibliyi haqqında qərar Azərbaycan 

alimlərinin illərdən bəri çarpışdığı məqsədə çatmağa imkanlar açdı”. Nizami irsinə dövlət 

tərəfindən qayğı göstərilməsi, tədqiqatçının qeyd etdiyi kimi, yalnız gözdən pərdə asmaq deyil, 

həm də milli ədəbiyyatı ideoloji rejimin nəzarəti altına almaq, ideologiyanın silahına çevirmək idi 

ki, mövcud siyasi rejim qarşısına qoyduğu məqsədə çatmağın yollarını da yaxşı bilirdi. Aparılan 

siyasət sayəsində dahi Nizami sadəcə sovet ideologiyasının tribununa çevrilirdi. Nizami haqqında 

orta əsrlər mənbələrinin verdiyi məlumatların hər cəhdlə şübhə altına alınması yolu ilə təqdim 

olunması şairin yüksək ruhani - mənəvi dünyasından ayrılaraq, yalnız maddi, sosial münasibətlər 

səviyyəsinə endirilməsinə xidmət edirdi. 

Amma bu da o demək deyil ki, bu dövrdə yazılan poeziya nümunələri tamamilə bayağı sevgi üzərində 

qurulub. Xeyr! “1947-ci il iyun ayının 3-də Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının böyük salonunda Nizaminin 

həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş elmi konfrans təşkil edilir. Azərbaycan ziyalıları adından Səməd Vurğun 

çıxış edir. Çıxışını Nizamiyə həsr etdiyi şeirilə yekunlaşdırır. Azərbaycan sovet ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi 

obrazını “Nizami” şeiri dolğunluğu ilə tərənnüm edən şeirlərdən biri məhz Səməd Vurğunun idi. Səməd Vurğun 

yeddi beytlik bu şeirində şair məhəbbətini ifadə edir, sənətinin qüdrətindən, əsərlərinin əsrlərlə təsirindən, idrakın 

ölməzliyindən bəhs açırdı: 

 

Keçdikcə nəsillər o sənin söz çəmənindən, 

Ellər, obalar dərs alacaqdır hələ səndən. 

Ölməz bu aləmə idrakla gələnlər, 

Məna evinin sirrini vicdanla bilənlər. 

 

Səməd Vurğun şairin dühasının nurunun hələ də dünyaya yayıldığını vurğulayaraq onu “xalqın gözü, qəlbi, 

vicdanı” adlandırırdı. 

Bu qəbildən olan şeirlərə biz müxtəlif dövrlərdə Rəfiq Zəkanın, Nigar Rəfibəylinin, Nəbi Xəzrinin və başqa 

lirik şairlərin yaradıcılığında rast gəlirik. 

Nizami Gəncəvi dühasının, obrazının təhrifi, əsası olmayan xarakterlərlə təsvir edilməsi iri həcmli əsərlərlə 

müqayisədə kiçik şeirlərdə o qədər də rast gəlinmir. Sadəcə olaraq, bu dövr ədəbiyyatında ən çox üzücü məqam 

odur ki, yazılan şeirlər sanki yubiley xarakteri daşıyaraq sifarişli təsiri bağışlayırdı. Maraqlı bir statistikaya diqqət 

yetirmək yerinə düşərdi. 1939-cu ildə Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş bədii əsərlər, əsasən, qısa şeirlərdən ibarət 

idi: Hüseyn Abbaszadə “Böyük sənətkar”, Əhməd Cəmil “Bu yerlər”, “O yerlər”, Tələt Əyyubov “Nizami” və b. 

Adları çəkilən şeirlərin eyni başlıqlı olması, eyni vaxtda - 1939-cu ilin son aylarında və həmçinin eyni qəzetlərdə 

dərc olunması elə ilk baxışdan bu əsərlərin sifarişli olmasından xəbər verirdi. 1950-ci ilə qədər bədii ədəbiyyatda 

Nizami obrazının yaradılması təbliğ məqsədi daşıyan tərənnüm xarakterini davam etdirir. Bu isə Nizaminin 

təbliğindən daha çox şəxsiyyətə pərəstiş dövrünün tələblərindən irəli gələrək, “dahi rəhbər”in - Stalinin 

şəxsiyyətinin tərənnümünə çevrilirdi. 

50-ci illər poeziyası da, demək olar ki, 30-40-cı illərin məntiqi davamı idi. Yenə də ümumilikdə yubileylə 

bağlı olan şeirlər jurnalların səhifəsini tam əhatə edirdi. 

40-cı illərə nisbətən, sonrakı 50-70-ci illər, ilk baxışdan, durğunluq, sakitlik dövrü kimi nəzərə çarpsa da, 

əslində, nizamişünaslıq artıq qurulmuş sxem əsasında geniş elmi təhlillərə keçmişdi. Lakin bədii ədəbiyyatda 

vəziyyəti haqqında bunu demək olmur. 1981-ci ilə qədər mətbuatda və kitab səhifələrində Nizamiyə aid tək-tək 

kiçik mətnlərə təsadüf edilir. Bunlardan bəziləri də şairin əsərlərinin motivləri əsasında yazılmış kiçik hekayələr 

idi. 

Poeziya ilə bağlı fikrimizi yekunlaşdıraraq demək istəyirəm ki, bu dövrdə Nizamini tərənnüm edən 

şeirlərdən biri də Məmməd Alimin yazdığı şeiri qeyd etmək istəyirəm. Kiçik olsa da, ideya və məzmun cəhətdən 

dolğun, dahi mütəfəkkirə fars şairi deyənlərə tutarlı cavabdır: 

 

Zaman-zaman millətlər, məmləkətlər 

Səcdə qıldı idrakının gücünə. 

Qələmindən qanad aldı hikmətlər, 
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Qaldırdın Gəncəni şeir bürcünə. 

“Türkə həqarətlə baxan şairin 

Təzəsini boyatına çevirdin”. 

Ruhunu ruhumdan ayırmaq çətin, 

Sən əvvəl mənimsən, sonra hamının. 

 

Süjetli əsərlərə gəldikdə isə, Nizami Gəncəvi ilə bağlı tarixi gerçəkliyi bədii həqiqət formasında əks etdirən 

bədii əsərlər, əsasən, bunlardır: M.S. Ordubadinin “Qılınc və qələm”, A. Zöhrabbəyovun “Odlu diyar” və O. 

Salamzadənin “Əsirlərin sirri” romanları, Həmid Araslının “Şairin həyatı” povesti, Z. Xəlilin “Gəncə qartalı”, N. 

Həsənzadənin “Atabəylər” pyesləri, B. Azəroğlunun “Nizami” poeması. 

Nizami Gəncəvi ilə bağlı tarixi gerçəkliyin hadisələr və məzmun kontekstində müəyyən qədər təhrif 

olunduğu süjetli əsərlər isə bunlardır: M. Hüseynin “Nizami” dramı, Ə. Ağayevanın “Məhsəti” pyesi, İ. 

Hüseynovun “GurÜn” romanı. 

− Nizami Gəncəvinin bədii obrazı, təbii ki, elmi əsərlərə əsaslanır. Hansı elmi əsərlər Nizami 

Gəncəvinin obrazının formalaşmasında əsas mənbələr sayıla bilər? 

− Bədii ədəbiyyatda Nizami Gəncəvi obrazının formalaşmasında dahi mütəfəkkirin öz əsərləri 

mühüm rol oynadığı kimi, ilkin ədəbi qaynaqların, təzkirələrin, hətta müəllif fantaziyasının, 

təxəyyülünün də bu sahədə rolu danılmazdır. Belə ki, akademik Rafael Hüseynovun da qeyd etdiyi 

kimi, günümüzə qədər gəlib çatan 800-dən artıq təzkirədə 100-dən artıq şair haqqında məlumat 

verilir ki, bunların da içində Nizami Gəncəvi zirvə təşkil etməkdədir. 

Bu baxımdan Nizami Gəncəvi haqqında ilk məlumat verənlərdən biri XIII əsrin məşhur bioqrafı 

Məhəmməd Oufi özünün “Lübab-ül-əlbab” əsərində qeyd edir: “Gəncəli Nizami məharətli ifadələri və 

mənimsədiyi biliyin sərvəti vasitəsilə incəliklər xəzinəsini dünyadakıların başına səpib”. 

Bununla yanaşı, XIV əsrdə Zəkəriyyə Qəzvini, Əbd-ür-Rəşid Bakuvi, XV əsrdə Dövlət şah Səmərqəndi, 

Məhəmməd Füzuli, Hafiz Şirazi, Əbdürrəhman Cami, Lütf-Əli bəy Azər (Bəydili), Abbasqulu ağa Bakıxanov, 

Seyid Əzim Şirvani, Mir Möhsün Nəvvab və yüzlərlə başqa belə mütəfəkkirin verdiyi məlumatlar sonrakı 

dövrlərdə Nizami Gəncəvi obrazının bədii ədəbiyyatda yaradılmasında misilsiz rol oynayıb. Belə təzkirələrin bir 

çoxunda, əlbəttə ki, müəlliflərin də xəyal gücü tarixilikdən çıxaraq olduqca güclü tərənnüm əsasında formalaşıb. 

Bu məqamda, xüsusilə, Əmir Xosrov Dəhləvinin bütün təzkirəçilərin verdiyi məlumatlara işıq tuta biləcək 

bir kəlamını xatırlamaq istəyirəm. “Xəzinəni bəsləyən də, saçan da odur, bu iş onun boyuna biçilib. Əvəzini deyil, 

eynisini veririk, başqa iş deyil, eyni iş görürük”. 

Məhz bu aspektdən yanaşsaq, deyə bilərik ki, H. Araslının “Şairin həyatı”, M.S. Ordubadinin “Qılınc və 

qələm”, A. Zöhrabbəyovun “Odlu diyar”, O. Salamzadənin “Əsrlərin sirri” romanlarında və digər növlərdə və 

janrlarda yazılan əsərlərdə ilkin elmi-ədəbi qaynaqların, təzkirələrin və təxəyyüllərinin təsirini və rolunu görürük. 

Məsələn, Məmməd Səid Ordubadi “Qılınc və Qələm” romanı ilə bağlı öz xatirələrində yazırdı: “Əsəri külli 

miqdarda (300-dən artıq) tarixi, elmi, ədəbi məxəzə istinadən yazmışam. Roman üçün bu mənbələr azlıq təşkil 

etdiyindən, çox vaxt öz yazıçı təxəyyülümə də qanad verməyə vadar olurdum”. 300-dən artıq mənbə deyəndə, 

heç şübhəsiz ki, təzkirələri, cüngləri və “Xəmsə”ni nəzərdə tuturdu. 

− Sovet dövründə Nizami Gəncəvinin yubileyi ilə bağlı çoxsaylı şeirlər yazılıb. Onların əksəri 

şəxsiyyətə pərəstişin, yersiz tərifin nümunələri deyilmi, o tipli şeirlərin Nizamiyə aidliyi nə 

dərəcədədir, sizcə? 

− Bilirsiniz, sovet dövrünün şəxsiyyətə pərəstiş dövrü olduğunu qəbul edirəm, xüsusilə “rəhbərlərə 

salam” ideyası üzərində qurulan poeziya nümunələrini. Ancaq Nizami Gəncəvi haqqında yazılan 

heç bir nümunənin qeyri-səmimiyyət üzərində qurulduğunu düşünmürəm. Düzdür, sovet dövründə, 

yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, dahi şair haqqında yazılan şeir nümunələri yubiley illərində daha 

intensiv xarakter alsa da, hər birində Nizami Gəncəviyə ayrıca bir səmimi sevgi ərməğan olunur. 

İcazənizlə sovetin 30-40 və 50-ci illərinin poeziyasından Nizaminin tərənnümünə həsr edilmiş şeir 

nümunələri səsləndirsək, ona olan sevginin nə qədər ülvi olduğunu sezərik. 

 

“Yetişmişsən gözəl Gəncə elində, 

Zara gəldin bəyin, xanın əlindən. 

Şirin-şirin söz çıxardın dilindən, 

Kütlənin dərdini yazan Nizami”. 

Aşıq Avak (30-40-cı illər), “Ədəbiyyat” qəzeti 
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Göründüyü kimi, yürüdülən siyasi fikirlər şairin yalnız təfəkkürünə təsir etməyib, həm də leksikonunu 

siyasi terminologiya ilə “zənginləşdirib”. Xalq anlayışı şairin nitqində “kütlə” sözü ilə ifadə olunub. Sifariş hiss 

olunsa da, hisslər təbiidir. 

 

“İnqilab olurmuş təbiətdə də, 

Bu təsadüf deyil, haqq-hesab idi. 

Göygöllə Nizami həqiqətdə də, 

Yurdumda birinci inqilab idi”. 

Ə. Kürçaylı (50-ci illər) 

“Bura qonaq gələn böyük şairlər 

Şair olduğunu demir, utanır”. 

“Razıyam, adicə gözətçi olum 

Belə əbədiyyət məqbərəsinə”. 

Hidayət (60-70-ci illər) 

 

Bu yanaşmadan irəli gələrək deyə bilərik ki, xalqımız heç bir dövrdə özünü Nizami Gəncəvi ziyasından 

məhrum etməyib. 

− Həmid Araslının “Şairin həyatı” povesti sadəcə informasiya yüklüdür, bədii baxımdan, 

müəllifin atmosfer yaratmaq bacarığı sarıdan isə, qismən zəifdir. Siz bu barədə necə 

düşünürsünüz, Nizaminin tədqiqatçısı onun parlaq obrazını nə üçün lazımi səviyyədə 

canlandıra bilməyib? 

− Həmid Araslının Nizami Gəncəvi haqqında müxtəlif adlarda 15-dən çox elmi əsəri var. “Nizami. 

Həyat və yaradıcılığı”, “Şairin həyatı”, “Nizami əsərlərinin el variantları”, “Nizami və 

yaradıcılığı”, “Nizaminin müasirləri”, “Nizami və vətən” və s. 

Bu əsərlərin içində janrına və quruluşuna görə xüsusilik təşkil edəni “Şairin həyatı” bədii-publisistik 

əsəridir. Ümumiyyətlə, bu əsərin təsirliliyi, dərinliyi bundadır ki, alimin uzunmüddətli elmi araşdırmalarının 

nəticəsi olaraq meydana gəlib. Eyni zamanda, bizə belə gəlir ki, müəllif bu işində qarşısına qoyduğu məqsədə tam 

nail olub. Çünki, bildiyimiz kimi, Həmid Araslı daha çox ədəbiyyat tarixçisidir ki, klassik ədəbiyyat tariximizlə 

bağlı, xüsusilə Nizami Gəncəvi haqqında sanballı monoqrafiyaların müəllifidir. Məhz buna görə də deyə bilərik 

ki, müəllif bu əsəri qələmə alarkən qarşısına sırf bədii əsər yazmaq qayəsini qoymadığı üçün, burada bədiiliyə 

nisbətən informativlik daha güclü alınıb. 

“Şairin həyatı” əsərində Nizami Gəncəvinin tərcümeyi-halı, dövrü, mühiti, müasirləri, Gəncədə baş vermiş 

zəlzələ və nəhayət, o dövrdə geniş yayılmış əxi qardaşlıq icması haqqında məlumatlar bədii-publisistik dililə 

oxuculara çatdırılır. 

− “Qılınc və qələm” əsəri Sovet imperiyasının ideologiyasından nə qədər “qoruna” bilmişdi, 

yoxsa bu əsər də dolayısı ilə həmin rejimə xidmət edirdi? 

− Azərbaycan ədəbiyyatında öz tarixi-inqilabi romanları ilə möhkəm mənəvi kök salmış M.S. 

Ordubadi bütün əsərlərində olduğu kimi, “Qılınc və qələm” romanında da uzaq tarixi keçmişi, tarixi 

şəxsiyyətləri obyektiv surətdə canlandırır, hadisələrin və xarakterlərin ictimai mahiyyətini düzgün 

göstərir, tarixin hərəkətverici qüvvəsi kimi xalq həyatını və mübarizəsini real cizgilərlə, eyni 

zamanda, romantik ruhda təsvir edir. 

“Qılınc və qələm” romanının sovet ideologiyasına xidmət etdiyini söyləmək, əlbəttə ki, müəllifin bu 

sahədəki xidmətlərinə haqsızlıq olardı. Düzdür, əsərdə təsvir edilən Nizami obrazı tam dolğunluğu ilə, xüsusilə 

də mənəvi ruhaniyyəti ilə göstərilməsə də, bir çox milli-ideoloji mətləblər müəllifə məxsus üsullarla ustalıqla 

modernize edilib. 

Sovet rejiminin ən sərt tüğyan etdiyi, repressiyaların həyata keçirildiyi dövrdə qələmə alınmış romanda 

istədiyimiz Nizamini görmək, demək olar ki, mümkünsüz idi. 

Yavuz Axundlu “Qılınc və qələm” əsərini Azərbaycan ədəbiyyatını və tarixini saxtalaşdırmağa cəhd edən 

sovet ideologiyasına qarşı da tutarlı cavab kimi dəyərləndirirdi: “Məmməd Səid Ordubadinin qılıncla qələmin 

birliyi ideyasını tarixi romanda keçmiş epoxanın fonunda ifadə etməsi həm də əsas mətləbin sovet ideologiyasının 

diqqətindən yayındırılması üçün düşünülmüş bədii forma kimi görünür. Bəlkə də “Qılınc və qələm” tarixi 

romanını özünü zor gücünə fəhlə-kəndli hökuməti kimi elan etmiş və ziyalını, yəni qələmi arxa plana keçirmiş 

sovet dövlətinə bu işin sonrakı aqibəti barədə xəbərdarlığı idi”. 

− İstərdim Nizami Gəncəvinin qəbrinə həsr edilən poetik nümunələrdən danışasınız, hansı 

səbəbdən onun məzarına bu qədər poetik müraciətlər olunub... 
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− XVIII əsr təzkirəçisi Lütfibəyli Azər yazırdı: “Nizami Əbu Məhəmməd İlyas ibn Yusif ibni 

Müəyyəddin tərifi həddindən artıqdır... O, gənc yaşlarından tutmuş ömrünün axırına qədər, başqa 

şairlər kimi, öz nəfs və iştahasına görə şahların və böyüklərin qulluğunda olmamış, bəlkə onun 

astanası yüksək rütbəli padşahların pənahgahı olub. Həzm bazarının kisələri boş olan müflisləri öz 

ürək və gözlərini, cib və ətəklərini bu xəzinələrin cəvahirləri ilə doldurmuş və doldurmaqdadırlar”. 

Bu yaşantısının və özünə biçdiyi həyat tərzinin nəticəsi idi ki, özündən sonra gələn ədiblərin 

qəlbinə, xitabına Şeyx kimi hopmuş və Şeyx ünvanı qazanıb. 

Yüksək mənəvi mərtəbəsinin fonunda dahi şairin türbəsi insanların niyaz və dualarının haqq qatında 

qəbuluna vəsilə olub və olmaqdadır. 

İsmayıl bəy Qutqaşınlı Nizami Gəncəvi türbəsini ziyarət edərək deyirdi: “Ey Şeyx Nizami, qəbrini görüb 

rəhmət oxuyub ruhundan təvəqqe edirəm ki, kamalının nöqtə qədərini mənə bəxş edəsən! Rütbənə çatmaq 

mümkün deyil”. 

M.Ə. Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyasında bununla bağlı yazırdı: “Gəncənin yaxınında 

yıxıq-tökük bir məzar vardı. Bu məzar qısır qadınların cocuq dilədikləri bir “Şeyx”ə aiddi... Bu “kəramətli 

türbə”nin bütün doğunun olduğu qədər, Azərbaycanın da başını yücəldən böyük bir şairin əbədi yatağı olduğunu 

bilənlərin sayısı pək azdı. Bu şairin, eyni zamanda, Azərbaycan şairi olduğunu isə bilən, bəlkə də, heç yoxdu”. 

Poeziyada Nizami türbəsinin tərənnümü təkcə onun insanların ziyarətgah yeri olması ilə bağlı deyil, eyni 

zamanda, türbənin diqqətsizlik və baxımsızlıqdan meydana gələn biganəliklə də bağlı idi. XIX əsrin sonlarından 

başlayaraq istər bədii ədəbiyyat nümunələrində, istərsə də tarixi mənbələrin verdiyi məlumatlarda Nizami 

Gəncəvi dühasının fonunda türbəsinin viran olması problemi tez-tez gündəmə gəlmişdir ki, bu da daha çox S.Ə. 

Şirvaninin, M.M. Axundovun, Ə. Nəzminin, Ə. Müznibin və başqa ziyalılarımızın yaradıcılığında əksini tapırdı. 

 

Atılmış qəbrinin hər daşı bir yanə müsəlman tək, 

Nə feyz olsun, görüm, zair bu pürmöhnət ziyarətdən. 

Donanmış qəbrinin ətrafı qəmlərlə, ələmlərlə, 

Yıxılmış hər sütunun bir əsərdir bin müsibətdən. 

Ə. Müznib 

 

Yol kənarında bir məzari-həqir, 

Dağılıb günbədi, olub viran. 

Ona məxluqdan olur təhqir, 

Bağlanır günbədinə hər heyvan. 

Mənzəri adəmə edir təsir, 

Axıdır qəlbə hər dəqiqə qan. 

Kimsə etməz sual “Kimdir bu?”, 

Ona quşlar olubdu fatihəgu. 

M.M. Axundov 

 

Görkəmli mütəfəkkirlərimizin poeziya nümunələrində yer alan kədərli motivi sübut edə biləcək kifayət 

qədər tarixi sənədlər, mənbələr var. 

Amma, əlbəttə ki, Azərbaycan ziyalısı müstəvisində Gəncə-Basar bölgəsinin aydınları bölgədə baş verən 

müxtəlif müharibələr səbəbilə dağılmış məqbərəni daim diqqətdə saxlamış və öz vəsaitləri hesabına yenidən 

qurmuşlar. 

− Sizcə, faktlara sadiqlik N. Gəncəvinin obrazına necə təsir edir, yəni faktlara sadiqlik 

yazıçının bədii imkanlarını məhdudlaşdırmırmı? 

− Ənvər Məmmədxanlının dahi Nizaminin 800 illik yubileyi dövründə qələmə aldığı və dövrünün 

ədəbi tənqidinin süzgəcindən keçmiş hekayələrindən biri də “Afaq” hekayəsidir. Hekayə ilk dəfə 

1941-ci ildə “Revolyusiya və kultura” jurnalının birinci nömrəsində çap olunub. Əsər həcmcə kiçik 

olsa da, qeyd etdiyiniz kimi, tarixi faktlarla çox zəngindir. Hətta belə deyə bilərik ki, müəllif hiss 

və həyəcanlarının tərənnümündə belə bu prinsipdən bir addım kənara atmayıb. 

O ki qaldı hekayədə tarixi faktlara sadiqliyin Nizami obrazına təsiri məsələsinə, bizə elə gəlir ki, Ə. 

Məmmədxanlının “Afaq” hekayəsində problem təkcə bu sadiqlik deyil, eyni zamanda, bu sadiqliyin fonunda 

tarixi arqumentlərin də əsərdə doğru verilmədiyini görürük. Bu faktlara hekayədən nümunə olaraq 1139-cu ildə 

Gəncə şəhərində baş vermiş zəlzələnin Nizami Gəncəvinin doğum ili ilə eyni ildə verilməsini, Nizami Gəncəvinin 

Həmdünyan kəndində yaşaması və Afaqla burda tanış olmaları kimi faktları göstərə bilərik. 
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Belə tarixi faktların bədii əsərdə təhrif edilməsi isə, təbii ki, oxucuda çaşqınlıq yaradır. Nəzərə alsaq ki, 

bədii əsərin cəmiyyətdə yayılma arealı tarixi əsərlə müqayisədə daha genişdir, bu zaman çaşqınlığın əhatəsi daha 

da genişlənir. 

Məlum hekayə ilə bağlı C. Cahanbaxış da 1941-ci ildə “Ədəbiyyat” qəzetində geniş və tutarlı tənqidi 

məqalə yazaraq fikrini belə ifadə edirdi: “Əlbəttə, tarixçi ilə yazıçının vəzifəsi eyni deyildir. Bu, hamının bildiyi 

məlum həqiqətdir. Hələ çox qədimlərdə Aristotel öyrədib ki, tarixçi olan şeyləri, yazıçı isə ola biləcək şeyləri 

yazır. Lakin yazıçının işi tarixçidən daha çətindirsə də, hadisələrin düzgün təsvirini verməli olan tarixçiyə nisbətən 

onun imkanları da çoxdur. Yazıçı tarixdən quru və çılpaq faktları almır. O, bu faktlara ziynət verir, xəyal və 

fantaziya ilə onları zənginləşdirir”. 

Tənqidçiyə görə, hekayələrin təmtəraqlı yazılması və tarixi faktların təhrif olunması onların ortaq 

xüsusiyyətlərindəndir. “Afaq” hekayəsində təhrif olunan faktlardan biri kimi, Nizaminin doğumu ilə Gəncə 

zəlzələsinin eyni tarixdə baş verməsi götürülür. Müəllif yazıçının bu təxəyyülünə qəti etiraz edərək faktın 

təhrifinin əsərə heç bir dəyər qazandırmadığını yazırdı: “Avtorun buna haqqı varmı? Bizcə yoxdur. Nizaminin 

zəlzələdə anadan olması əsərdə müəyyən bir şeyə kömək etmiş olsaydı, buna müəyyən haqq vermək mümkün 

idi”. Nizaminin Həmdünyan kəndində yaşaması, Afaqla burada tanış olub evlənməsi kimi epizodlarda hekayənin 

qüsurları kimi sadalanırdı. 

− Məhərrəm Əlizadə “Şairin kədəri” adlı hekayəsində Afaqı özü qaçıb gəlmiş bir qız kimi 

təsvir edir. Sizcə, bu hekayə Afaq barədəki məlum düşüncələrə nə dərəcədə sirayət edə bilir? 

− Məlum olduğu kimi, ədəbiyyatşünaslıq elmi bədii əsər yazan müəllifə də tamamilə müstəqillik, 

sərbəstlik də vermir, xüsusən haqqında əsər yazılan qəhrəmanın həyatına əsassız, sübutu olmayan 

faktlarla müdaxilə mövzusunda. 

İstər Azərbaycan, istərsə də dünya ədəbiyyatı tarixində hər kəsin qəbul etdiyi bir gerçəklik var ki, Afaqı 

Nizami Gəncəviyə Ərzincan hökmdarı Fəxrəddin Bəhram şah, “Məxzənül əsrar” poemasını ona göndərdikdən 

sonra göndərdiyi bəxşişlərin yanında kəniz kimi göndərib. Nizami Gəncəvi də Afaqa kəniz kimi, qulluqçu kimi 

baxmır, onunla ailə həyatı qurur. Və bu izdivacdan da Məhəmməd adlı övladları dünyaya gəlir. “Xəmsə”yə əsasən 

də bilirik ki, Afaq 1181-ci ilə qədərki dövrdə, yəni “Xosrov və Şirin” poemasının yazıldığı dönəmdə artıq 

dünyasını dəyişib. 

Hekayədə isə bu faktlar belə təhrif edilir: Afaq yaxın kəndlərin birindən qaçaraq Nizaminin yanına gəlir və 

onunla evlənir. 

Afaq 1139-cu il Gəncə zəlzələsi nəticəsində dağıntılar altında qalır, yaralanır və Nizami Gəncəvi özü Kəpəz 

dağının qoynunda bitmiş yaz otlarından dərman düzəldib ona versə də, həyatını xilas edə bilmir. 

Orta məktəbdə hər kəs ən azından Nizaminin həyatı ilə bağlı olan onsuz da qısa faktları öyrənir və bilir, 

sonra bu əsərlə qarşılaşır və ziddiyyət görür. Əlbəttə, belə əsassız yanaşmalar və Nizaminin həyatı ilə bağlı 

faktların onun dahiliyi, mənəviyyatı nisbətində deyil, daha çox ailə-məişət fonunda təqdim edilməsi nəinki 

Afaqın, hətta dolğun Nizami obrazının da yaradılmasına mənfi təsir göstərir. 

“Şairin kədəri” hekayəsi də 1941-ci ildə C. Cahanbaxışın “Nizamiyə dair iki hekayə” məqaləsində ciddi 

tənqid edilib: 

“Məhərrəm Əlizadənin hekayəsi heç bir tənqidə davam gətirə bilmir. O, faktları tamamilə baş-ayaq edir. 

Hekayədə “Afaqın özü qaçıb gəlmiş bir qız kimi təsvir edilməsi” faktların eybəcərləşdirilməsi kimi 

dəyərləndirilirdi. Müəllif hekayədə həyat həqiqətlərinə sadiq qalmamağı bədii həqiqətlərin də pozulmasına səbəb 

kimi izah edirdi: “Avtorun Gəncə-Kəpəz məsafəsini qarışdırması da bundan az gülünc deyildir. Məlum olduğu 

üzrə, Gəncə ilə Kəpəz arasında azı 40 kilometrlik bir məsafə var və şairin oraya ot yığmağa getdiyini göstərmək 

əfv edilməz bir qüsurdur”. 

“Şairin kədəri” hekayəsi isə tənqidçi tərəfindən bədii əsər kimi tamamilə inkar olunurdu: “İstər təmtərağa 

dərin bir həvəslə qapılması, istərsə də tarixi konkret situasiyanı düzgün əks etməməsi səbəbinə “Şairin kədəri” 

hekayə deyil, heç bir cəhətdən düşünülməyən, Nizami və ya Afaq obrazını verməkdən çox, uzaq olan bir 

qaralamadır”. 

− Bəzi əsərlərdə Nizami Gəncəvi epizodik təsvir edilib, sizcə, həmin əsərlərdə qısa məqamlar 

Nizami Gəncəvi haqqında dolğun məlumat yarada bilirmi? 

− Nizami Gəncəviyə bədii ədəbiyyatın lirik növündə həsr edilən şeirləri bir kənara qoysaq, süjet 

xəttinə malik olan irihəcmli və kiçik həcmli əsərləri Nizami obrazının əks etdirilməsi baxımından 

iki qrupa ayıra bilərik. 

1. Birbaşa Nizami Gəncəviyə həsr edilən, yəni baş qəhrəmanı dahi mütəfəkkirimiz olan bədii əsərlər: M.S. 

Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanı, H. Araslının “Şairin həyatı” povesti, M. Hüseynin “Nizami”, Z. 

Xəlilin “Gəncə qartalı” pyesləri, A. Zöhrabbəyovun “Odlu diyar” romanı, O. Salamzadənin “Əsirlərin 

sirri” romanı, B. Azəroğlunun “Nizami” poeması, Ə. Məmmədxanlının “Afaq” və M. Əlizadənin “Şairin 

kədəri” hekayələri. 
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2. Nizami Gəncəvinin əsas qəhrəman kimi iştirak etmədiyi bədii əsərlər: İ. Hüseynovun “GurÜn” romanı, 

M. Dilbazinin “Məhsəti” poeması, K. Ağayevanın “Məhsəti” və N. Həsənzadənin “Atabəylər” pyesləri. 

Bu baxımdan deyə bilərik ki, istər əsas obraz olsun, istərsə də epizodik obraz, Nizami Gəncəvi 

canlandırıldığı bütün əsərlərdə özünəməxsusluğu ilə seçilir. Hətta ikinci qrupa daxil olan əsərlərin adlarından 

həmin əsərlərin XII əsrə aid olduğunu sezən oxucu dərhal Nizamini axtarmağa başlayır. Bunu da onunla izah edə 

bilərik ki, həm tarixi, həm də bədii əsərlərdə XII əsrdən söhbət gedirsə, həmin dövrü Nizamisiz təsəvvür etmək 

mümkün deyil. 

− Nizami Gəncəviyə yazılan dram əsərlərindən Mehdi Hüseynin “Nizami” dramı M. 

İbrahimov və digərləri tərəfindən vaxtilə tənqid olunmuşdu. Həmin əsərin zəifliyi, sizcə, nədə 

idi? 

− Ümumiyyətlə, Mehdi Hüseynin “Nizami” dramı ilə bağlı ilk fikir məhz müəllifin öz adı ilə bağlıdır. 

Belə ki, yazıçı 1979-cu ildə “Azərbaycan” jurnalının 6-cı nömrəsində dərc olunmuş xatirələrində 

yazırdı: “1943, 6 mart. Bu gün “Nizami”nin 25-ci tamaşasıdır. Operada “Koroğlu” oynandığı üçün 

mənim tamaşaçım azdır. Cəmisi üç min manatlıq bilet satılıb. Bu, əlbəttə, azdır. Lakin mən 

sevinirəm. Gələn tamaşaçılar çox diqqətlə qulaq asırlar. Görünür, ziyalılardır. Artistlər böyük 

həvəslə oynayırdılar, xüsusilə Əfqanlı xüsusi bir ilhamla oynayırdı. Rolunu çox sevir”. Və yaxud; 

“Mən özüm “Nizami”nin böyük nöqsanlarını görürəm. Lakin bu nöqsanların çoxu tamaşaçıya 

güzəştə gedib yazdığım səhnələrdir. Ah, bu güzəştlər olmasaydı!..” 

“Ədəbiyyat qəzeti”nin 5 avqust 1942-ci il tarixli 23-cü nömrəsinin bir səhifəsi bütövlükdə Mehdi Hüseynin 

“Nizami” dramının mövzu və ideya təhlilinə, səhnə təcəssümünə həsr edilib. Əsərlə bağlı Ə. Ağayevin, M. 

İbrahimovun geniş tənqidi məqalələri vardır. 

Ə. Ağayev zəif cəhətlərdən biri kimi Mehdi Hüseynin Nizamini daha artıq dərəcədə müasirləşdirməməsi 

diqqəti çəkir. Məqalə müəllifi əsərdə Nizaminin bir ideoloq kimi obrazının tamamlanmamasını tənqid edirdi: “O, 

Nizaminin varlığın yaranması, dinə olan münasibətini, siyasi fikirlərini verərkən dərinləşmir, üzdən keçir. O, 

Nizaminin dili ilə “Əsl qüvvət tarixin səhvini düzəldən hökmdardır. Azərbaycanın belə bir hökmdara ehtiyacı 

vardır” - deyərək siyasi hakimiyyət, onun forması, şəxsiyyət və cəmiyyət məsələlərini irəli atıb. Lakin avtor 

bunları həll etmir, açıq buraxıb gedir”. Müəllif bunu yalnız Nizami obrazının qüsuru kimi görmür, bütün əsərə 

aid edirdi. Məqalədə əsərdəki hadisələrin inkişafında motivləşdirmənin də zəif olduğu haqlı olaraq bildirilirdi. 

Bilirsiniz, hər hansı bir əsərdə müəllif təsvir etdiyi, canlandırdığı obrazın xarakterini, dünyagörüşünü təbliğ 

edərkən olduqca diqqətli olmalıdır. Baş qəhrəman da Nizami Gəncəvi kimi dahi sənətkar olunca, ikiqat diqqətli 

olmalıdır. Bildiyimiz kimi, Nizami Gəncəvi həyatı boyu mənəvi cəhətdən halal ömür yaşayıb və əsərlərində də 

bunu təbliğ edib. Əsərlərilə yanaşı, özündən sonra gələn mütəfəkkirlər də bunu etiraf ediblər. Abbasqulu ağa 

Bakıxanov Şeyx Nizami haqqında yazırdı: “Həkimi-mənəvi Şeyx Nizaminin böyüklüyünü və fəzilətlərini 

söyləməkdə dil acizdir. Zərifliyi, söz və söhbətlərilə məclis bəzəməkdə, ümumun rəyincə onun misli olmayıb”. 

Belə fikirlər olduqca çoxdur. 

Ancaq gəlin, əsərin bir parçasını nəzərdən keçirək. Ümumiyyətlə, əsərdə Nizaminin şərab içən kimi təqdim 

edilməsi şairin əsərlərini oxuyan sıravi oxucuya belə qeyri-təbii görünəcəkdir: 

“Nizami: Bax, mən yeni əsərimi yazıb qurtarmışam... Bizim sevincimizdən ümidsizlər, gözüyaşlılar, dərdi-

səri olan bütün insanlar ilham alıb sevinəcəklər. Səninlə qabaq-qabağa oturub doyunca şərab içəcəyəm. Durma, 

dostumuz Yusifin ovladığı ceyranı apar, təndirdə qızartsınlar”. 

Mehdi Hüseyni bu fikirlərinə görə mühakimə etmək də çətindir. Çünki Nizaminin “Leyli və Məcnun” 

əsərində şairin şərabla bağlı söylədiyi sözlərin təsəvvüfi mənasının bu dövrdə anlaşılmaması dramaturqun yanlış 

nəticə çıxarmasına əsas verib: 

 

Saqi, harda qaldın? Mən meypərəstəm? 

Doldur piyaləni, onsuz da məstəm! 

O göz yaşı kimi saf olan şərab 

Aşiq məzhəbində sayılır səvab! 

 

Və yaxud şair özü “İskəndərnamə” əsərində daha açıq tərzdə dediyi şərabın sərxoş edən içki mənasında 

işlənmədiyini vurğulayaraq, sufi baxışlarını ortaya qoyurdu: 

 

Qəbrimə gələrkən qədəhi doldur, 

Nizami yatdığı yerə qədəh vur. 

Ey uğurlu Xızır, sanma ki, mənim 

Bu meydən içilən meydir məqsədim. 

O böyük Tanrıya aydındır bu iş, 
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Ömrümdə dilimə şərab dəyməmiş. 

Bu dilim, dodağım görmüş isə cam, 

Olsun Nizamiyə hər halal - haram. 

 

Nizami leksikonunda mey, şərab kəlmələri təsəvvüf anlayışlarıdır ki, sovet ədəbiyyatında əhəmiyyət 

verilməyərək bədii söz sənətində bir sıra təhriflərə qəsdən yol açılmasına səbəb olub. 

Yenə qeyd edirik ki, burada söhbət təkcə şərabdan getmir, ümumi mənada “Xəmsə” də verilən 

avtobioqrafik məlumatların, xüsusən şairin ruhi yaşantısının təhrif edilməsindən gedir. 

− Yeni dövrün ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi obrazı necə yaradılmalı və ötənlərdə olan hansı 

boşluqlar aradan qaldırılmalıdır? 

− Yazıçı Nizami Gəncəvi obrazını ən parlaq şəkildə təsvir etmək istəyirsə, mütləq dahi şairin yaşadığı 

dövrün ədəbi mühiti, intibah mədəniyyəti anlayışını və təzahürlərini əlvan boyalarla əks 

etdirməlidir. Oxucu şair haqqında olan əsərdə Nizamiyə aid hissəyə çatana qədər onu yetişdirən 

mühitin ehtivasını tam idrak etməlidir. Belə olsa, müəllif qeyd etdiyimiz ədəbi mühitin ecazkarlığı 

əhatəsində bu ideyalarla mənən zənginləşmiş bir Nizami Gəncəvi təqdim edə bilər. 

Nizami Gəncəvi təkcə şair kimi deyil, eyni zamanda, vaqif olduğu dünyəvi və dini elmlərin kamil bilicisi 

kimi təqdim edilməlidir. 

Nizami Gəncəvi fizika, kimya, nücum, astronomiya kimi elmləri dərindən bilib onları hikmətdə birləşdirən 

mütəfəkkir olub ki, məhz bu da formalaşdırılacaq Nizami obrazının ruhuna hopdurulmalıdır. 

Nizami Gəncəvidən bəhs edəcək bədii əsərin müəllifi təkcə dünyəvi elmləri deyil, həm də dini elmlərin 

bilicisi olmalı və bunların fonunda şairin ruhunu duya bilməlidir. 

Nizami Gəncəvi yaşantısını, həyat tərzini ən azından yaşamağa cəhd edən insan, - Qızıl Arslanla görüşünü 

təsvir edərkən özünün yaşantısını da təsvir edib, parlaq Nizami obrazı yarada bilər. 

Nizami Gəncəvi insan aşiqi idi; bütün insanları, xalqları, dinləri sevir, həm də bütün səmavi kitablara 

məhəbbət bəsləyirdi. Məhz bu keyfiyyətlərin kontekstində arzuladığımız Nizami obrazını bədii ədəbiyyatda görə 

bilərik. 

Məlumdur ki, Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil olan hər bir poemada minacat, nət, fəxriyyə kimi lirik 

ricətlər vardır ki, bunlar da şairin duyğularını, dünyagörüşünü və inancını əks etdirir. Məhz şairin bu hissələrə 

hopan özəllikləri, xarakteri canlandırılacaq Nizami Gəncəvi obrazı ilə əhatələnməlidir. 

Ötənlərdə olan boşluqlara, nöqsanlara gəldikdə isə, mənə elə gəlir ki, bu məqamda ədalətli davranmaq 

lazımdır. 

Sovetlər birliyi dövrünün 40-50-70-80-ci illərində ümumən Azərbaycan nizamişünaslığında çox 

fundamental işlər görülüb ki, onları inkar etmək, kənara atmaq olmaz. Bəli, ideoloji təqiblər, təsirlər çox idi, ancaq 

həmin dövrün ziyalıları bu məhrumiyyətlərin əhatəsində çox işlər gördülər. İmkanlarının yetdiyi qədər, indi 

müstəqil dövlətin vətəndaşları kimi iş bizlərə düşür, görək, layiqincə təbliğ edə biləcəyikmi Şeyx Nizami 

Gəncəvini? 

Məhz bu baxımdan çox vaxt Nizami obrazının təsvirindəki təhrifləri sovet rejiminin, senzurasının üzərinə 

atırlar, bəli bu, danılmazdır. Yuxarıda da ayrı - ayrı əsərlərdən danışanda bunları izah etdik. Ancaq elə əsərlər var 

ki, orada hər hansı ideoloji məqam olmadan şairin hamıya məlum olan bilgiləri təhrif edilir. Məhz bunlarda aradan 

qaldırılmalıdır. 

Nəhayət, necə bir Nizami obrazı görmək istəyirik? - sualına şairin özünün sufi görüşləri pəncərəsindən 

baxaraq cavab vermək istəyirik. “İsgəndərnamə” poemasında belə bir beyt var: 

 

Duadan bir dilək diləsən əgər, 

Mən amin deyərəm, qəbula keçər. 

 

Yəni mənəvi aləmdə Nizaminin obrazının yaradılmasına dahi mütəfəkkir özü də amin deməlidir, razı 

olmalıdır ki, bu da Nizami Gəncəvi ideyaları, məfkurəsi ilə bütövləşən insanlarda ola bilər. Nizami Gəncəvi 

dühası səmimiyyətsizliyi sevmir, ona səmimiliklə yanaşmayanları yaxın buraxmır, özündən uzaqlaşdırır. 

 

Azərbaycan.-2021.-№10.-S.112-124. 
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Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sindəki türk sözləri 
 
Fərid Hüseyn 

 

Nizami İli çərçivəsində “Nizami söhbətləri” ədəbi layihəsi davam edir. Ədəbi layihədə hər ay bir 

Nizamişünasın ədəbi söhbəti dərc olunur. Sonda isə bütün ədəbi söhbətlər bir kitabda toplanacaq. Budəfəki 

müsahibimiz AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent Zəhra Allahverdiyeva ilə N. Gəncəvinin “Xəmsə”sində işlənən türk sözləri haqqında söhbət etdik: 

 

− Zəhra xanım, “Xəmsə”lər orta əsr farsdilli ədəbiyyatında türk sözlərinin yayılmasında nə 

dərəcədə vasitəçi olub? İstərdim ki, bu sualıma həm ümumi mənada cavab verəsiniz, həm də 

xüsusi mənada, yəni Nizami Gəncəvi yaradıcılığını əsas götürərək... 

− Sualınıza ümumi mənada cavab verərək, onu qeyd edim ki, islamın gəlişi ilə əlaqədar VII əsrin 

ortalarından başlayaraq Qafqazda mühüm rol oynamış ərəbdilli və farsdilli ədəbiyyatın ümumi 

mənzərəsi, Azərbaycan ədəbi məktəbinin Şərq poetik məktəbləri içərisində mövqe və rolu, XI əsrdə 

Qətran Təbrizidən başlayaraq, Azərbaycan şairlərinin yaradıcılıqlarının əsas xarakterik cəhətləri - 

o cümlədən bu dövrün poeziyasında üslub oxşarlığı tədqiqatçıların diqqətini cəlb edib. Görkəmli 

Şərqşünas Yevgeni Bertels XI-XII əsrlərdə Xorasan, Buxara, Təbriz, Gəncə və Şirvanda yaranmış 

farsdilli türk poeziyasının ümumi və fərqli xüsusiyyətlərini araşdırıb və Azərbaycan ədəbi 

məktəbinin mövcudluğunu təsdiq edib. 

Bu məktəbin fərqli xüsusiyyətlərdən biri budur ki, Azərbaycan şairləri əsərlərində çox sayda türk sözləri 

işlədiblər. Onlar türk sözlərini farsca mətnlərdə mühüm dil atributu kimi, sərrast şəkildə əruzun qəlibində, son 

dərəcə yüksək bədii sənətkarlıqla işlədiblər. XII əsrdə Azərbaycan ədəbi məktəbinin nümayəndələri - Xaqani 

Şirvani, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi, Qətran Təbrizi və Əbül-üla Gəncəvi kimi Azərbaycan sənətkarlarının 

şeir üslubunu davam etdirib və yaradıcılıqlarında çoxlu sayda türk (Azərbaycan) sözləri işlədiblər: ətmək (çörək), 

su, tanrı, yalavac, ağ sunqur, təkin, dağ, daş, xan, atabəy, sən, tutmac, dovğa, kökə, tutuk, sancaq, bayraq və sair. 

Hələ keçən əsrdə Həmid Araslı, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Mübariz Əlizadə və başqa alimlərimiz bu məsələlər 

ətrafında ciddi araşdırmalar aparıblar. 

Azərbaycan ədəbi məktəbinin bir əsas özəl xüsusiyyəti də var ki, bu şairlərin əsərlərində söylənilən hər bir 

fikir və kəlamın sətiraltı məna qatları mövcud idi ki, hər bir şairə öz sufi-fəlsəfi düşüncələrini və milli kimliyini 

ifadə etməyə imkanlar açırdı. 

Onu da qeyd edim ki, Nizami Gəncəvi türk sözlərini nəinki işlədirdi, Azərbaycan dilində olan söz 

birləşmələrini, ifadələri birbaşa farsca tərcümə edərək yazırdı, fars şairlərinin əsərlərində bunu görməzsiniz, əgər 

varsa, daha sonralar Nizami sənətindən bəhrələnmələr sayəsində baş verib. 

Nizami Gəncəvinin türklüyü ona görə aksiomdur ki, Azərbaycan-türk xalqının mədəniyyətinin ən incə 

özəlliklərini - “alaçıqdan” tutmuş “sancağa qədər, “sirkə”dən tutmuş “şəkərbura”ya qədər, “dağ”dan tutmuş 

Bərdənin “Ağ bağı”na qədər, saysız-hesabsız tarixi, mədəni, etnik faktları poeziyaya gətirib. 

Nizami Gəncəvi nəinki “Xəmsə” üslubunda türk sözlərini bütün Şərqdə yayıb, hətta ərəb istilasından xeyli 

sonra türkcə şeirin yenidən dirçəlməsinə təkan verib. Məlumdur ki, ərəblərin işğalından sonra xilafət 

mərkəzləşdirilmiş dövlət yaratmaq və onu möhkəmləndirmək məqsədilə vahid əlifbaya - ərəb qrafikasına keçdi 

və yerli xalqların əlifbaları sıradan çıxarıldı. Ərəblər işğal etdiyi əraziləri Əcəm ölkələri adlandırırdılar və “əcəm” 

sözünün mənası “lal” deməkdir. Görkəmli şərqşünas, professor Rüstəm Əliyev qeyd edirdi ki, “Ərəblər başqa 

xalqların dillərini kobud və yararsız dil hesab edirdilər. Ona görə də ərəb olmayan xalqlara “əcəm” - yəni “lal” 

deyirdilər.” 

Nizami Gəncəvi “Leyli və Məcnun” əsərinin başlanğıc - “Allaha minacat” hissəsində obrazlı şəkildə öz 

dərdini izah edir, sətiraltı mənalarda ürək ağrısı ilə dil, lüğət və əlifba məsələsini qarşıya qoyaraq, şikayətlənir, bu 

müşkül məsələnin həllində Allahdan yardım diləyir: 

 

Gər səd loğət əz zəban qoşayid, 

Dər hər loğəti tora setayid. 

Həm dər-e to besəd hezar təşvir, 

Darəd rəqəm-e hezar təqsir. 

Vər dəm nəzərıd çu təng-e halan 

Dani ke loğət-e zəban-e lalan. 

 

Tərcüməsi: 
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Əgər dildən yüz lüğət açılsa, 

Hər bir lüğətdə sənə sitayiş var. 

Həm sənin qarşında yüz min həyəcan (ki) 

Var yazımda min nöqsan. 

Əgər zəiflər kimi nəfəsini çəkə bilmirsə, 

Lallar dilinin lüğətini sən bilirsən. 

 

Nizami Gəncəvi yaşadığı mühitdə türkcənin sıxışdırılması səbəbindən daim həyəcan keçirib. Yeri 

düşmüşkən, bu yaxınlarda dünyasını dəyişmiş rəhmətlik tədqiqatçı, görkəmli şərqşünas alim Barat Zəncaninin 

aşağıdakı sözlərini xatırlamaq istəyirəm: “Bir halda ki, Gəncə əhalisinin dili türk dili idi, Nizami də türkcə şeirlər 

yazıb, burada şəkk-şübhə ola bilməz.” 

− Nizami Gəncəvinin əsərlərində türk sözləri işləndiyinə görə onu Azərbaycan şairi kimi 

təqdim edənlər var. Əsərləri isə farscadır. Sizcə, bu arqument nə dərəcədə tutarlıdır, yəni 

şairi yazdığı dilə görə yox, işlətdiyi sözlərə görəmi özümüzə aid edək? 

− Bilirsiniz, türk sözləri ilə bağlı gətirilən arqumentlərlə problemin yalnız müəyyən bir hissəsini həll 

etmiş oluruq. Daha böyük faktlar və arqumentlər var. Şairin milli mənsubiyyəti haqqında dürüst 

məlumatların üzə çıxarılması Azərbaycan və dünya şərqşünaslığında son dərəcə mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən problemlərdəndir. 

Nizami Gəncəvinin nəsil şəcərəsi haqqında məxəzlərdə məlumatlar çox azdır, şairin özü haqqında 

yazdıqları isə, təəssüf ki, güclü təhriflərə məruz qalıb. Bununla belə, tədqiqatçını həqiqətə aparan faktlar da az 

deyil. 

Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, XI-XII əsrdə Azərbaycan Atabəylərinin mərkəz şəhəri olan Gəncə 

əhalisinin türklərdən ibarət olduğunu bir çox tədqiqatçılar mənbələr əsasında təsdiq ediblər. Səlcuq Sultanı I 

Məlikşah öz oğlu Məhəmməd Təpəri Gəncə hakimi təyin edərkən, dövlət idarəçiliyində mədrəsə təhsili görmüş 

yerli türk əhalinin savad və qüvvəsindən yetərincə faydalanmağa çalışdılar. Din xadimi, xətib, şahın 

məsləhətçiləri, münşilər- katiblər, saray mühafizəçiləri və başqa qulluqçular yerli əhali arasından etibarlı zəmanət 

əsasında seçilərək işə cəlb olunurdular. 

Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrdə də, Məhəmməd Cahan Pəhləvan və Qızıl Arslanın hakimiyyəti 

illərində Atabəylərin, istər, Gəncə, istərsə də, Naxçıvan saraylarında fəaliyyət göstərmiş əyanların əksəriyyəti 

xalqa daha yaxın olan türk əsilli savadlı şəxslərdən seçilirdi. Təzkirələrdə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərindən 

olan adlı-sanlı vəzir, dəbir, həkim, müəllim və sair adamların sarayda xidmət etmələri haqqında zəngin 

məlumatlar var. 

Araşdırmalar və faktlar əsasında əminliklə belə bir nəticəyə gəlmişik ki, Nizami Gəncəvinin babası Zəki 

Müəyyəd-din əslən Oğuz türklərinin Boz ox qolunun Qayi tayfasından olub. O, Gəncədə din xadimi və Səlcuqlar 

sarayına yaxın bir şəxs idi və “Müəyyəd-din” - dində Allah tərəfindən qüvvət verilən, saxlanılan tituluna layiq 

görülmüşdü. Professor Rüstəm Əliyev “Müəyyəd-din” adını islami titullar əsasında araşdırarkən yazırdı ki, “Əd-

din” və “fid-din” komponenti ilə bitən ləqəblər yalnız din xadimlərinə xas ola bilərdi. Nizami özü “Leyli və 

Məcnun” əsərində - atasından danışarkən, babasının adını “Zəki Müəyyəd” adı ilə yad edib: 

 

Əgər babaların adəti ilə atam - 

Yusif Zəki Müəyyəd oğlu köçdüsə, 

Dövranla necə dava salım? 

Bu dövranın qanunudur, zülm deyil, nə sızlayım? 

 

Nizami Gəncəvinin anası da Azərbaycanda əsil-nəcabətli, zadəgan nəslindən olan bir türk qızı idi. Gəncədə 

dünyaya göz açmışdı. Təəssüf ki, bəzi tədqiqatçılar onun türk milli mənşəyini kobud şəkildə təhrif ediblər. 

Məlumdur ki, Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” əsərinin “Dünyadan köçənlərin bəzisinin zikri haqqında” 

hissəsinə şairin anası haqqında “Rəiseyi-qord” sözü sonradan artırılmış və bu söz “kürd Rəisə” kimi süni şəkildə 

dolaşıqlıq yaradıb. Hər şeydən öncə, onu deyim ki, türk-müsəlman etikasına görə, qədim dövrlərdən bəri “ana” o 

qədər müqəddəs hesab edilib ki, övladın onun adını, ismini dilə gətirməsi böyük qəbahət hesab olunub. Nizami 

Gəncəvi yüksək islam mədəniyyətinin təmsilçisi olaraq, heç zaman belə bir qəbahətə yol verib, anasına “Kürd 

Rəisə” deməzdi. Professor Rüstəm Əliyevin fikrincə, “ümumiyyətlə, orta əsrlərin klassik oriomastika sistemində 

“Rəisə” şəxsi ad deyil, yalnız ləqəb və titul kimi işlənmişdir”. 

XX əsrin 80-ci illərində bir sıra şərqşünaslar bu sözün “qord” - yəni “igid” mənasında olduğunu 

söyləmişlər. Azərbaycan nizamişünası Xəlil Yusifli yazır: “Nizami dövründə, ondan bir neçə əsr sonra da kord 

və qord sözləri eyni şəkildə, kafi-ərəbi ilə “kord” şəklində yazılırdı. Daha sonra gələn katiblər isə bu sözün Nizami 
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tərəfindən kord, yaxud qord anlamında yazıldığı üzərində düşünməyib, onu kord, yəni kürd tərzində yazıblar. Biz 

isə hesab edirik ki, bu sözü kafi-farsi ilə qord şəklində oxumaq daha düzdür. Bu şəkildə beytin mənası daha 

məntiqi və poetikdir. Əks halda, “anam kürd idi, qarşımda ana kimi öldü” deyimi məntiqsizdir”. 

Son dövrlərdə problemin çözülməsində meydana çıxan yeni fakt məsələyə yanaşmanı kökündən dəyişib. 

Belə ki, Azərbaycan nizamişünaslığının yeni nəslini təmsil edən tədqiqatçı Hürnisə Bəşirova Nizami Gəncəvinin 

“Leyli və Məcnun” əsərinin Türkiyədə Topqapı sarayında saxlanılan qədim əlyazmasının surətini əldə etmiş, 

əlyazma üzərində araşdırma aparmış və bu mötəbər nüsxədə “Mənim anam kürd Rəisə qarşımda ana kimi öldü” 

beytlərinin olmadığı faktını aşkar edib. Deməli, bu qondarma beytlər Nizami əsərinə sonrakı dövrlərdə ilhaq edilib 

və şairin anasının türk mənşəyinin təhrif olunmasına yol açıb. 

Bundan əlavə, Nizami Gəncəvinin dayısı, yəni anasının qardaşı Xacə Ömər Gəncə sarayına yaxın, yüksək 

nüfuza malik bir şəxs idi. Bu dövrdə “Xacə” titulu şah sarayının mühafizəçilərinin başçısına verilərdi. Məşhur 

Dehxoda lüğətinə görə, “sarayın rəisinə - Xacə deyilirdi.” Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Türk sultan saraylarının 

qaydalarına əsasən, saray rəisi - Xacə vəzifəsinə cəsurluqda və sədaqətdə ad çıxarmış türk bəyzadələri seçilirdi. 

Elə bu faktın özü onu təsdiq edir ki, Nizaminin anası əsil-nəcabətli türk qızı olub. Nizami özü “Leyli və Məcnun” 

əsərində dayısı Xacə Öməri məhəbbətlə yad edir, onun ölümündən sarsıldığını bildirir: 

 

Xacə Ömər ki, mənim dayım idi, 

Dayım olmağı ilə mənim qanadım idi. 

Acı ağılarla nalə edirəm, 

Boğazımın telləri nalədən tutulub. 

 

İndi ki, söhbət Nizami Gəncəvinin milli mənsubiyyətindən düşdü, bir faktı da nəzərə çatdırmaq istəyirəm. 

“Leyli və Məcnun” əsərində Şirvanşahın Nizamiyə ünvanladığı məktubda əsərin türk dilində deyil, ərəb-fars 

bəzəyi ilə yazılmasını tələb etməsi, özünün də yazdığı kimi, Nizamiyə son dərəcə ağır təsir etmişdi. Əvvəl ruhdan 

düşdüyünü bildirir, məlum olduğu kimi, oğlunun təkidi ilə işə bağlayır. Amma öz qürurunu sındırmayan şair əsər 

boyu Şirvanşaha yaxşıca dərs verir. Əsərin “Məlik Əxsitan bin Məniçöhrün mədhi” hissəsinin sonunda Nizami 

öz adını Üveys adlandırır: 

 

Yarəb, to məra ke Üveys naməm, 

Dər eşq-e Mohəmmədi təmaməm. 

Zan şəh ke Mohəmmədi cəmaləst, 

Ruzim kon ançe dər xəyaləst. 

 

Tərcüməsi: 

 

Yarəb, mənim adım ki, Üveysdir, 

Məhəmməd eşqində bütövəm. 

Məhəmməd camallı o şahdan, 

Mənim üçün xəyal olanı - ruzim eylə! 

 

Burada, doğrudur, şərhçilər Nizaminin Üveys Qəraniyə işarə etdiyini yazıblar. Lakin Üveys sözünün 

sətiraltı mənası da mövcuddur. Çünki Nizaminin əsas məqsədi yalnız özünü Məhəmməd eşqində Üveys Qəraniyə 

bənzətmək olsaydı, bunu elə peyğəmbərə həsr olunmuş hissədə yazardı. Şirvanşahın mədhi hissəsində Nizami bu 

adı təsadüfi olaraq çəkmir. “Üveys” adında - türklərin totemlə bağlı kökü və tamğa işarəsi var. Qədim ərəblər 

Oğuza - “Üveys”, yəni “Qurd balası” adını vermişlər. Qədim ərəb və fars lüğətlərində “Üveys” qurd adıdır. 

Bundan əlavə, sevimli arvadı türk-qıpçaq gözəli Afaq və övladı Məhəmməd haqqında söylədikləri də 

mühüm faktlardır. Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin” əsərində çox gənc ölən sevimli Afaqın ölümünə ağı 

söyləyib, ona “Türküm” və oğlu Məhəmmədə - “Türkzadəm” (Türk balası) deyərək öz Türk nəcabəti ilə fəxr edib: 

 

Çu torkan gəşte su-ye koç möhtac, 

Ze torki dade rextəm ra be tarac. 

Əgər şod torkəm əz xərgəh nehani, 

Xodaya, torkzadəm ra to dani. 

 

Tərcüməsi: 

 

Türklər kimi köçməyə möhtac olanda, 
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Türklüyündən evimi talana verdi. 

Türküm çadırımdan köçüb getdisə, 

İlahi, Türkzadəmi sən özün qoru! 

 

Burada Nizaminin hər bir misrasının məna kontekstində Azərbaycan-türk milli şüuru ortaya qoyulur: 

“Türklüyündən evimi talana verdi” - Azərbaycanlılar cavan ölən ömür yoldaşlarına ağı söyləyəndə: “Evim 

dağıldı” deyərlər. Təkcə bir misra ilə Nizami Gəncəvinin milli mənsubiyyəti bəlli olur. Şərhə ehtiyac varmı? 

− Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Nizami Gəncəvi haqqındakı kitabında türklərlə bağlı 

ümumiləşdirməsinə nəzər salaq: “1) türk gözəldir; 2) məcazlarla zəngin olan Nizami 

üslubunda türklük - qüvvət və qəhrəmanlıq timsalı kimi işlənir; 3) Türk “Nizaminin 

lüğətində bir rəhbər”, başçı deməkdir. Ən böyük başçını, ən böyük peyğəmbəri, ən böyük 

imperatoru müəyyən təşbehlə vermək istəyəndə Nizami “türk” sifətini işlədir; 4) Ədalət 

üzərində qurulmuş dövləti idealizə edən Nizami bu idealı türk dövlət tipində tapır”. Sizcə, bu 

göstərilənlər nə dərəcədə əsaslı arqumentdir ki, gözəllik, şücaət və rəhbərliklə bağlı üstün 

sifətlər axı başqa qəhrəmanlarında da var. Bu barədə siz nə düşünürsünüz? 

− Bütün ali sivilizasiyalar insana ümumbəşəriliyi, bərabərliyi, qardaşlığı təlqin ediblər. O cümlədən, 

böyük humanist filosof kimi, Nizami Gəncəvi bütün bəşəriyyətə ideal cəmiyyət quruculuğu 

yollarını göstərirdi. Şair özünün əxi-sufi görüşlərinə görə, bütün insanları bir-birinə dost, qardaş 

olaraq görürdü və qarşıya qoyduğu bəşəri problemləri “İnsan və həqiqət” kontekstində həll etməyə 

çalışırdı. İrqindən, millətindən asılı olmayaraq, Nizamiyə görə, zülm etməyən, haqq-ədalət 

tərəzisini əyməyən, xalqın rifahını, güzəranını yaxşılaşdıran, xalqa ziyan vurmayan “adil şah” 

təqdirə layiqdir. Nizami tarixi həqiqətləri də nəzərə alırdı. Məsələn, tarixi mənbələrdə və 

təzkirələrdə “Adil Ənuşirəvan” ləqəbi almış Sasani hökmdarı haqqında “Sirlər xəzinəsi”ində 

verilmiş “Ədalətli Nuşirəvan və bayquşların söhbəti” hekayəsində Nizami həm öz ideyalarını təbliğ 

edir, həm də tarixi həqiqətdən uzaq düşmürdü. Nuşirəvanın “adil şah” statusuna heç bir xələl 

gətirmədən mətləbi incə şəkildə həll edirdi. 

Bəli, türk dövlətçiliyi Nizaminin idealı idi və burada bir çox məsələlər tarixi həqiqətlərə söykənirdi. Türk 

dövlətçiliyinin tarixən çox möhtəşəm dövrləri olub. Nizami Gəncəvinin özünün yaşadığı dövrdə həm daxili siyasi 

çəkişmələr var idi, həm də şairin gözü qarşısında ağır Səlib müharibələri gedirdi. Nizami heç nəyi şişirtmirdi, 

həqiqəti söyləməyi üstün tuturdu. O dövrdə səlibçilərin yürüşləri həm Rum türklərinə qarşı, həm də islama qarşı 

yönəldilmişdi. Müharibələrdən xalq işgəncə görürdü, ölkə tapdaq altında viran qalırdı. Onların qarşısını kim 

alırdı? Əlbəttə, türk hökmdarları səfərbər olub düşmən qarşısına çıxırdılar və zəfər çalırdılar. Bəzən səlibçiləri elə 

Gəncə yaxınlığından, şairin özü demişkən “başlarını əzib geri qaytarırdılar”. Nə Səlcuqlar dövləti, nə də Atabəylər 

hakimiyyəti xalqlar arasında dini, irqi ayrı-seçkilik aparmayıblar. Nizami Gəncəvi kimi humanist bir şair 

tərəfindən xalqlara azadlıq, xoşbəxtlik gətirən, hər yerdə ədalət toxumu səpən əzəmətli Türk dövlətçiliyinin 

ideallaşdırılması təbiidir. Başqa qəhrəmanlarını Nizami tərbiyələndirirdi, müxtəlif mənəvi yüksəliş pillələrindən 

keçirirdi və öz kamil ideya obrazını yaradırdı. 

Nizaminin əlində çoxlu tarixi mənbələr var idi. Türklərin tarixən yaşadığı ərazilər haqqında geniş məlumata 

malik idi. Məsələn, “Leyli və Məcnun” əsərində Leylini və ətrafındakı qızları “Ərəbistanda yaşayan türklər” 

adlandırıb belə söyləyirdi: 

 

Əz nuş ləban-e an qəbile, 

Gərdəş çu gohər yeki təvile. 

Torkan-e ərəb neşinşan-e nam, 

Xoş başəd tork-e tazi əndam 

 

Tərcüməsi: 

 

O qəbilənin bal dodaqlılarından, 

Gövhər kimi bir səf düzülmüşdü. 

Onların adı Ərəbistanda yaşayan türklərdi, 

Ərəb əndamlı türk gözəl olar. 

 

Nizami Gəncəvi bəşər aşiqi olan bir dahi filosof idi. Amma özünə doğma, yaxın olan xalqı daha yaxşı 

tanıyırdı. Şair türkün gözəllik və cəsurluğuna, sədaqətinə, düzlüyünə vurğun idi, türk onun gözünün ovu idi. Bir 

şəxsiyyətin öz milləti ilə iftixar duyması çox ali bir məqamdır. Nizami bu məqama ucalmışdı. Ümumbəşəri 

məhəbbətin yolu elə doğma xalqa məhəbbətdən başlayır. 
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− Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”dəki türkizimlərinə onun nəzirəçiləri, davamçıları nə dərəcədə 

sadiq qaldılar? 

− Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sindən sonra türkizmlərin genişlənməsi böyük vüsət alıb. Sənətkarlar 

Nizaminin tarixdən alaraq ədəbiyyata yeni nəfəslə təqdim etdiyi türk obrazının xüsusiyyətlərini 

olduğu kimi saxlamalı olublar. Nümunə olaraq, Toğan şah və Qara xan obrazını göstərmək olar. 

Bu obrazlar türk xalqının təfəkküründə zəngin arxetip simvollarla daşlaşıb. Nizami gah torpağa - 

Qara xan deyirdi, gah da günəşin zərrələrini onun saysız qoşununa bənzədirdi. Türk obrazı olan 

Toğan şah isə - zəfər timsalı idi. 

“Xosrov və Şirin” əsərində söz sənətkarlığını belə bu obrazlarla ifadə edir: 

 

Toğan şah-e coxən bar molk şod çir, 

Qaraxan-e qələm ra dad şəmşir. 

 

Tərcüməsi: 

 

Sözün Toğan şahı ölkəyə qələbə çaldı, 

Qələm Qara xanına qılınc verdi. 

 

Nizami davamçıları mütəmadi şəkildə Nizami obrazlarından faydalanıblar. Məsələn, Əmir Xosrov 

“Ayineyi isgəndəri” poemasında yazırdı: 

Qaraxan ayağa qalxdı, sədd düzəltdi. Tibeti sağdan və soldan ittifaq etdi. Turanşah ölkəsinin dərinliyində, 

Türklər dağ kimi dairəvi səf bağladılar. 

Türkizmlər Nizamidən sonrakı poeziyanın əsas fəlsəfi məzmun və üslub xüsusiyyətlərindən biri kimi 

davam etdirilib. Məsələn, “Tutuq” türk sözünün işlənməsi - günəş və nur tutuğu simvolu olaraq, bədii məcaz və 

islami-sufi obrazı kimi Nizamidən sonra ənənəyə çevrildi. Bəzi sözlər Türklərin döyüş sursatı və texnikası ilə 

bağlı sözlər idi, məsələn, qələvuz, amac, yəzək, tapança və sairə. 

Ümumiyyətlə, Nizami “Xəmsə”sində türk məzmunu artıq çoxdan düşünülmüş bir ideya idi və türk 

xalqlarının təfəkküründə özünüdərk prosesinin yetkin inkişaf səviyyəsində olduğunu göstərirdi. Dövrün aktual və 

əsas ictimai - fəlsəfi problemləri içərisində türkdilli ədəbiyyatın inkişafının tənzimlənməsində “Xəmsə” böyük rol 

oynadı. Kifayət qədər potensial əhəmiyyətli türkizmlərin yayılması, leksik-poetik sistem kimi, türk dilli 

ədəbiyyatın varlığından xəbər verir. Bədiiləşdirilmiş türkizmlər müxtəlif dövrlərdə əsas daşıyıcı funksiyaya 

çevrildikcə, türk mütəfəkkirləri bu missiyanı müxtəlif ədəbi nümunələrlə həyata keçirdilər. Nizaminin “Xəmsə”də 

qoyduğu dahiyanə missiyadan başlayaraq, türkcə əsər yazma tarixi zərurət kimi reallaşdı. 

− Nizami Gəncəvinin əsərlərində həm də sufi terminlərindən istifadə edilib. Həmin sufi sözləri 

nə dərəcədə türkizm hesab oluna bilər, onları yalnız türk mədəniyyətinin, dininin təzahürü 

kimi ümumiləşdirmək olarmı ki? 

− Əvvəla, bu suala cavab verməzdən əvvəl, Nizami Gəncəvinin Şeyx titulu haqqında bir neçə söz 

demək istəyirəm. Nizaminin Şeyx titulu filosof-şair və alim kimi, dövrünün qazandığı izzət və 

şöhrətin sayəsində ona şamil edilən fəxri addır. Bertels də qeyd edirdi ki, Nizaminin adı heç bir 

sufi ordenində qeydə alınmayıb. Bununla belə, Nizami Gəncəvi öz dövrünün əxi-sufi görüşlərinə 

yiyələnib. Əsərlərində Allaha sidq ilə qulluq etdiyini, zöhd və təqva ilə “Qüdsül-ruha” 

yaxınlaşdığını söyləyib. İslami sufizmin mərhələləri, - şəriət, təriqət, mərifət, həqiqət haqqında 

fəlsəfi biliklərə yiyələnərək, seyr-süluk, - səfər, salik, - yolçu, tövbə, halal-haram tanımaq, zöhd, 

fəqr, səbr, təvəkkül, qürb, - Allaha yaxınlıq, məhəbbət, xouf, - qorxu, rəca, - ümid, şövq, fəna-bəqa 

pillələrinə ucalmış filosof kamil Şeyx məqamına yüksəlib. 

Qaldı sizin “Sufi terminlərini nə dərəcədə türkizmlər sırasına daxil etmək olar?” - sualınıza, əxiliyin özü 

türk mənbələrindən qaynaqlanır. “Yoxluq” - bixodi fəlsəfəsinin ilkin qaynaqları türk mənbələridir. 

“Yuqluq” - qədim türkcə “Yıq” ,“Yuq”, “Yoq” - yəni “Yoxluq”, - fəna mənasında mövcud olub. Görkəmli 

türkoloq alim Şerbak qədim türk mətnlərinə əsasən, “yok”, “yoklıq bulmaq”, “yukalmaq” sözlərini qeydə alıb. 

Qədim türk lüğətlərində “yoqattur” - ifadəsi - kamil müridlərə deyilirdi. 

Təsəvvüfün “yoxluq”, - fəna, bixodi fəlsəfəsinin hind-sanskrit kökü ilə bağlanması tamamilə yanlışdır. 

Bundan başqa, “yık”, “yik”, “yuk”, “yük” sözlərinin qədim türkcədə zəngin mənaları vardır. Aşağıda 

mənalarını nəzərdən keçirək: “yık”, “yük” - bilik - anlamındadır. Mahmud Kaşqari “bilqini yük ər”, - bilikli kişi 

formasında qeydə alıb. 

Ümumiyyətlə, qədim türk dilini və sofistikasını yaxşı bilmədən Nizaminin bəzi beytlərini anlamaq 

mümkün deyil. 
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− Sufilərə xas söz və ifadələri Nizami Gəncəvinin əsərlərinin bəzi tərcüməçiləri, istər, poetik, 

istərsə də, filoloji tərcümələr zamanı sözün birbaşa mənasında dilimizə çeviriblər. Siz isə 

tədqiqatlarınızda həmin ifadələrin sufi əsaslı olduğunu qeyd edirsiniz. Bu yöndə konkret 

arqumentləriniz nədən ibarətdir, məsələn, konkret olaraq tərcüməçilər nələri gözdən 

qaçırıblar? 

− Tərcüməçilərin əksəriyyəti bir çox terminlərin sufizmlə bağlı olduğunu bilirdilər. Amma qadağalar 

var idi. Çox məsələləri qabartmaq olmazdı. Sovetlər dövründə Nizaminin sufi dünyagörüşündən 

danışmaq “burjua elminə” arxalanmaq kimi başa düşülürdü və bu da sovet məsləkinə zidd idi. 

“Türk qaynaqları və sufizm” - o dövrdə bu problemi ortaya qoymaq mümkün deyildi. 

Son 30 ilə yaxın vaxt ərzində müstəqilliyimiz dövründə bu sahənin öyrənilməsində mühüm işlər görülüb. 

Reallıq budur ki, islami sufizmin təməl ideyaları türk ictimai-fəlsəfi fikir tarixi ilə sıx bağlıdır və bir sıra sufi 

terminləri bu mənbədən qaynaqlanıb. 

Uzun illərdir ki, şairin “Xosrov və Şirin” əsərində işlətdiyi türkcə “yıkdış” - “yikdış” sözünün ifadə etdiyi 

mənalar doğru başa düşülməyib. Bunun nəticəsidir ki, tərcümələrdə bu beyt təhrif olunub. Əslində, bu söz sırf 

türk sufizminə aid bir ifadədir. Sözün ikinci hissəsi “dış” -qədim türkcədə çoxsaylı mənalara malikdir. Onların 

içində - “diz” və “alın” mənaları da var ki, bir sıra türkoloq alimlər bu sözləri qeyd ediblər. “Yıkdış” sözünün 

mənası “xarici mühitdən yığışmış” adam - zahid anlamındadır. Yıkdış - xəlvətə çəkilərək, diz qatlayıb, alnını yerə 

qoyub Allaha səcdə edən kamil sufiyə, zahidə deyilirdi. Xəlvətə çəkilməyin xüsusi qayda-qanunları var idi. 40 

gün xəlvətə çəkilmək, Allaha dua etmək və düşünmək, ondan niyyət diləmək xəlvətin icra olunma qaydalarına 

daxildir. Xəlvət məqamından sufilərin məqsədi özündən keçməklə, fənaya uğramaq və əbədi olan Allaha 

qovuşmaqdır. Nizami özünün “Sirlər xəzinəsi”nə bir neçə xəlvət daxil edib, xəlvətin xüsusiyyətləri haqqında 

simvolik izahlar verib. 

Qeyd edim ki, Nizaminin bəzi beytlərinin mənası nə poetik, nə də filoloji tərcümələrdə doğru verilməyib. 

“Xosrov və Şirin” əsərindəki həmən “yıkdış” sözü ilə bağlı beytləri nəzərdən keçirək: 

 

Nizami yıkdış-e xəlvətneşin əst 

Ke nimi serke, nimi əngəbin əst. 

Ze təb-e tər qoşade çeşme-ye nuş, 

Be zöhd-e xoşk bəste bar bər-e duş 

Dəhən-e zöhdəm ərçe xoşk xanist, 

Lesan-e rütəbəm ab-e zendeqanist 

 

Tərcüməsi: 

 

Nizami xəlvətdə oturmuş bir yıkdışdı - sufidi 

Ki, yarı sirkə, yarı baldı. 

Təzə təbindən (ilhamından) (bal kimi) halal çeşmə axıdır, 

Quru (sirkə) zahidliyilə yuxu içində bar yığıb. 

Zahid (oruc) ağzım qurumuş olsa da, 

Xurma (kimi) şirin dilim dirilik suyudur. 

 

− Şairin türkcə işlətdiyi sözlərin qafiyələnməsi məsələsində diqqəti çəkən hansı məqamları 

qeyd etmək olar? 

− Yüzdə-yüz uzlaşma! Bu sözlər yüksək poeziyanın dil normativlərinə cavab verirdi, fars şeirinə yeni 

nəfəs, bəzək gətirirdi. Bu sözlər fars poeziyasının əsas üslubuna çevrildi. Nizami öz Divanında 

həmçinin türk sözlərindən istifadə edib və onun lirikası da Şərq poeziyasını mühüm təsirə məruz 

qoyub. Təsadüfi deyildir ki, İran alimi Vəhid Dəstgirdi Nizami Gəncəvinin “Divan”ı haqqında 

yazırdı: “Əgər onun “Divan”ı olmasaydı, fars şeir növü qəzəl və lirika yüksək, layiqli yerə 

çatmazdı. Diqqətlə araşdırılsa, aydın olar ki, sənətkarların çoxu onun “Divan”ında olan 

qəzəllərdəki beytlərin surət və şəklini dəyişiblər, məzmun və fikir isə onundur”. 

− Nizami Gəncəvi yalnız türkcə sözlər yox, eyni zamanda, atalar sözləri, zərb-məsəllər də 

işlədib. Düşünsək ki, xalq deyimləri əksər xalqlarda oxşardır, onda həmin atalar sözlərinin, 

zərb məsəllərin Azərbaycana aidliyi nə dərəcədə doğru hesab oluna bilər? 

− Bunların əksəriyyəti Azərbaycan xalqına məxsusdur. Nizami söyləyirdi ki, “Yaxam bağlanıb” - bu 

ifadə azərbaycanlılardan başqa hansı xalqda var? 

Gəncə qorre kərde gəriban-e mən - Gəncə mənim yaxamı bağlayıb. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

96 
 
 

Bu frazeoloji ifadənin mənası o deməkdir ki, beşikdən qəbirə kimi Gəncəyə bağlıyam. 

Yaxud: Azərbaycan dilində olan “gözə gəlmək” və “gözdən düşmək” ifadələrini bir beytdə ustalıqla fars 

dilinə çevirib: 

 

Həm çeşm-e bədi rəsid nagah, 

Kəz çeşm-e to oftadəm, ey mah! 

 

Görün, necə asanlıqla Azərbaycan variantına çevrilir: 

 

Həm pis gözə gəldim nagah, 

Gözündən düşdüm, ey mah! 

 

− Firdovsi də əsərlərində türk sözləri işlədib. Məsələn, yaylaq, qışlaq, çadır və sair. Nizaminin 

türk lüğəti ilə, Firdovsinin türk lüğətindən istifadəsinin başlıca fərqlərini nədə görürsünüz? 

− Məlum məsələdir ki, türklərə münasibətdə Firdovsi yanaşması Nizamidən fərqlidir. Bu iki şairin 

türk lüğətinin fərqini aydınlaşdırmaq çox asandır. Məsələn, müharibə səhnələrinin təsvirində 

Nizami özəl olaraq Xosrovun Bəhram Çubinlə döyüşündə çalınan şeypuru “Nayi-Türki, yəni “Türk 

zurnası” adlandırır: 

 

Foru bəste dər an ğovğa-ye torkan, 

Ze bang-e nay-e torki nay-e torkan 

 

Tərcüməsi: 

 

Türklərin o qovğasında türk nayının səsindən, 

Türklərin boğazı tutulmuşdu. 

 

“Nayi-türki” musiqi alətinin qədim ərəb və fars lüğətlərində “Türk zurnası” olduğu qeyd olunub. 

Nizami Gəncəvi “İsgəndərnamə” əsərində də ruslarla İsgəndər qoşununun üz-üzə gəlməsini təsvir edərkən, 

nayi-Türkinin çalınmasını əzəmətlə təsvir edir: 

 

Həman nayi-torki bəravərde şur, 

Be bazu-ye torkan dər avərde zur. 

 

Tərcüməsi: 

 

Yenə türk nayının səsi ucalmışdı, 

Türklərin qoluna güc gətirmişdi. 

 

“Nayi-Türki, yəni “Türk zurnası” ifadəsini Firdovsi əsərində tapa bilməzsiniz. 

Firdovsinin “Şahnamə” əsərində “Türk - Turan əsilli”, - türki nejad, Turan nejad - ifadəsinə, yaxud “Rum 

türkü” - Tork-e Rumi, “Türk papaqlı” - Torki-kolah, “Rum papaqlı” - Rumi-kolah ifadəsinə rast gələrsiniz, amma 

Türk zurnasının adını görə bilməzsiniz! Çünki bu musiqi aləti özəl olaraq Azərbaycan xalqı ilə bağlıdır, Nizami 

ona görə də “Türk zurnası” deyir. Əsli türk olan sənətkarlar bunu bilir və poeziyada dil ehtiyatı kimi istifadə 

edirdilər. 

− Nizami Gəncəvinin əsərlərinin dilimizə tərcüməsi zamanı hansısa oxşar mənalı fars və ya 

türk sözləri qarışıq salınıbmı, “Xəmsə”dəki türk sözlərinin tədqiqi zamanı tərcümələri 

oxuyarkən bu mövzuya uyğun hansı xətalara rast gəlmisiniz? 

− Bəzi sözlər qarışıq salınıb. Mən yuxarıda qeyd etmişəm. Baş verən xətalarda sovet rejiminin də 

günahı var idi. Dövr elə bir şərait yaratmışdı ki, məsələnin mahiyyətini bilənlər o sətirləri qəlbləri 

yana-yana yazırdılar. Hünərin var idi, yazmayasan. Onların xətası başa düşüləndir. Amma yeni 

nəşr olunan kitablarda düzəliş olması vacibdir. XX əsrin 40-80-ci illər nizamişünas alimlərin və 

tərcüməçi şairlərin zəhməti ölçüyə-saya gəlməz, hələ ki, indiki nəsil onların borcunu heç nə ilə 

ödəyə bilmir. Onlar zamanında çox böyük işlər görüblər. Reallıq budur. 

− Nizami Gəncəvi yaradıcılığında yer adı kimi istifadə edilən hansı sözlər mübahisə doğurur? 
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− Araşdırmalar göstərir ki, Aran və onun ərazi hüdudları haqqında bəzi məlumatlar mətnlərdə təhrif 

olunmuş şəkildədir. Xaqani Şirvani və Nizami Gəncəvi əsərlərinin mətnlərinə açıq-aydın müdaxilə 

olunub. Nizaminin “Xosrov və Şirin”, eləcə də “İsgəndərnamə” əsərlərində Aran sözü 

dəyişdirilərək, Ərmən sözü ilə əvəzlənib, mətnlər kobud şəkildə təhrif olunub və bu açıq-aydın 

təhriflər Nizamidən sonrakı “Xəmsə” mətnlərində də eynilə təkrarlanıb. Nəticədə əcaib bir mənzərə 

alınıb. 

“Xosrov və Şirin” əsəri üzrə: 

1. Müəyyən bir süjetin adına “ərmən” sözü ilhaq olunur, lakin süjetdə hadisələr Azərbaycanın Aran adlanan 

ərazisində baş verir. Məsələn, “Xosrovun Azərbaycana pənah gətirməsini” -yol istiqamətini Nizami 

aşağıdakı kimi uzlaşdırır: Xosrov əvvəl Muğana daxil olur, oradan da Aran tərəfə üz tutur. Lakin təhrifçi 

mətnə “ərmən” sözü qondarmaqla, süjetin davamlı inkişafında məntiqsizlik yaradıb. 

2. “Xəmsə” mətnlərinə müdaxilə etmiş təhrifçi təkcə Nizaminin deyil, digər qüdrətli sənətkarların ruhunu 

da incidib. Sanki, Nizami də daxil olmaqla, bütün qüdrətli sənətkarlar öz əsərlərində “ərmən” sözünə - 

“xermən” - yəni “xırman” sözündən başqa həmqafiyə tapa bilməyiblər; bütün qafiyələnmə sistemi bu 

şəkildədir: Ərmən-xərmən. 

Əmir Xosrov Dəhləvinin “Şirin və Xosrov” əsərində: 

 

Ərmən əndaxt, 

Xərmən əndaxt. 

 

Abdullah Hatifinin “Şirin və Xosrov” əsərində: 

 

Ərmən oftad, 

Xərmən oftad. 

 

Bu faktlar sübut edir ki, klassik “Xəmsə” mətnlərinə “ərmən” sözü bu işdə marağı olan qüvvələr tərəfindən 

qondarılaraq artırılıb. 

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” və “İsgəndərnamə” əsərlərinin mətnlərində də həmçinin belə ciddi 

müdaxilələr edilib. Düşünürəm ki, dürüst əlyazma mətnləri əsasında Nizami Gəncəvi əsərlərinin yenidən nəşri 

gələcəkdə həyata keçiriləcək. 

 

Azərbaycan.-2021.-№9.-S.106-116. 
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Nizami Gəncəvinin və qəhrəmanlarının obrazları təsviri sənətdə 

 

Fəridə Quliyeva 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

AMEA Memarlıq və incəsənət institutunun aparıcı elmi işçisi 

 

Açar sözlər: Nizami obrazı, təsviri sənət, rəngkarlıq, poema, janr 

 

Azərbaycan poeziyasının görkəmli klassiki N. Gəncəvinin adının dünya ədəbiyyatı dahilərinin sırasında 

olması bir həqiqətdir. 

Tanınmış sənətşünas Kərim Kərimov T.T. Denikinin fikrini bir daha qüvvəyə mindirib yazır ki, “Nizami 

poemalarının əlyazmalarına illüstrasiyalar çəkilməsi bu poemaların meydana gəldiyi vaxtdan başlanır” (1). 

N. Gəncəvinin obrazı və onun ölməz poemaları XX əsrin ortalarının təsviri sənətində də öz əksini tapmışdır. 

Sadıq Şərifzadə, Böyükağa Mirzəzadə, Qəzənfər Xalıqov, Güllü Mustafayeva, Baba Əliyev, Mikayıl Abdullayev 

bu mövzuda işləyən rəssamlardandır. 

1939-cu ildə keçmiş sovet məkanında böyük mütəfəkkirin anadan olmasının 800 illik yubileyinə 

hazırlaşmağa başlamışlar. Azərbaycan mədəniyyətin yüksəlişi üçün geniş imkanlar açan hazırlıq dövründə bir 

sıra mühüm tədbirlər görüldü. Həmin tədbirlərdən biri də Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş muzeyin təşkili idi. 

Muzeyin qarşısında N. Gəncəvinin həyat və yaradıcılığını, həmçinin zəngin Azərbaycan mədəniyyətini əks 

etdirmək vəzifəsi qoyulmuşdur. 

Şairin 800 illik yubileyi ərəfəsində rəssamların qarşısında vacib və məsuliyyətli məsələ, şairin portretini 

yaratmaq məsələsi dururdu. Bu münasibətlə keçirilən müsabiqəyə keçmiş sovet respublikalarının, o cümlədən 

Azərbaycanın bir çox rəssamları cəlb olunmuşdu. Müsabiqəyə 30 portret təqdim edildi. Ümumittifaq 

müsabiqəsinin qalibi Azərbaycan rəssamı Qəzənfər Xalıqov oldu. Hazırda biz N. Gəncəvini onun yaratdığı 

portretdən tanıyırıq. 

Şairin xarici görünüşü haqqında heç bir məlumatı olmayan rəssam onun həyatını, yaşadığı dövrü, 

yaradıcılığını dərindən öyrənmiş, bununla yanaşı portretin yaranmasında onun sırf yaradıcı görüşləri də böyük rol 

oynamışdır. 

Rəssamın Nizami adına muzeyin təşkilində yaxından iştirakı, şairin həyat və yaradıcılığını əks etdirən 

eksponatların toplanmasında böyük işlər görməsi dahi mütəfəkkirin layiqli portretinin yaranmasına xeyli kömək 

idi. Q. Xalıqov özü qeyd edirdi ki, "Sənətkarın əsərləri onun ruhunun obrazıdır" (2). Sanki obrazın psixoloji 

xasiyyətində əsərləri üçün səciyyəvi olan fəlsəfi didaktik, romantik məhəbbət, tarixi qəhrəmanlıq kimi 

xüsusiyyətlər tam mənası ilə cəmlənmişdir. 

Q. Xalıqov monumental, daxilən böyük məna kəsb edən şairin portretində ölməz söz ustadını, böyük 

humanist mütəfəkkiri təsvir etmişdir. Məğrur və aydın baxışları obraza güclü, əyilməz və sabah üçün saf, təmiz 

xəyallara malik insan xüsusiyyəti verir. 

Obrazın xarakterinin açılmasında şairin yaşadığı dövrün, məişətin libası, adət-ənənələrinin öyrənilməsi 

böyük rol oynayır. Baş sarğısının bir ucunun sağ çiyninə düşməsi, o dövrün şairlərinə məxsus milli xalatın 

ustalıqla işlənməsi lirik şairin obrazını gözlərimiz önündə canlandırır. 

Şairin sadalanan xüsusiyyətlərinin veril-məsində dizləri üzərində açılmış kitab, sağ əlində qələm 

təsvirlərinin də müəyyən rolu var. Rəssam yazır: “Nizaminin öz əsərlərinin öyrənilməsi onun obrazını 

müəyyənləşdirmək üçün əsas verdi. Çünki Nizami poemalarında onun zahiri görünüş cəhətini təsvir edən 

momentlər vardır. “Leyli və Məcnun" əsərinin müəyyən bir hissəsi rəssam üçün bəzi detallar verir. Bu hissədən 

görünür ki, Nizami kamanqaş, uzun saçlı şəxs olub. Bu yalnız bir detaldır, obrazı yaratmaq üçün kifayət etməz... 

Mən Nizami obrazını hər şeydən əvvəl romantik bir şair obrazı kimi düşünərək təsvir etmişəm..." (2). 

Portret tünd rənglərdə təsvir edilmişdir. 

Rəngkarlarımız dahi Azərbaycan humanistinin həyat və yaradıcılığını böyük məhəbbət və diqqətlə 

öyrənməklə yanaşı, əsrlər boyu inkişaf edib dövrümüzə qədər gələn və yaxın Şərq incəsənətində mühüm mövqe 

tutan Azərbaycan təsviri sənətinin də inkişaf yollarını izləyirdilər. Əlbəttə, klassik irsi bilmədən, onu hərtərəfli 

öyrənmədən heç bir yüksək səviyyəli sənət əsəri yaratmaq mümkün deyil. Lakin bu, heç də o demək deyil ki, 

klassik miniatür formalarından kor-koranə istifadə olunsun. XX əsrin rəssamı Nizami mövzusunda işlədiyi vaxt 

miniatür rəsmlərinin ecazkar cəhətlərini mənimsəyib, onu dövrün realist sənətinin yeni keyfiyyətləri ilə 

dərinləşdirməli idi. 
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Nizami öz poemalarını tarixi faktlar əsasında yazmışdır. O, əsərlərinin qəhrəmanlarını öz müasirlərinin 

obrazında, yaşadığı mühitin ətrafında, tarixi həqiqətləri istədiyi kimi şərh və təsvir etməsinə baxmayaraq bir çox 

tarixi hadisələri olduğu kimi saxlamışdır (3). Nizami poemalarından səhnələr təsvir edən rəssam şairin ideyasını 

əsərdəki kimi canlandırıb. 

Yubiley ərəfəsində bəzi rəssamlar düzgün olmayaraq belə bir fikir irəli sürürdü ki, miniatürdən istifadə 

zamanı heç bir tarixi prinsipə əsaslanmaq lazım deyil (3). Əlbəttə, bu fikir əsasında yaranmış tablo mövzuya 

uyğun gəlməyərək, qeyri-müəyyən olacaqdır. Rəssam mövzunu seçməyi, təsvir olunan həyatın mahiyyətinin əsas 

və əlamətdar cəhətlərini düzgün qiymətləndirməyi, ictimai inkişafın qanunauyğunluğunu, dövrün etnoqrafiyasını, 

ənənə və məişət tərzini düzgün dərk etməyi, tarixi faktlara söykənməyi bacarmalıdır. Ümumiyyətlə, Nizaminin 

dahi mütəfəkkirliyini, humanist söz ustalığını ifadə etmək, əsərlərindəki mütərəqqi, ictimai-fəlsəfi və bədii estetik 

ideyaların açılması üçün rəngkarlıq sahəsinin daha çox imkanları var. 

Yağlı boya ilə işləyən rəssam özünə xas bədii ifadə və forma xüsusiyyətlərini, yaradıcılıq simasını 

saxlamağa səy etməlidir. Yubiley ərəfəsində işləyən rəssamlarımızın qarşısında duran əsas mühüm məsələlərdən 

biri də təsvirlərində öz xalqının milli cizgilərinin ifadəsi idi. 

Fırça ustalarımızın əksəriyyəti bu nəzəri təlimatlardan düzgün istifadəni inkişaf etdirərək Nizami 

poemalarını tarixilik prinsipi əsasında təhlil etmiş, yetkin sənət əsərləri yaratmışlar. 

Rəssam Baba Əliyevin Nizaminin həyatına həsr etdiyi “Xəstə Nizami və xalq” (1940) və “Nizami xalq 

arasında” (1941) adlı tabloları bu mövzuda uğurlu işlərdəndir. Hər iki əsərdə rəssam tarixilik prinsipinə düzgün 

riayət etmiş, şairin yaşadığı dövrün xarakterik cəhətlərini açıb göstərmiş, milli xüsusiyyətləri əsərdə əks etdirməyi 

bacarmışdır. 

“Xəstə Nizami və xalq" tablosu açıq havada təsvir edilmişdir. Mənzərə fonunda verilmiş təsvirin 

mərkəzində həmvətənlərindən biri ilə səmimi söhbət edən uzanmış vəziyyətdə ağ geyimli şairin obrazı diqqət 

çəkir. Əhatəsində toplanmış izdihamın nəzərləri şairə dikilib. Üzlərindəki xarakterlər müxtəlifdir. Müəllif 

ustalıqla hər bir obrazın özünəməxsus xüsusiyyətlərini göstərmiş, xalqın şairə olan dərin məhəbbətini qabarıq 

vermişdir. 

Əlvan rəngli yerə döşənmiş xalça, xəttatlıq üsulu ilə düzəldilmiş kürsü və s. aksesuarlar dövrün əhval-

ruhiyyəsinin duyulmasına kömək edir. Mənzərənin dəqiqliyi tarixilik prinsipinə riayət edilməsinə şahiddir. 

Yığcam kompozisiyada, dolğun rənglərlə təsvir edilmiş tablo həyatidir. 

“Nizami xalq arasında" tablosu da “Xəstə Nizami və xalq” tablosu ilə eyni mahiyyət daşıyır. Bu tabloda da 

rəssam humanist şairin müasirləri tərəfindən sevildiyinə işarə vurub. Tarixilik prinsipinə bu əsərdə də düzgün 

riayət edilib. 

Yubiley ərəfəsində Nizami mövzusunda öz yaradıcılığını sınamış və müvəffəqiyyət qazanmış 

rəngkarlardan biri də Sadıq Şərifzadə olmuşdur. 

“Şirin Xosrovun şəklinə baxarkən” (1941) tablosunun səhnəsi Nizaminin “Xosrov və Şirin" poemasından 

götürülüb. Poemada Şapur Xosrovun şəkilinin Şirinə böyük təsir göstərdiyini görüb, kahin qiyafəsində Şirinin 

yanına gələrək Xosrovun ona məhəbbətindən danışır. 

Əlvan mənzərəli bağda baş verən hadisə qəhrəmanların ifadəli simaları ilə canlandırılıb. Kənizlərin 

tərəfindən əhatəyə alınmış Şirinin Xosrovun şəklinə heyranlıqla baxması, Şapurun ona Xosrovun məhəbbətindən 

danışması, obrazların xarici görünüşlərindən, hərəkətlərindən hiss olunur. 

Orta əsr təsviri incəsənəti üçün ənənəvi süjet olan bu səhnədən istifadə edən rəssam tabloya müasir ifadə 

vasitələri və formalar tətbiq etmiş, qəhrəmanları mətndən gələn təfərrüatla daha da zənginləşdirmişdir. Realist 

planda təsvir edilmiş bu tabloda geniş rəngkarlıq manerası hiss olunur. Əsərdə işıq-kölgə prinsipinə düzgün riayət 

edilib. 

Dahi şairin poemalarının orta əsr miniatürlərindən gələn səhnələrinə müraciət edən S. Şərifzadə “İskəndər 

Daranın məzarı başında” (1941) tablosunda da öz yaradıcılıq simasını saxlamışdır. “İskəndərnamə” 

(“İqbalnamə") poemasından götürülmüş bu səhnədə İskəndərin öz sərkərdələri tərəfindən xaincəsinə öldürülən 

Daranın yanına gəlişi təsvir edilib. Tabloda iki şahın vəziyyəti - birinin məğrurluğu, digərinin isə ölümcül halı 

dolğun və ifadəli verilib. 

Rəssam poemanın dramatik və təsirli xüsusiyyətini təkcə qəhrəmanların obrazı deyil, həm də çiskin və 

soyuq havanı xatırladan rənglər vasitəsilə də ifadə edib. S. Şərifzadə poemanın ideyasına sadiq qalmışdır. 

Rəssam Böyükağa Mirzəzadənin bu illərdə yaratdığı "Sultan Səncər və qarı” (1944), “İki bayquşun söhbəti” 

tablolarının mövzusu da miniatür rəssamlığında ənənəvi mövzudur. 
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"Sultan Səncər və qarı" tablosunun səhnəsi “Sirlər xəzinəsi” poemasının hekayələrindən birinin 

mövzusudur. Əsərdə bir qarı yoldan keçən Səlcuq Sultan Səncərin ətəyindən yapışıb darğaların ona və xalqa divan 

tutduğundan gileylənir. Mənzərə fonunda təsvir edilmiş tablonun mərkəzində ilk diqqəti cəlb edən hekayənin əsas 

qəhrəmanlarıdır. Şahı ittiham edən qarının qəzəbi üzünün ifadəsindən və hərəkətlərindən aşkar duyulur. 

Həmin poemadan götürülmüş “iki bayquşun söhbəti” tablosunun səhnəsi də ədalətsiz şahın ölkəni viran 

qoymasından bəhs edir. Obrazların psixoloji xüsusiyyətlərini məharətlə təsvirə gətirən rəssam tablonun həyati 

təsir bağışlamasına nail olub. 0, bu əsərlərə müraciətlə şairin idrak dünyasını aşkar etməyə çalışmışdır. 

B. Mirzəzadənin “Fərhad Şirinin yanında” (1944) tablosu müvəffəqiyyətli əsərlərdəndir. “Xosrov və Şirin" 

poemasından götürülmüş səhnədə Şirinin görüşünə gələn Fərhad şahzadə ilə pərdə arxasından danışarkən təsvir 

olunmuşdur. Tablonun mərkəzində Şirinin söhbətini heyranlıqla dinləyən Fərhadın pəhləvan cüssəli obrazı xeyli 

canlıdır. Təsvirin sol küncündə pərdə arxasından söhbətləşən Şirinin rəng çalarları vasitəsilə əks olunmuş əfsanəvi 

gözəlliyi tamaşaçını valeh edir. Tablonun kompozisiya quruluşu - saray mühitinin dəqiqliklə verilməsi rəssamın 

tarixi etnoqrafik məlumatları dərindən öyrəndiyinin göstəricisidir. 

S. Şərifzadə və B. Mİrzəzadənin Nizami mövzusu üzərində ardıcıl işləmələri onlara böyük müvəffəqiyyət 

qazandırmışdır. “Nizami Qızıl Arslanın yanında" (1945) tablosu buna misaldır. Burada təsvir olunan tarixi hadisə 

təmtəraqlı saray daxilində baş verir. Əlvan xalı-xalça ilə bəzədilən geniş otağın mərkəzində qırmızı geyimli Qızıl 

Arslan taxtda əyləşib. Onun qızılı rəngli taxtı zəngin naxışlarla örtülmüşdür. Şahın ətrafında toplaşmış bütün saray 

əhlinin nəzəri qara xalatda ayaq üstə dayanmış Nizamiyə dikilib. Çoxfiqurlu kompozisiyada rəssamlar dövrün 

əhval-ruhiyyəsinin dəqiq verilməsinə, “Sirlər xəzinəsi" poemasından götürülmüş səhnə hadisəsinin inandırıcı əks 

edilməsinə nail olmuşdur. Tablonun kompozisiya və kolorit həlli müəllifin yaradıcı axtarışlarının nəticəsidir. 

Rəssam Mikayıl Abdullayevin “İskəndərnamə" poemasının motivləri əsasında yaratdığı "Vəsiyyət" 

tablosunda Nizami dövrünün ruhu duyulur. Kompozisiyada poemanın baş qəhrəmanı İskəndər və onun müəllimi 

Ərəstun İskəndərin atası qarşısında təqdim olunur. Poemada ata onlara elmin sirlərinin dərkini tövsiyə edir. Realist 

planda, milli kolorit və sərbəst texnikada işlənmiş bu epizodun təfsir xarakterindən məlum olur ki, rəssam onu 

fırçaya almazdan əvvəl şairin dövrünü, xüsusən “İskəndərnamə” poemasını dərindən öyrənmişdir. Tabloda hökm 

sürən tarixilik prinsipinin təbiiliyi, qəhrəmanların, eləcə də İskəndərin surətinə verilən psixoloji bitkinlik əsərin 

müsbət cəhətidir. Burada poemanın müvafiq epizodunu sadəcə illüstrasiya etmək deyil, süjetlə əlaqədar tarixi 

mövzuda müstəqil əsər yaradılmışdır. 

Əsərin ifadəli, cazibədar rəng çalarları və s. keyfiyyətləri yubiley ərəfəsində yaranan işlər içərisində 

müvəffəqiyyət qazanmasına səbəb olmuşdur. 

Bu illərdə Nizami mövzusunda öz yaradıcılığını sınamış rəngkarlardan biri də Güllü Mustafayevadır. Onun 

“Nizami qoca nəğməkarı dinləyir" (1941) tablosu şairin həyatına həsr edilmiş layiqli işlərdən sayıla bilər. 

Şair həmvətənləri ilə birlikdə saz çalan qoca nəğməkarı dinləyən vəziyyətdə təsvir olunub. Bu tabloda obraz 

xüsusi maraq doğurur. Səmimi, heyranlıqla qulaq asan vəziyyətdə verilən həmvətənlərdən fərqli, şairin obrazı 

düşüncəli, lirik bir obraz kimi əks olunur. 

Şairin həyatını hərtərəfli öyrənmiş rəssam tabloda xalq şairi obrazı yaradaraq, onun xalqdan, xalq 

aşıqlarından aldığı məlumatların əsərlərinin əsas mənbəyi olmasına işarə vurur. Tarixilik prinsipi obrazların milli 

geyimlərinin düzgün verilməsindən, təsvirdəki evin arxitekturasından hiss edilir. 

Müəllifin “Leyli və Məcnun mədrəsədə" tablosu da “Leyli və Məcnun” poemasından götürülüb. Yığcam 

kompozisiyalı əsər obrazların ifadəli xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Poemada Amirilər qəbiləsi xəlifəsinin oğlu 

Qeyslə Leyli ilk dəfə mədrəsədə görüşüb bir-birinə meyl salırlar. Miniatür rəssamlıqda ənənəvi mövzu sayılan bu 

səhnədən istifadə edən G. Mustafayeva milli cizgilərin ifadəsi ilə öz yaradıcılıq simasını saxlamışdır. Tabloda 

mərkəzdə molla, onun ətrafında gənc oğlan və qız oturmuş vəziyyətdədir. Yanaşı oturmuş Leyli və Məcnunun 

xəyalən tamam uzaqlarda olmasını rəssam üz ifadələri vasitəsi ilə verməyə çalışıb. 

Nəzərdən keçirdiyimiz bütün rəngkarlıq əsərlərindən görünür ki, XX əsrin Azərbaycan rəssamları 

Nizaminin həyat və yaradıcılığını əks etdirən sənət əsərləri ilə yanaşı həm də yüksək səviyyəli tarixi tablolar 

yaratmağa nail olmuşlar. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

Фарида Гулиева 

 

Резюме 

 

В статье рассматриваются работы азербайджанских ремесленников середины XX века, посвященные жизни 

и творчеству поэта и философа Низами Гянджеви, рассказывается о большой творческой деятельности 

азербайджанских художников, создавших произведения о самой личности Низами, его жизни и творчестве, а также 

о художниках, создавших произведения о разных персонажах поэмах Низами. 

Основное место в статье занимает анализ некоторых произведений живописи, имеющих историческое 

значение. Помимо живописных работ, рассказывается и о других видах изобразительного искусства, связанных с 

духовным наследием Низами. 

 

Ключевые слова: образ Низами, изобразительное искусство, живопись, стихотворение, жанр 

 

THE IMAGE OF NIZAMI GANJAVI AND HIS 

HEROES IN THE VISUAL ARTS 

 

Farida Guliyeva 

 

Summary 

 

The article deals with Azerbaijani artisans’ works in the middle of the twentieth century dedicated to Nizami’s life 

and creative work. The article is about great creative activities of Azerbaijani artists, who created works about Nizami’s 

personal character, his life and creation, also artists who created works about different characters of Nizami’s poems. 

The analysis of some painting works of historical importance takes the main place in the article. Besides paintings, 

the article discusses other types of fine art related to Nizami’s spiritual heritage. 

 

Keywords: Nizami's character, fine art, painting, poem, genre 
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NİZAMİ GƏNCƏVİ POEZİYASININ ŞƏRQ QAYNAQLARI 

 

Yaşar Qasımbəyli, 

Filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın baş elmi işçisi 

 

Azərbaycan ictimai-fəlsəfi və bədii-estetik fikrinin zirvəsi sayılan Nizamı Gəncəvi bəşər mədəniyyəti ilə 

qırılmaz surətdə bağlı olan nadir sənətkarlardan biridir. Dahi Azərbaycan şairinin bədii yaradıcılığı özündən 

sonrakı 900 ilə yaxın dövrdə Şərq söz sənətinə qüvvətli şəkildə təsir göstərmişdir. Ümumən, sonuncu minillikdə 

bədii təfəkkürün inkişafına və yenilənməsinə bəxş etdiyi müsbət enerjiyə göra Nizami Gəncəvi Şərq söz sənətinin 

ən qüdrətli korifeyləri Ə. Firdovsi, Sədi, Hafiz, Ə. Cami, Ə. Nəvai, M. Füzuli, Məhtimqulu və başqaları ilə bir 

sırada dayanmaqdadır. AMEA-nın müxbir üzvü Nüşabə xanım Araslının mülahizələri diqqətə layiqdir: “Yaxın 

və Orta şərq xalqlarının ədəbiyyatları əsrlər boyu qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edib, bir-birini zənginləşdirmişdir. 

Tarixi-ictimai şərait, mənəvi istək və ədəbi ictimaiyyətin yaxından iştirakı ilə genişlənən belə coxcəhətli əlaqələrin 

daha da möhkəmlənərək əbədiləşməsində isə müxtəlif əsrlərdə yetişən nadir sənət dahilərinin möhtəşəm irsləri 

misilsiz əhəmiyyət daşımışdır. Bu baxımdan XII əsr poeziyamızın ən parlaq siması olan Nizami Gəncəvinin 

yaradıcılığı xüsusi ilə səciyyəvidir” (1, s. 38). Nizami Gəncəvi sənətinin Şərq xalqları poeziyasındakı qüdrətli 

əks-sədası barəsində görkəmli Nizamişünas alimin aşağıdakı fikirləri də mühüm əhəmiyyətə malikdir: “Bədii 

yaradıcılığa bəşəriyyəti daima düşündürən yüksək humanist ideyalar gətirən böyük şairin dünyəvi şöhrət qazanan 

zəngin irsi türk xalqları ədəbiyyatlarında da geniş yayılmışdır. Şairin vətənində olduğu kimi, özbək, qıpçaq, uyğur, 

türkmən, tatar və türk ziyalıları Nizami sənətinə dərin rəğbətlə yanaşmış, şairin ənənələrini məhəbbətlə davam 

etdirmişlər. Hələ XIV əsrdən başlayaraq onun “Xosrov və Şirin”, "Sirlər xəzinəsi”, “Yeddi gözəl” poemaları türk 

dillərinə tərcümə edilmiş, Nizami mövzularında orijinal nümunələr yaranmış, “Beşlik” nəzirələri meydana 

gəlmiş, Şərqin görkəmli sənətkarları “Xəmsə” müəllifləri kimi şöhrətlənmişlər". (1, s. 39). Nizami Gəncəvi 

poeziyasının müsəlman Şərqi söz sənətinə həyatbəxş təsiri barəsində xeyli tədqiqatlar aparılsa da, onun özündən 

əvvəlki dünya mədəniyyəti və incəsənəti ilə bağlılığı barəsində kifayət qədər işlər görülməmişdir. Bu nöqteyi-

nəzərdən Nizami Gəncəvi yaradıcılığının özündən əvvəlki Şərq bədii-estetik və ictimai-fəlsəfi fikri ilə əlaqələrini 

araşdırmaq mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bir sıra görkəmli şərqşünas və Nizamişünaslar “Xəmsə”nin meydana gəlməsində Azərbaycan və Şərq 

xalqlarının, o cümlədən, türk xalqlarının əsatir və əfsanələri, şifahi eposunun da mühüm rol oynadığını qeyd 

etmişlər; Конрад Н.И (2), Бертельс Е.Э (3), Q. Beqdeli (4), Rəsulzadə M.Ə (5), H. Araslı (6) və başqaları 

problemə müxtəlif aspektlərdən yanaşmış, "Xəmsə" hadisəsinin ümumdünya əhəmiyyətini açmağa səy 

göstərmişlər. Bizcə, Nizaminin sələfləri probleminə daha geniş müstəvidə yanaşmaq məqsədə uyğundur. 

Xüsusən, bəşəriyyətin bədii təfəkkürü tarixində yazılı və şifahi epos nümunələrinin həlledici əhəmiyyətə malik 

olduğunu nəzərə alsaq, eyni zamanda, ümumən, klassik Şərq söz sənətinin inkişaf tarixinin, əsasən, möhtəşəm 

epos abidələrinin mahiyyəti və dəyəri ilə müəyyənləşdiyini yadımızda saxlasaq, bu məsələnin nə qədər mühüm 

əhəmiyyət daşıdığını təsəvvür etmiş olarıq. Beləliklə, Nizami özünəqədərki dönəmdə Şərq xalqları ədəbiyyatında 

yaranmış hansı möhtəşəm epos nümunələri ilə tanış ola və onlardan bir yaradıcılıq qaynağı kimi istifadə edə 

bilərdi? Yaxın və Orta Şərq ədəbi mühitində bizə məlum olan bu cür epos nümunələrinin sayı o qədər də çox 

deyil; “Kəlilə və Dimnə”, “Qabusnamə”, “Min bir gecə”, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Şahnamə”, “Qutadqu bilik” və 

s. 

N. Gəncəvi öz məşhur dastanlarını qələmə alarkən həmin mövzularla bağlı ədəbi-tarixi, dini-fəlsəfi və 

ictimai-siyasi məzmun daşıyan materialları toplayaraq, yaxından tanış olmuşdur. Dahi şairin mötəbər 

tədqiqatçılarından biri Məmməd Əmin Rəsulzadə bu münasibətlə aşağıdakıları qeyd edir: “Əsərlərdə yazdığı 

müqəddimələrdən çıxan məlumata görə, Nizami qədim dillərdən pəhləvi, nəsturi, yəhudi dillərini də bilirmiş. O 

öz poemaları üçün topladığı materialları adi və geniş sadə qaynaqlardan deyil, qeyd edilmiş qədim dillərdəki 

məxəzlərdən dəqiq araşdırmalar vasitəsi ilə əldə etdiyini bizə anlatmışdır". (5, s. 37). Nizaminin bir çox başqa 

tədqiqatçıları da onun ərəb-fars və türk dillərindən başqa, daha bir neçə dili, o cümlədən, qədim ibrani və yunan 

dillərini mükəmməl surətdə bildiyini vurğulamışlar. Dahi şairin dünyanın bir sıra öz dövrü üçün nüfuzlu və 

mədəni dillərini bilməsi onun əsərlərinin qaynaqları və mənbələri barəsində təsəvvürlərimizin daha da 

genişləndirilməsini tələb edir. Bu məsələlərə dərindən nüfuz edən M.Ə. Rəsulzadə məşhur monoqrafiyasında 

yazır: "Nizaminin yüksək təhsil alması əsərlərindən və müasirləri tərəfindən ona “Həkim" ("Böyük bilici", 

"müdrik") ləqəbinin verilməsindən də aydın görünür. XII əsrin “ürfan sahələrinin hamısından əsərlərində 
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əlamətləri görünən bu ensiklopedik bilikli adamın islam elmləri ilə yanaşı, yunan fəlsəfəsinin bütün hissələri ilə 

yaxından tanış olub bəhrələndiyi heç bir şübhə doğurmur”. (5, s. 36). Məsələn, böyük şair musiqi aləminə 

dərindən bağlılığını “Xosrov və Şirin” dastanında “Barbədin Xosrov Pərvizə çaldığı otuz mahnının ustalıqla 

hərəsini bir beytdə təsvir etməsi ilə", qədim ədəbiyyat və rəvayətlərə bələdliyini isə “Kəlilə və Dimnə” 

təmsillərinin qırxım 40 beytə sığdırması ilə, islam elmlərinin tarixini və dərinliklərini dərindən mənimsədiyini öz 

əsərlərində “Qurani-Kərim", hədis, peyğəmbərin tərcümeyi-halı və onun haqqındakı rəvayətlərdən bol-bol 

istifadə ilə”, eyni zamanda, astronomiya elmini və ulduzlar aləmini yaxşı bildiyini isə “Məcnunun ulduzlara öz 

vəziyyətini peşəkar bir alim kimi şərh etməsindən” (5, s. 37) anlayırıq. 

N. Gəncəvi “Xəmsə”sinin mənşəyindən bəhs edərkən M.Ə. Rəsulzadənin dahi şairin məşhur dastanları 

haqqındakı fikirləri önəmlidir: “Nizamidən əvvəl “Xosrov və Şirin”, “Yeddi gözəl”, “Leyli və Məcnun” 

poemalarının mövzuları qədim kitablarda, qismən ərəb dilində nəzm halında, qismən də farsca, pəhləvicə və 

ərəbcə nəsr şəklində mövcud idi. Nizami ilk dəfə olaraq onları özünəməxsus sənətlə nəzmə çəkmiş və rəngarəng 

şeirlərdə canlandırmışdır.” (5, s. 71). “Xəmsə”dən əvvəl yaradılmış ən möhtəşəm epos nümunələrindən biri - 

“Şahnamə”nin müəllifi haqqında Nizami həmişə yüksək təriflər söyləmiş və ondan hörmət-ehtiramla söhbət 

açmışdır. Nizaminin Firdovsi yaradıcılığına münasibəti görkəmli Nizamişünas tərəfindən xüsusi qeyd edilmişdir: 

"Nizami əsərlərində Firdovsidən söz açmış və dəfələrlə onu yad etmişdir, çünki işlədiyi mövzular ilk dəfə Firdovsi 

tərəfindən toxunulmuş mövzulardır”. (5, s. 75). 

Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinə daxil olan dastanların ədəbi-tarixi mənbələri barəsində düşünərkən, M.Ə. 

Rəsulzadənin başqa bir son dərəcə qiymətli elmi şəhadəti ilə qarşılaşırıq. Bu mülahizələr “Xəmsə”nin birinci 

dastanının yaranış tarixi ilə bilavasitə bağlı olduğu üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: "Həyatı ilə sıx bağlı olduğu 

üçün burada şairin əsərlərindəki ithaflar üzərində bir az dayanmağımız lazımdır. Nizami ilk məsnəvisi olan 

“Məxzənül-əsrar”ı şair Sənainin Qəznəvilər sülaləsindən olan Bəhram şahın adına yazdığı “Hədiqətül-əsrar”a 

bənzədərək yazmış və eyni adı daşıyan Ərzincan hökmdarı Fəxrəddin Bəhramşah Mənküçəkə ithaf etmişdir”. (5, 

s. 50). 

 

Məlumdur kı, Nizamı Gəncəvi “Xəmsə”sı müsəlman şərqi intibahının zirvəsi sayılmaqdadır. Bu 

baxımdan Nizamidən öncə yaşamış və yaratmış şərq intibahı dahilərinin onun yaradıcılığına qüvvətli təsiridə 

təbiidir 

 

Nizami “Xəmsə”sinin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Şərq mənbələri haqqında rus, Avropa, İran, Türkiyə 

və ölkəmizin alimlərinin fikirləri kifayət qədərdir. Amma dahi Azərbaycan şairinin Türküstan, xüsusən də, Şərqi 

Türküstan, bəzi mənbələrdə göstərildiyi kimi, Çin Türküstanı ilə yaradıcılıq əlaqələri barəsində isə elmi münasibət 

və mülahizələr o qədər də zəngin deyil. Məsələn, Gəncəvinin özündən əvvəlki iki böyük epos abidəsi - “Şahnamə” 

ilə əlaqələri haqqında elmi düşüncələr mövcud olsa da, amma “Qutad-bilik”ə münasibəti barədə fikirlərə, demək 

olar ki, rast gəlinmir. Halbuki, Nizaminin ilk poeması - “Məxzənül-əsrar” dastanı həm də Yusif Xas Hacibin 

məşhur əsəri ilə müqayisə və paralellər aparılmasına münbit şərait yaradır. Ustad ədəbiyyatşünas alim, akademik 

Həmid Araslının aşağıdakı fikirləri Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində Türküstan izləri barəsində dərindən 

düşünməyə təkan verir: “Nizami Gəncəvi Çin, uyğur mədəniyyətindən, Çin Türküstanından da çox yazmışdır. 

Ümumiyyətlə, qədim zamanlarda Azərbaycan xalqı Çin ilə yaxşı tanış idi. Xalqın Çin-uyğur mədəniyyəti və 

incəsənəti haqqında təsəvvürlərini yekunlaşdıran sənətkar poemalarında bu xalqların qüdrət və əzəmətindən geniş 

danışmışdır. O, təbiət təsvirlərində və obrazlı ifadələrində Çin və çinli sözündən müsbət mənada istifadə etmiş, 

Çinə bir mədəniyyət ölkəsi kimi baxmışdır. Bu baxımdan, şairin Çin Türküstanına olan münasibəti xüsusilə 

diqqəti cəlb edir. Nizami ilk əsərlərindən başlayaraq, incəsənətin nəqqaşlıq kimi mühüm növünü daha çox bu ölkə 

ilə əlaqələndirmiş, Çin nəqşi deyərkən ən yüksək incəsənət nümunəsini nəzərdə tutmuşdur”. (6, s. 221). 

Dahi Azərbaycan şairinin, demək olar ki, bütün dastanlarında Çin və Çin Türküstanı ilə bağlı fikir və 

ifadələr heç də təsadüfi deyildir. Məsələn, “Yeddi gözəl" poemasının qəhrəmanı Bəhramın Çin ölkəsini qüdrətli 

bir ölkə kimi tanıdığı məlum olur. Əsərdə Hindistan şahzadəsinin söylədiyi nağılda da əhvalat Çinin xəyali bir 

şəhərində baş verir. Nizaminin əsərlərində çinli qadınlar gözəl rəqqasə, mahir musiqişünas, mədəni, səliqəli 

insanlar kimi təsvir olunurlar. Şair onları eyni zamanda, döyüş meydanlarında hünər göstərən yaxşı atıcı, qılınc 

oynadan döyüşkən qəhrəmanlar kimi də tərifləyir və səciyyələndirir. (6, s. 221). 

N. Gəncəvinin Çin Türküstanının mədəniyyətinə və incəsənətinə dərindən bələdliyi onun XI əsr qardaş 

uyğur mədəniyyətinin və söz sənətinin zirvəsi sayılan “Qutadqu-bilik” dastanı ilə də yaxından tanışlığı 

barəsindəki ehtimalları qüvvətləndirir. Bir tərəfdən Nizaminin “Məxzənül-əsrar” poemasındakı öyüd-nəsihət və 
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güclü ağlın, fəlsəfənin hökmranlığını tərənnüm pafosu, digər tərəfdən isə “İskəndərnamə”dəki ağıllı və ədalətli 

hökmdar obrazı yaratmaq təşəbbüsləri, padşahın yaxın ətrafında filosof və bilicilərin mühüm mövqeyə malik 

olması, mənşə və mənsubiyyət etibarı ilə Çin Türküstanına bağlı obrazların “Xəmsə”də iştirakı N. Gəncəvi və 

Yusif Xas Hacib yaradıcılıqları arasındakı həmahəngliklərdən bəhs etməyə imkan verir. Bu nöqteyi-nəzərdən H. 

Araslının aşağıdakı fikirləri də diqqəti cəlb edir: “Nizaminin əsərlərində Çin-uyğur xalqının incəsənətindən çox 

bəhs olunur. Şair özünün romantik poeması “Xosrov və Şirin”də əsərin qəhrəmanı İran-şahı Xosrova qarşı 

qoyduğu memar Fərhadın sənətkarlığı Çində öyrəndiyini söyləyir. O, öz sevgili qəhrəmanını oxuculara rəssam 

Şapurun dili ilə belə tanıdır: 

 

Biz Çində onunla yaşıd olmuşuq, 

Bir yerdə oxuyub yaşa dolmuşuq. 

Ustamız bilirdi hər bir peşəni, 

Mənə qələm verdi, ona tişəni. 

 

Bu sətirlər şairin Çin Türküstanını hər bir peşəni bilən ustalar ölkəsi kimi tanıdığını və əsərində mahir 

rəssam və memar kimi tərənnüm etdiyi sənət adamlarını ona görə də bu ölkədə tərbiyələndirdiyini aydınlaşdırır. 

Şair bu ölkənin rəssamlarından çox danışır. Nizami onların sənətdə Yaxın Şərq ədəbiyyatında adı mahir rəssam 

kimi tanınan Manidən geri qalmadıqlarını nümayiş etdirir...” (6, s. 222). 

Böyük Azərbaycan şairi özünün sonuncu poeması “İskəndərnamə”də də mənəvi mədəniyyət və incəsənətlə 

bağlı ən yüksək görüşlərini və dəyərləndirmələrini Çin ölkəsi ilə müqayisəli şəkildə əks etdirməyə çalışıb: 

“Nizami Çin rəssamları ilə Rum rəssamlarının müsabiqəsini də göstərir, İskəndərin ordusunda mahir rəssamlar 

çinlilərlə yarışa girir. Nəhayət, münsiflər hər iki ölkədə sənətin yüksək səviyyədə olmasına hökm verirlər, 

“İskəndərnamə ” əsərində şair İskəndəri İran və Qafqaz səfərindən sonra Hindistana, oradan da Çin Türküstanına 

aparır" (6, s. 222). 

Məlumdur ki, Nizami Gəncəvi “Xəmsə”si müsəlman Şərqi intibahının zirvəsi sayılmaqdadır. Bu baxımdan 

Nizamidən öncə yaşamış və yaratmış Şərq intibahı dahilərinin onun yaradıcılığına qüvvətli təsiri də təbiidir. Təkcə 

Azərbaycanda və qonşu ölkələrdə öz bədii yaradıcılığı ilə ümumşərq şöhrəti qazanmış Ə. Firdovsi, Ömər 

Xəyyam, Ə. Xaqani, Məhsəti Gəncəvi və başqalarının deyil, eyni zamanda, qədim Türküstanda yaşasalar da, 

bütün ərəb xilafəti sərhədləri daxilində kifayət qədər məşhur olan Əl-Xarəzmi, Əhməd Mərğinani, Əbu Əli ibn 

Sina, Əbu Reyhan Biruni, Əbu Nəsr Fərabi, Yusif Xas Hacib, Mahmud Kaşğari və adları, əsərləri bizim 

zəmanəmizə qədər gəlib çatmayan onlarla başqalarının elmi-fəlsəfi və ədəbi irsi dahi Nizami Gəncəvi sənətinin 

mühüm və zəruri mənbələri sırasında qeyd oluna bilər. Şərqdə ilk dəfə Hindistan və dünya xalqlarının həyatı və 

tarixi haqqında fundamental tədqiqatlar yaradan Əbu Reyhan Biruninin əsərləri ilə Nizami Gəncəvinin yaxından 

tanışlığı ilə bağlı ciddi ehtimal irəli sürmək olar. Xüsusən, dahi alimin “Asar al-bakiyə”, "Hindistan", “Qədim 

xalqlardan qalmış abidələr" və başqa qiymətli əsərlərinin Azərbaycana qədər gəlib çatmasını və həmin əsərlərin 

Nizamiyə də məlum olmasını əsaslandırmaq mümkündür. Məsələn, Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” 

dastanında İskəndərlə bağlı fikir və dəyərləndirmələrin Əbu Reyhan Biruninin əsərlərindəki elmi-tarixi 

qiymətlərlə üst-üstə düşməsi təsadüfi sayıla bilməz. Tanınmış özbək ədəbiyyatşünası İ. İsmayılovun mülahizələri 

diqqəti cəlb edir: “Əbu Reyhan Biruni söhbəti Zülqərnəynə aid Quran ayələri məzmununu bəyan etməklə başlayır. 

Onun dediyinə görə, Zülqərnəyn əməli-saleh və qüvvətli insan olub, Tanrı ona padşahlıq və qüdrət verib, yer 

üzünə hökmdar edib. Biruni Zülqərnəyn haqqında "əməlisaleh və qüvvətli insan" deməklə onun peyğəmbərliyi 

barəsindəki görüşləri rədd edir, bu məsələ ilə bağlı mübahisələrə münasibət belə bildirmir”. (7, s. 8). Alim bu 

məsələ ilə bağlı mülahizələrini davam etdirərək, aşağıdakıları vurğulayır: “Əbu Reyhan Biruni yuxarıdakı 

məlumatları gətirdikdən sonra, heç bir izahsız yunan İskəndəri ibn Filip haqqında fikir yürütməyə başlayır. 

İskəndərin cahangirliyini təvsif və tərif edərkən, onun bəyanında Firdovsi və Nizami “İskəndərnamə”ləri süjetinə 

yaxınlıq hiss olunur. Bundan onların eyni mənbələrə istinad etdikləri ilə bağlı nəticəyə gəlmək mümkündür” (7, 

s. 8). Təbii ki, Nizami Gəncəvi "Xəmsə”sinin Əbu Nəsr Fərabi, Əbu Əli ibn Sina və b. Şərq intibahı 

mütəfəkkirlərinin elmi-fəlsəfi irsi ilə müqayisəli-tipoloji müstəvidə araşdırılması ciddi elmi yeniliklərin əldə 

olunmasına təkan verə bilər. 

Nizami Gəncəvinin Şərq xalqlarının söz sənəti və mədəniyyəti ilə əlaqələrindən bəhs edərkən məsələnin 

mühüm bir cəhətini də xüsusi qeyd etmək yerinə düşər. Dahi Azərbaycan şairinin yaradıcılığının əhatə və təsir 

dairəsi ilə onun ədəbi-elmi mənbələri arasında özünəməxsus bir uyğunluq mövcuddur. Yəni böyük sənətkarın 

əsərləri hansı məmləkətlərin və xalqların ədəbi-mədəni həyatında güclü əks-səda yaratmışdısa, məhz həmin 
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region və ölkələrin mənəvi mədəniyyət nümunələri onun bədii irsinin əsas qaynaqları sırasındadır. Başqa sözlə, 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ərəb, fars, Hind-Çin və Türküstan xalqlarının bədii mədəniyyətində Nizami 

Gəncəvi qüdrətli əks-səda yaratdığı kimi, onun yaradıcılığının əsas və aparıcı qaynaqları da məhz bu xalqların 

ədəbi-mədəni irsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Bu qarşılıqlı və qırılmaz surətdə bağlılıq dahi şairin ilk əsərindən 

sonuncuya qədər, bütün yaradıcılığından qırmızı xətt kimi keçir. 

 

Ədəbiyyat: 

1. Araslı N. Nizami ənənələrinin türk ədəbiyyatında yayılmasında Əlişir Nəvainin rolu. “Müqayisəli 

ədəbiyyatşünaslıq". Beynəlxalq elmi jurnal, Bakı, 2020, №1. 

2. Конрад Н.И. Запад и Восток: Статьи. (2-е изд.) М.: “Наука”, 1972. 

3. Бертельс Е.Э. Избранные труды Низами и Физули. М. Изд.во восточной литературы, 1962, 553 с 

4. Beqdeli Q. Şərq ədəbiyyatında “Xosrov və Şirin” mövzusu. Bakı, 1967. 

5. Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan şairi Nizami. “Azərnəşr”, Bakı, 1991. 

6. Araslı H. Azərbaycan ədəbiyyatı. Tarixi və problemləri. (Seçilmiş əsərləri). 

7. İsmoilov I. Alişer Navoiy ijodida İskandar obrazi, Toskent, 2017. 

 

Mədəniyyət.-2021.-№4.-S.14-17. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

106 
 
 

 

NİZAMİ YARADICILIĞINDA QADIN SURƏTLƏRİ 

VƏ BƏDİİ-ESTETİK SƏCİYYƏSİ 

 

Günay Fərəcova* 

 

Məqalədə böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin (1141-1209) ədəbiyyata gətirdiyi qadın surətlərindən bəhs 

olunur. Göstərilir ki, Nizami Gəncəvi ilk böyük sənətkardır ki, ədəbiyyata müsbət qadın obrazlarını gətirmiş və onun ən 

sanballı nümunələrini yaratmışdır. Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” poemasında Qarı surətindən başlayaraq Şirin (“Xosrov və 

Şirin”), Leyli (“Leyli və Məcnun”), Fitnə (“Yeddi Gözəl”), Nüşabə (“İsgəndərnamə”) kimi obrazları qadın surətlərinin ən 

yaddaqalan nümunələrini təşkil edirlər. Bu qadın obrazlarını Nizami türk düşüncəsi və ədəbi ənənələrinə uyğun yaratmışdır. 

Leyli obrazı istisna olunmaqla digər qadın surətlərinin hər biri özünün müsbət xarakteri, hünəri, cəsarəti, doğruculluğu, əqli 

və ədalətliliyi ilə seçilirlər. Leyli, demək olar, Nizaminin yeganə obrazıdır ki, orta əsrlər mühitində qadının ictimai talesizliyi 

və hüquqsuzluğu məsələsini ifadə edir. 

 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, qadın surətləri, Şirin, Nüşabə. 

 

Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi (1141-1209) Azərbaycan xalqının dünya-bəşər mədəniyyətinə 

bəxş etdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Dahi şair Nizami Gəncəvi özünün dərin və qiymətli yaradıcılığı 

ilə bütövlükdə dünya ədəbiyyatının taleyini dəyişməyə müvəffəq olmuşdur. Onun bizə məlum olan 30-a yaxın 

lirik şeiri, “Xəmsə” - “beşlik” kimi tanınan və ənənə yaradan “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və 

Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə” kimi poemaları dünya ədəbiyyatının ən qiymətli nümunələrini, qızıl 

fondunu təşkil edir. 

Nizami yaradıcılığını səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdən biri də onun yaradıcılığında mənəvi-ruhani 

məsələlərlə birgə dünyəvi məsələlərin də yer almasıdır. Təsadüfi deyildir ki, onun yaradıcılığında dini, elmi, ədəbi 

məsələlərə rast gəlir, din, riyaziyyat, həndəsə, fizika, kimya, tibb, astronomiya, astrologiya, coğrafiya, tarix, 

fəlsəfə və bu kimi elmləri düşündürən vacib məsələləri müşahidə və mütaliə edirik. Bu mənada şair, şeyx və alim 

olan Nizami Gəncəvinin əsərlərinin yaddaqalan və uğurlu alınmasının sirri məhz onun elmə istinad etməsi ilə 

əlaqəlidir. Əlbəttə, Nizami Gəncəvi həm də məharətli bir sənətkar kimi məşhur və çox nadir bir istedad sahibi idi. 

Onun yaradıcılığında sözlə bağlı deyilən çoxsaylı nümunələr şairin poetika və ədəbiyyatşünaslıq haqda 

görüşlərini də ifadə edib ortaya qoyur. “Nizami klassik poetikanın rəngarəng bədii vasitələrini dahi sənətkar 

təbiətinə xas bir məharətlə işlətmiş, bədii təfəkkür tarixinə gətirdiyi ülvi-bəşəri idealları misilsiz sənət qüdrəti ilə 

ifadə etmişdir” (2, s. 445). Tərbiyə məsələləri ilə bağlı yüksək fikirlər ifadə edən böyük ustad Nizami Gəncəvi 

həm də mahir tərbiyəçi, pedaqoq kimi özünü təqdim etmişdir. O, həm də dünya ədəbiyyatına yeni ənənələr 

gətirməklə tanınmış və böyük ustad kimi şöhrətlənmişdir. Nizaminin böyük məharət və məhəbbətlə yaratdığı 

qadın obrazları ümumən Şərq və dünya ədəbiyyatı üçün yeni bir ənənə, böyük bir nümunə olmuşdur. 

Nizaminin məşhur “Xəmsə”si yüksək humanist idealarla zəngindir. “Şairin istər lirikası, istərsə də 

“Xəmsə"si bütövlükdə ideal insanın daxili və xarici, mənəvi və fiziki, ictimai gözəlliyi və əzəməti haqqında əbədi 

bir himndir" (3, s. 133). Böyük ədəbiyyat korifeyi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında çoxsaylı qadın obrazlarına 

da rast gəlirik. Bunların arasında Qarı (“Sirlər xəzinəsi”), Şirin, Məhinbanu (“Xosrov və Şirin”), Leyli (“Leyli və 

Məcnun”), Fitnə (“Yeddi gözəl”), Nüşabə (“İsgəndəmamə”) kimi obrazlar daha qabarıq və daha çox yaddaqalan 

surətlərdirlər. Bütün əzəməti, dərin mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, yüksək intellekt və cəsarəti və digər vacib 

keyfiyyətlərilə bu obrazlar qadınlıq əzəmətinə işıq tuturlar. Nizami qadın haqqında uca səslə və qətiyyətlə deyirdi: 

Bir şəxs qadındır deyə namərd sayılmaz, 

Namərd ona derlər ki, onun qayğısı olmaz. 

Dünyada nə qədər aslan kimi erkək qadın var, 

Erkək sayılan çoxları var ki, qadındırlar! 

Bu da doğrudur. Nizami Gəncəvi özünün nəhəng qadın surətlərini yaradarkən özündən əvvəlki “Kitabi-

Dədə Qorqud” kimi oğuznamənin ənənələrinə də dayandığını qətiyyətlə deyə bilərik. Nizaminin bu kimi əzəmətli 

qadın surətləri ilə müqayisədə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının Burla Xatunu, Banu Çiçəyi, Selcan Xatunu, Dəli 

Domrulun, Dəli Dondarın qadınları və başqaları yada düşür və bir sıra qadınlıq keyfiyyətləri ilə birləşirlər. 

Tamamilə haqlı olaraq deyilmişdir ki: "Nizami Gəncəvinin böyük ustalıqla yaratdığı qadın obrazları və 

xarakterləri o zamankı ədəbi inkişafda intibah hadisəsi, yenilik, birincilik və hünər idi. Amma bir az əvvəl qeyd 

etdiyimiz şərtlərdən, təməllərdən başqa birdə "Kitabi-Dədə Qorqud” ənənəsi də təsirsiz deyildi” (9). Ən əsası, bu 
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qadınlar (ərəb əfsanəsindən alınmış Leyli surəti istisna olunmaqla - müəllif) ictimai düşüncədə özünəməxsus yerə, 

rola, nüfuza malikdirlər. Onlar kişi hegemonluğu ilə əzilən, ictimai münasibətlərdən kənarlaşdırılan bir üzv olaraq 

deyil, onun doğma tərəfi, vacib ünsürü, nümayəndəsi kimi yer alır, tərbiyəçi kimi müvəffəqiyyətlə çıxış edirlər. 

Nizami Gəncəvinin qadın obrazları ərəb əfsanəsindən alınmış və artıq müəyyən ənənəyə malik olan Leyli 

obrazı istisna olunmaqla ədəbiyyat aləmində tamamilə yeni və özünəməxsus idi. Ona qədərki ədəbiyyat 

dünyasında, sənət evində qadınlar yalnız Leyli kimi haqdan və hüquqdan, məhəbbət və sayğıdan məhrum, əqli 

geri, nüfuzsuz, sadəcə eyş-işrət, məşuqə olaraq özünə yer alıb görünə bilirdi. Lakin Nizaminin Qarısı dövrünün 

güc və hakimiyyət sahibi olan Sultan Səncərin qarşısına çıxıb onu mühakimə edir. Sultan Səncərin ədalətsiz 

hakimiyyətinə, özbaşınalıq və dərəbəylik edən məmurlarına qarşı etiraz səsi ucaldıb əsl xalq anası kimi ittiham 

və mühakimə həyata keçirir. Onun sözləri, əlbəttə, Nizaminin sözləridir. Onun hikkəsi, qəzəbi, etirazı, nifrəti, 

mühakiməsi və ittihamnaməsi Nizaminin dövrün ədalətsiz hökmranlarına qarşı yönəltdiyi sözlərdir: 

Zülm edib bir qarıya çox uddurmuşdular qan, 

O da Sultan Səncərin tutaraq yaxasından 

Dedi ki: - Səndə insaf az görmüşəm, qulaq as! 

Səndən gördüyüm zülüm əsla hesaba sığmaz. 

Vilayəti soyarkən padşahın adamları, 

Cinayətkar olarmı bunda məgər bir qarı? 

Bu zülmə əl atarkən darğa xalq görə-görə 

Mənim ismətim, sənin ədlin salınmış yerə. 

Bu yaralı sinəmdən bir də axıtdılar qan, 

Özümü itirmişəm, qalmamışdır məndə can. 

Ey şah! Dada çatmasan, olurkən qəlbim kabab, 

Qiyamətin günündə çəkilər səndən hesab. 

Ah, səndə nə ədalət, nə mərhəmət görürəm, 

Mən səndə sonsuz zülüm və əziyyət görürəm. 

Rəiyyətə hər zaman kömək etməli padşah, 

Səndən xarlıqdır gələn bizə, ol bundan agah. 

Bir hünər deyil almaq yetimlərin malını, 

Buna mərdlik deməzlər, düşün işin dalım (5, s. 153-154). 

Qarının mühakiməsi və ittihamında dərin və sonsuz bir qəzəb - el nifrəti, qəzəbi və etirazı ümumiləşib. 

Sultan Səncər kimi onlara verilən hakimiyyət və səlahiyyətdən düzgün istifadə etməyən, eli, xalqı zülmün 

qoynuna atan, məmurların özbaşınalıq hərəkətlərinə qurban verən bütün ədalətsiz hökmdarlara qarşı bir 

mühakimə ümumiləşmişdir. Məlumdur ki, Nizami Gəncəvi əsərlərində daha çox sosial ədalət və ictimai güvən 

məsələsinə yer verirdi. Ədalətli hökmdar ideyası da məhz böyük şairin yaradıcılığındakı məhz bu kontekstdən 

doğurdu. Bu mənada Nizami Gəncəvi yaratdığı Qan obrazının simasında bütün bir elin, xalqın səsini 

ümumiləşdirərək hökmdar və səlahiyyət sahiblərinə “ədalət və mərhəmət” - deyə bağırırdı. Buna görə də haqlı 

deyilirdi ki: “Qarının hayqırtısında bir ədalət tələbi təcəssüm tapırdı. Ədalət isə Nizami yaradıcılığının başlıca 

qayəsini, məğzini, nüvəsini təşkil edirdi. Hətta bir çox hallarda Nizami yaradıcılığını təhlil edən alimlər onun 

idealı və ideyasının “ədalətli hökmdar” olduğunu yazır, “ədalətli cəmiyyət” arzuladığını qeyd edirdilər” (9). 

Nizami Gəncəvinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında ilk süjetli poema olaraq yaddaqalan “Xosrov və 

Şirin” əsərində yaratdığı görkəmli qadın obrazlarından biri də poemanın baş qəhrəmanlarından olan Şirin idi. 

Poema məhəbbət mövzusuna həsr edilib və Şirinin timsalında qadının məhəbbətdə vəfa, sədaqət və iffət dərəcəsini 

nümayiş etdirir. Şirin sədaqət və nəcabət təcəssümüdür. Poemanı haqlı yerə “məhəbbətin əsl himni” adlandırırlar 

(8, s. 37). Təsadüfi deyil ki, əsərdə eşqə dair böyük Nizaminin 200 beytə yaxın misrası yer alıb. 

Əsərdə qadının baş qəhrəman seçilməsi, bütün mərdlik və ən yüksək insani keyfiyyətlərilə səciyyələnməsi 

məhz bu poemada xüsusi diqqət mərkəzinə gəlir. Şirin tarixi həqiqətlər üzərində yaradılmış bir obrazdır. Şirin 

surətinin türk düşüncə tərzi və hakimiyyət ənənəsinə uyğun olaraq yaradıldığını qətiyyətlə söyləmək olar. Şirin 

Məhinbanunun qardaşı qızı, bir şahzadədir. Çox ədalətli idarəçiliyi, xalqa, elə hörmət və mərhəməti ilə seçilir. 

Dövrün başqa bir şahzadəsi olan Xosrovun sevdiyi Şirin öz isməti, iffəti, namusu, əxlaqı ilə daha çox hörmət və 

rəğbət qazanır. Özünün də dediyi kimi, o, Xosrovun başqa sevgililəri olan Şəkər, Məryəm kimi qadınlardan deyil. 

Onu nə hakimiyyət, nə güc, nə ləl-cəvahirat, nə var-dövlət, nə gözəllik özünə tabe edə bilir. Şirin üçün sevginin 

və məhəbbətin meyarı səmimiyyət, sədaqət və güvəndir. Xosrovun hələ cahil kimi davranışları, əyyaşlığı, 
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hakimiyyətpərəsliyi, özündənrazılığı, qaydasızlıq və özbaşınalıqları Şirini təəssüfləndirir və ona məhəbbət bəsləsə 

də, onunla evlənmək fikrindən daşındırır. Xüsusilə də Xosrovun nikahsız evlənmək fikri Şirini lap təbdən çıxarır: 

Qırılmaz Şirinin sözlə qərarı, 

Gül açsa da, olmaz söyüdün ban. 

... Mən kimi gəlini salıb hasara, 

Dünyadan toy-bayram umarsan ona? 

And olsun ölümsüz əbədiyyətə, 

And olsun yatmayan oyaq xilqətə, 

And olsun fitrətə qida verənə, 

Əqlə can, canasa səfa verənə 

Ki, şah olsan belə, kəbinsiz yenə 

Yetişə bilməzsən istəklərinə (6, s. 385). 

Şirinin bibisi Məhinbanunun da əxlaqı, dünyagörüşü, davranışı bir türk qadının nümunəsi kimi çıxış edir. 

Məhinbanu və Şirin bütün məziyyətlərilə bir-birini tamamlayaraq şair Nizami Gəncəvinin Azərbaycan-türk qadını 

haqda təəssüratlarından boy alaraq ümumən qadın və qadınlıq haqda görüşlərini ümumiləşdirir. Dahi şairin 

Nüşabə obrazı da Məhinbanu və Şirin obrazları haqda təəssüratları birləşdirərək onu tamamlayır. Nüşabə dünya 

fatehi İsgəndər qarşısında ağlı və cəsarəti ilə mərd-mərdanə dayanan bir obraz kimi ümumiləşir. Hökmdarların 

İsgəndər qarşısında zağ-zağ əsdiyi bir zamanda Nüşabə ağlı ilə bu fateh hökmdarı ram edə, onu özünə dost tuta 

bilir. Nüşabə İsgəndərin elçi qismində saraya daxil olma hiyləsini yırtaraq onu müyyənləşdirir və İsgəndər 

olduğunu ona sübut edir. İsgəndərin Nüşabənin sarayına getməzdən əvvəl onu araşdıraraq gəldiyi müsbət qənaət 

oxucunun da qəlbində dərin izlər buraxır. Nüşabə bir qadın hökmdar kimi ucalığa çatır, ədalətin, doğruculluğun, 

dostluğun simvolu kimi ümumiləşir. “Böyük Nizaminin məşhur “İsgəndərnamə” poemasında təsvir etdiyi Nüşabə 

obrazı Bərdə hökmdarıdır. Onun ədalətli idarəçiliyi dillərə əzbərdir. Hətta bu ədalətin bərəkətindən məhsullar bol, 

nemətlər bəhrəli olur. Bu ölkədə yetişdirilən hər buğda min buğda yetirir. Nüşabənin açıq ürəyi, müdrikanə 

fikirləri, alim kimi bilicilik keyfiyyətləri var” (9). Böyük fateh İsgəndərə onun haqqında belə deyirlər: 

Qadındır, erkəkdən ürəkli, qoçaq, 

Dəniz incisindən təmiz və parlaq. 

Tayı yox şüurda, adda və sanda, 

Rəiyyət becərir çətin zamanda. 

Mərdlikdə belinə bağlamış kəmər (7, s. 203). 

Bundan başqa Nüşabənin özünün İsgəndərlə söhbəti zamanı özü haqqında dediyi bu fikirlər də onun 

şəxsiyyəti və mənəviyyatını tamamlayır, onun qadınlıq əzəməti, insani xislətindən xəbər verir: 

Erkək tinətliyəm olsam da qadın, 

Hər işi bəllidir mənə dünyanın. 

Mən də bir aslanam, düşünsən bir az, 

Aslanın erkəyi, dişisi olmaz (7, s. 211). 

“Nüşabə İsgəndərin və əlbəttə, oxucunun gözündə ucalaraq zirvəyə çatır, ağıl, mənəviyyat və ədəb 

savaşının qalibi olaraq böyük rəğbət qazanır” (9). 

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığındakı müsbət qadın obrazları silsiləsində Fitnənin də özünəməxsus yeri var. 

“Yeddi gözəl” əsərində ağıl və idarəçiliyin meyarını itirən hökmdar Bəhram Gura ədalət və düzənin açarını 

tapmaqda Çobanla birgə kömək duran obrazlardan biri Fitnədir. Bəhramın tələskən qərarı ilə ölümə məhkum 

edilən Fitnənin sağ qalaraq sonunda ona verdiyi ibrət və dərs bütün hökmdar və idarəçilərə verilən ibrət kimi 

nümunəvidir. Bəhramın ədalətinə qayıtmasında Çobanın və Fitnənin ibrətli sözlərinin çox mühüm təsiri var idi. 

Hər iki obrazın sadə xalq içərisindən çıxdığı da diqqət mərkəzinə gələn, vacib məsələdir. Diqqət edilərsə, 

Nizaminin hökmdarlara verdiyi ibrətlik dərslər arasında sadə xalq nümayəndələrinin tutduğu yer aparıcıdır və bu 

da Nizaminin xalq demokratiyası mövqeyindən çıxış etdiyinin təzahürüdür. 

Nizaminin Leyli obrazı, artıq qeyd etdiyimiz kimi, tamamilə fərqlidir. Onu nə müsbət, nə də mənfi kimi 

qəlibləşmiş standartlar əsasında təhlil etmək mümkündür. Çünki Leyli Nizami dövrünün və ona qədərki mühitin 

qadın haqqındakı təəsüratlarına qarşı yaranan etiraz səsinin bədiiləşmiş forması idi. Nizaminin görkəmli 

tədqiqatçılarından olan prof. H. Araslı Leyli surətinin səciyyəsi ilə bağı yazırdı: “Qadın hüququ məsələsi poemada 

mühüm yer tutur. Leyli XII əsr Azərbaycan qadınlığının nümayəndəsidir. Məcnun nə qədər romantik bir planda 

verilmişsə, Leyli bir o qədər real və həyati surətdir. Leyli hüquqsuz və ixtiyarsız bir qızdır ” (1, s. 132). Leyli ərəb 

əfsanəsindən alınmış bir əhvalatın surəti kimi diqqəti cəlb edir. Orta əsrlər dövründə qadın azadlığı məsələsini 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

109 
 
 

özündə ümumiləşdirir və ehtiva edirdi. Leyli ən adi insan hüquqlarından məhrum edilmiş Şərq qadının tipik 

nümayəndəsi idi. İxtiyarı özündə olmayan bir əşyanı andırırdı. Nəzərə alsaq ki, Nizami Gəncəvinin Leyli obrazı 

böyük şairin surətlərini yaratdığı digər qadın obrazlarının əksinə idi və onlarla ziddiyyət kəsb edirdi, o zaman 

dosent Ramiz Qasımovun da yazdığı kimi, bu fikrə gələ və qeyd edə bilərik ki, böyük ustad Nizami Gəncəvi Leyli 

obrazı və onun nakam, kədər və faciə ilə dolu həyatı timsalında bədəvi ərəb düşüncəsinin hakim olduğu mədəni 

coğrafiyada qadınların hal-əhvalmı təqdim etmiş və etirazını bildirmişdir (9). Bu haqsız, qadına, qız övladına 

qarşı mərhəmətsiz mühit və düşüncə tərzi valideynlərin qız övladlarına qarşı mərhəmətsiz davranışlarına səbəb 

olurdu. Leyli və onun kimi qadınlar məhz bu düşüncə tərzinin faciəvi qurbanları idilər. Buna görə də, bu mövzuda 

əsərin yazılması sifarişi veriləndə şair Nizami Gəncəvi sözün arxacının darlığından və kədərli olmasından 

gileylənərək onu qəbul etmək istətməmişdi. Lakin Nizami bu əsəri oğlu Məhəmmədin xahişi ilə yazmağı boynuna 

çəkərək ilk dəfə belə etiraz və kədər dolu bir əsər yaradıb ənənəsini müəyyənləşdirmişdir. 

Beləliklə, Nizami Gəncəvi ədəbiyyat tarixində qadına münasibət sahəsində yeniliyə və yaxşılığa doğru 

mühüm bir addım ataraq qadınların müsbət obrazlarını yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Onun yaratdığı qadın 

obrazları qadınların cəmiyyət və əxlaq sahəsindəki ən böyük yenilikçi və dəyişdirici mövqeyi kimi 

qiymətləndirilməlidir. Nizaminin məhz bu uğurlu addımından sonra ictimai düşüncədə aşağılanan qadınlar haqda 

ən yüksək əxlaqi dəyərlərə malik sözlər deyilməyə və bir sıra qadın obrazları yaradılmağa başladı. Bütün bunlar 

Nizaminin böyük ustalığı sayəsində ədəbiyyatın yüksək dəyərlərə çatmasında geniş imkanlar açdı və onu yeni 

üfüqlərə daşımağa təkan verdi. Bu mənada da “Şərqdən doğan ədəbiyyat günəşi olan Nizami Gəncəvi özünün 

böyük və ölməz sənəti, dünyəvi ideyaları ilə bütün bəşəriyyətə məxsusdur” (4, s. 6). 
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WOMEN IMAGES AND ARTISTIC-AESTHETIC CHARACTERISTICS 

IN NIZAMI'S WORKS 

 

Günay Farajova 

 

The article deals with the images of women brought to literature by the great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi (1141-

1209). It is noted that Nizami Ganjavi was the first great artist who brought positive images of women to literature and created 

the most respectable examples of it. In Nizami’s “Treasure of Mysteries”, the most memorable examples of women’s images 

are Shirin (“Khisrov and Shirin”), Leyli (“Leyli and Majnun”), Fitna (“Seven Beauties”), Nushaba (“Alexander’s Letter”), 

beginning with the image of Gari. Nizami created these images of women in accordance with Turkish thought and literary 

traditions. With the exception of the image of Leyli, each of the other female figures is distinguished by its positive character, 

courage, bravery, honesty, intelligence and justice. Leyli is almost the only image of Nizami that expresses the issue of 

women’s social unhappiness and lawlessness in the medieval environment. 

 

Keywords: Nizami Ganjavi, women s copies, Shirin, Nushaba. 
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Гунай Фараджова 

 

В статье рассматриваются образы женщин, привнесенные в литературу великим азербайджанским поэтом 

Низами Гянджеви (1141-1209). Отмечается, что Низами Гянджеви был первым великим художником, который внес 

в литературу положительные образы женщин и создал наиболее респектабельные его образцы. В «Сокровище тайн» 

Низами наиболее запоминающимися образцами женских образов являются Ширин («Хосров и Ширин»), Лейли 

(«Лейли и Меджнун»), Фитна («Семь красавиц»), Нушаба («Письмо Александра»), начиная с образа Гари. Низами 

создал эти образы женщин в соответствии с турецкой мыслью и литературными традициями. За исключением образа 

Лейли, каждая из остальных женских фигур отличается своим положительным характером, отвагой, отвагой, 

честностью, умом и справедливостью. Лейли - чуть ли не единственный образ Низами, который выражает проблему 

социального несчастья и беззакония женщин в средневековой среде. 

 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, женские копии, Ширин, Нушаба. 
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NİZAMİNİN YARADICILIĞI RƏNGKARLIQ ƏSƏRLƏRİNDƏ 

 
Mirsəlim Eminov 

 

Rəssamların müraciət etdiyi tükənməz xəzinələrdən biri də ədəbiyyat olmuşdur. Rəsmin, rəssamlığın yarandığı 

zamandan bəri şairlərin, yazıçıların əsərləri rəssamlar üçün ilham qaynağı olmuş, onların yaradıcılığına təsir etmiş, 

istiqamət vermişdir. Belə əsərlərdən biri də dahi Nizami Gəncəvinn yaratdığı bədii məziyyətlərlə zəngin xəmsədir. Miniatür 

sənətindən başlayaraq müasir Azərbaycan rəssamları xəmsə motivləri əsasında möhtəşəm əsərlər yaradaraq şairin fəlsəfi 

fikirlərini tablo üzərində əyani görüntüsünü yaratmışlar. Nizami obrazına və xəmsəsinə Oktay Sadıqzadə, Böyükağa 

Mirzəzadə, Mikayıl Abdullayev və başqaları dönə-dönə müraciət etmişdir. 

 

Açar söz: Nizami Gəncəvi, rəngkarlıq, Otay sadıqzadə, incəsənət. 

 

Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında natürmort, portret, mənzərə, süjetli əsərlər və s. janrlar aparıcı 

rol olmuşdur. Bu janrlarında rəssamlarımız doğma vətənimizin dadlı nemətlərindən, ecazkar təbiətinin 

gözəlliyindən, nəcib, ülvi hisslərin təcəssümündən ilham alaraq möhtəşəm əsərlər, tablolar yaratmışlar. Rəssam 

üçün tükənməz xəzinə, ilham qaynaqlarından biri də ədəbiyyatdır. Rəsmin, rəssamlığın yarandığı zamandan bəri 

şairlərin, yazıçıların əsərləri rəssamlar üçün ilham qaynağı olmuş, onların yaradıcılığına təsir etmiş, istiqamət 

vermişdir. Rəssamlar ədəbiyyatın sözlə ifadə etdiklərini kətana köçürərək onlara rənglərin vasitəsi ilə sanki ruh 

vermiş, əyani görüntüsünü yaratmışdır. Azərbaycan rəssamları üçün belə tükənməz xəzinələrdən biri də dahi 

Nizami Gəncəvinin xəmsəsidır. Xəmsəyə daxil olan beş poema-məsnəvisində bütün zamanların ən humanist, 

ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. Nizaminin poemaları zəngin ideyalar qaynağı olmaqla yanaşı bir 

çox sahələrinin inkişafına təsir göstərmişdir. Bu sahələrdən biri də təsviri incəsənətdir. Orta əsrlərdən başlayaraq 

miniatür sənətindən başlayaraq müasir Azərbaycan təsviri incəsənətində Nizami yaradıcılığının fəlsəfi fikirləri, 

idealları geniş şəkildə öz əksini tapıb. Bu poemalar XX əsr rəssamlarını zəngin və faydalı materiallarla təmin 

etmiş, onların sənətini yeni, orijinal motivlərlə, mütərəqqi, humanist ideyalarla zənginləşdirmişdir. Yaradıcı 

təxəyyülə malik rəssamlara “Xəmsənin” dərin məzmunlu süjetləri, hamı tərəfindən sevilən obrazlar təsir 

göstərmiş, çoxlu tablonun incəsənət əsərlərinin meydana səbəb olmuşdur. Bu dahi şairin əsərlərinə rəsmlər çəkilsə 

də onun siması XX əsrə qədər naməlum olaraq qalmışdır. 

1939-cu ildə sovet höküməti N. Gəncəvinin 800 illik yubleyinin keçirilməsi üçün qərar qəbul edir və şairin 

portretinin yaradılması üçün müsabiqə elan olunur. Müsabiqənin birinci turunda 16 rəssamın işi qəbul olunsa da 

rəsmlərin heç biri münsiflər heyətini qane etmir. Müsabiqəyə ikinci turda təqdim olunan Qəzənfər Xalıqovun 

yaratdığı Nizami obrazı müsabiqənin sonunda birincilik mükafatına layiq görülür. Rəssam N. Gəncəvini milli 

geyimdə oturmuş vəziyyətdə söz ustasının düşüncəli olduğu üçün əlindəki qələmin kitabdan ayrılmış təsvir edərək 

onun dahi şair xarakterinin təsir gücünü artırmışıdır (2). Bu dövrdən sonra Nizami obrazı və yaradıcılığı 

rəssamların diqqətini daha çox çəkmişdir. 

N. Gəncəvi obrazına və yaradıcılığına həsr olunmuş möhtəşəm əsərlərdən biri müəllifi O. Sadıqzadənin 

olduğu “Nizami və dünya ədəbiyyatı” adlı triptixdir. Görkəmli rəssam Oktay Sadıqzadə sənətə gəldiyi ilk 

vaxtlardan qrafika və rəngkarlıq sahəsindəki əsərlərinin kompozisiyası, məna yükü, obrazlar ifadəliliyi ilə diqqəti 

çəkirdi. O. Sadıqzadənin yaradıcılığının xarakterik xüsusiyyətlərindən biri onun Azərbaycan və dünya 

ədəbiyyatının əsərlərini fırçası ilə kətan üzərinə canlandırması, bədii əsərlərə illüstrasiyalar çəkməsidir. O, 

Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərinə, Viktor Hüqonun, Balzakın, Turgenevin, M. Qorkinin, Hüseyn 

Cavidin, Cəlil Məmmədquluzadənin, S. Hüseynin, C. Cabbarlının, Rəşad Nuri Gültəkinin əsərlərinə illüstrasiyalar 

çəkmişdir (5, s. 21). O. Sadıqzadənin yaradıcılığında “Nizami və dünya ədəbiyyatı” adlı əsəri isə xüsusi yer tutur. 

Oqtay Sadıqzadə bu əsərini beş böyük tablo şəklində işləyib. Ortada böyük (235x130), onun hər iki tərəfində 

nisbətən kiçik (220x100) iki tablo. Mərkəzdə “Nizami Gəncəvi və dünya mədəniyyəti”, onun yanındakılar “Antik 

filosoflar”, “Nizaminin sələfləri”, “Nizaminin xələfləri” və “Nizami və Avropa mədəniyyəti” adlanır. O. 

Sadıqzadə “Nizami və dünya ədəbiyyatı” triptixtinə böyük bir məsuliyyətlə yanaşaraq yaradılacaq 

kompozisiyanın, hər bir obrazın, detalın üzərində dəfələrlə düşünmüş və nəticədə tabloların ərsəyə gəlməsinə 6 

ildən çox vaxt sərf etmişdir. Xalq rəssamı bu əsərində Nizami dövründən başlayaraq müasir dövrədək dünya 

mədəniyyətini zənginləşdirən, ona dəyərli töhfələr vermiş Azərbaycan və dünya mədəniyyətinin görkəmli elm, 

sənət, musiqi və ədəbiyyat nümayəndələrini Nizami dühasının işığına toplaşmış verərək möhtəşəm kompozisiya 
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yaratmağa nail olmuşdur. Tabloda ilk nəzərə çarpan kompozisiyanın mərkəzində, hər kəsdən yüksəkdə dayanmış 

Nizami əlində açıq kitabla təsvir edilmişdir. Rəssam bununla N. Gəncəvini Azərbaycan mədəniyyətinin zirvəsi 

olduğu ifadə edir. Nizaminin solunda Xaqani Şirvani, Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğun, sağında isə X. Natəvan, 

memar Əcəmi və digərləri kompozisiyanın aşağı hissəsində isə Nəsrəddin Tusi, Məhəmməd Füzuli, Şah İsmayıl 

Xətai verilmişdir. Triptixdə Nizaminin xələf və sələfləri birlikdə 43 azərbaycanlı, şərqli, avropalı filosofun, 

musiqiçinin, şairin, rəssamın portreti təsvir olunub. Oktay Sadıqzadə bu portretləri yarandan zaman onların bilinən 

simalarından istifadə etməyi daha doğru hesab edib. Rəssam görkəmli şəxslərin hər birini öz həyat və 

yaradıcılığını ifadə edən şəkildə təsvir edərək şair və yazıçıları əlində kitab və ya dəftər, N. Tusini astronomik 

ölçü aləti, memar əcəmini əlində türbə maketi ilə təsvir etmişdir. Bu da onların hər kəs tərəfindən tanınmasına 

xidmət edir. Triptixin mərkəzindəki tablonu isti rənglərlə işlədiyi portretlərin bədii estetik təsir gücünü daha da 

artırmaq üçün Oqtay Sadıqzadə tablonun fonunda soyuq rənglə açıq səma, dağlar və göl mənzərəsini vermişdir. 

“Rəssam zəngin sənət metodlarına əsaslanaraq uğurlu kolorit həlli, əlvan rəng keçidləri və mahiranə rəng yaxılan 

ilə diqqəti cəlb edən tabloların yaradılmasına nail olmuşdur. Sadalanan xüsusiyyətləri bu silsilədən olan rəssamın 

digər tablolarına da şamil etmək olar” (3). Rəsam triptixtində Nizaminin davamçılarını, şair və yazıçıları təbiət 

qoynunda söz məclisində, milli geyimdə təsvir etmişdir. Nizaminin sələflərin isə mütəfəkkirləri saray qarşısında 

ədəbi bədii məclisdə yenə milli geyimdə əyləşmiş kompozisiyada vermişdir. Antik Yunan filosoflarım Yunan 

məbədinin qarşısında, Avropa mədəniyyətinin nümayəndələrini isə dəbdəbəli saray daxilinda öz dərin 

düşüncələrinə qərq olmuş obrazlar yaratmışdır. “Nizami Gəncəvi və dünya mədəniyyəti” silsiləsi Oqtay 

Sadıqzadə yaradıcılığının şah əsərlərindən biridir. 

Nizaminin zəngin yaradıcılığı Azərbaycan rəssamları üçün daim zəngin mənbə, ilham qaynağı olmuşdur. 

Nizaminin yaradıcılığına yüzlərlə tablo, qrafik rəsm çəkilmiş, heykəllər ucaldılmışdır, lakin bu əsərlər heç də 

onun yaradıcılığını bütünü ilə əks etdirmir. Azərbaycan rəssamları bədii məziyyətlərlə zəngin olan xəmsədən 

bəhrələnərək möhtəşəm əsərlər yaratmışdır. Belə rəssamlar biri də müasir Azərbaycan incəsənətinin inkişafında 

özünəməxsus yer tutmuş Böyükağa Mirzəzadədir. Böyükağa Mirzəzadə yaradıcılığında süjetli tablo, mənzərə, 

portret, natürmort, teatr - dekorasiya və digər sahələrdə müxtəlif mövzulu əsərlər yaratmışdır (1). O, 

yaradıcılığında Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil olan poemaların motivləri əsasında bir neçə tematik tablo 

da işləmişdir. Həmin tablolarda rəssam milli obrazlılıq, dekorativ, harmoniya, miniatür dəqiqliyi kimi incəlikləri 

açmağı bacarıb. Rəssam 1944-cü ildə böyük zövqlə işlədiyi “İki bayquşun söhbəti”, “Fərhad və Şirin”, “Sultan 

Səncər və qan” kimi tablolar buna əyani sübutdur. 

Nizaminin xəmsəsinə müraciət etmiş görkəmli rəssamlardan biri də Mikayıl Abdullayevdir. Onun 

“Vəsiyyət”, “Məcnun atası ilə”, “Nizami Gəncəvi”, “Yeddi gözəl” əsəri üzrə çəkdiyi boyakarlıq nümunələri və 

Nizami metrosunun bəzəyi olan iri həcmli 19 ədəd mozaik pannolan Nizami Gəncəvi obrazına və onun 

yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının zirvəsi olan xəmsədən götürülmüş motivlər 

Nizaminin nəql etdiyi hadisələri rəssam qapalı məkanı və iri həcmli mozaik pannolan nəzərə alaraq qurduğu 

kompozisiyanın və xüsusi olaraq seçdiyi rəng çalarlarının dili ilə mükəmməl şəkildə əks etdirmişdir. 

Azərbaycan rəssamlarının Nizami yaradıcılığına və şəxsiyyətinə həsr olunmuş rəngkarlıq əsərlərinə Toğrul 

Nərimanbəyovun “Nizami dünyası”, Böyükağa Mirzəzadənin “Xaqani və Nizami Göygölün sahilində”, Davud 

Kazımovun “Məcnun Kəbədə”, Lətif Feyzullayevin “Nizami Qızıl Arslanın yanında”, Güllü Mustafayevanın 

“Leyli və Məcnun mədrəsədə” Reyhan Topçubaşovanın “Qoca, zalım şahın hüzurunda” əsərləri gözəl 

nümunələrdir. Bu sırada Sadıq Şərifzadənin “Nizami iş başında”, S. Şərifzadə və B. Mirzəzadənin birgə 

müəllifliyi ilə “Nizami Qızıl Arslanın yanında”, “Şirvanşahlar elçisi Nizaminin yanında”, Rüstəm Mustafayevin 

“Nizami Gəncəvi”, Yusif Hüseynovun, Toğrul Sadıqzadənin, Elçin Aslanovun, İsmayıl Məmmədovun və başqa 

əsərlərin də xüsusi yeri var (3). Bu əsərlərin hər biri Nizami ideallarını, onun əsərlərinin ümumbəşəri dəyərlərini 

əks etdirən uğurlu əsərlərdir. Təbii ki, bir məqalə deyil bir kitabda belə Nizami Gəncəvinin poemalarına həsr 

olunmuş incəsənət əsərlərini vermək mümkün deyil. 

Bu portretlərin hər biri Nizami dahiliyini, onun sakit və ağır təbiətini, dərin fikirli yazıçı baxışının 

tamaşaçıya çatdırılmasına xidmət edir. Süjetli tablolarda isə Nizami Gəncəvinin ümumbəşəri idealları, bədii-

fəlsəfi, humanist fikirlərinin, əxlaqi keyfiyyətlərin, ədalətin, azad cəmiyyətin, məhəbbəti tərənnüm edən 

çağırışların təsviri yaradılmışdır. 
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One of the inexhaustible treasures of artists was literature. Since the beginning of painting, artistry, the works of poets 

and writers have been a source of inspiration for artists, they influenced and directed their creativity. One of such works is 

“Khamsa” with artistic qualities created by the genius Nizami Ganjavi. Starting from miniature art, contemporary Azerbaijani 
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Türkü və türklüyü fars dilində tərənnüm edən dahi Nizami 
 

Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibəti ilə 2021-ci ili 

Azərbaycanda “Nizami İli” elan etmişdir. 

 

Nizami Cəfərov, 

Milli Məclisin deputatı, akademik 

 

Əbu Məhəmməd İlyas ibn Yusif ibn Zəki Müəyyəd Şeyx Nizami Gəncəvi Azərbaycan xalqının dünyaya 

bəxş etdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biri dahi şair mütəfəkkirdir. 

1141-ci ildə Azərbaycanın elm və mədəniyyət mərkəzi kimi məşhur olan Gəncə şəhərində doğulmuş, bütün 

ömrünü burada yaşamış, dünya şöhrətli əsərlərini qəzəllərini, “Xəmsə”sini də bu qədim şəhərdə qələmə almışdır. 

Nizaminin həyatı təmtəraq, dəbdəbə içərisində keçməmiş, hələ uşaq ikən atasını, sonra anası Rəisə xanımı 

itirdiyindən, onun təlim tərbiyəsini dayısı Həsən öz üzərinə götürməli olmuşdu. Dayısının himayəsi ilə yanaşı, 

fitri istedadı, yaradıcılıq enerjisi, zəhmətkeşliyi, eləcə də Gəncə mühiti imkan vermişdi ki, gənc İlyas tezliklə 

mükəmməl təhsil alıb, dövrünün bütün əsas elmlərini dərindən öyrənsin. Sonralar yazırdı ki: 

 

Dünyada nə qədər kitab var belə, 

Çalışıb vuruşub gətirdim ələ. 

Oxudum, oxudum, sonra da vardım, 

Hər dürlü xəzinədən min dürr çıxardım. 

 

Əsərlərindən məlum olur ki, Nizami Müsəlman İntibahının əsas dilləri olan ərəb və fars dillərini öz ana dili 

türkcə qədər dərindən bildiyi kimi, yəhudi, yunan və digər dillərə də bələd olduğundan onun dünya görüşü 

müasirlərin dən müqayisə edilməyəcək qədər geniş idi. Heç təsadüfi deyildi ki, həm kökündən-əslindən gələn 

ruhani nüfuza, həm də özünün son dərəcə müdrik, humanist xarakterinə görə Nizami istər xalq kütlələri, istərsə 

də dövrün hakimləri, hökmdarları arasında yüksək mövqeyi ilə seçilmiş, Şərq-müsəlman ənənələrindən irəli 

gələrək saraylara dəvət olunmuşdur. Lakin dahi şair mütəfəkkir özünün yavan çörəyini sarayların naz nemətindən 

üstün tutduğundan heç də az olmayan bu cür təklifləri qəbul etməmişdir. 

Şöhrəti Gəncə hüdudlarından çox-çox kənara yayılmış şairə Dərbənd hökmdarının hədiyyə olaraq 

göndərdiyi kənizlə-qıpçaq qızı Afaqla evlənməsi Nizaminin kasıb komasına bir müddət işıq, istilik, zənginlik 

gətirir... Afaqın vaxtsız ölümünü şair sonsuz kədərlə qarşılayıb, əsərlərində, xüsusilə “Xosrov və Şirin” 

poemasında Şirinin gözəlliyini tərənnüm edərkən yazır ki, “o (Şirin) mənim qıpçaq Afaqıma bənzərdi, bəlkə də 

onun özü idi”. 

Afaqdan doğulmuş yeganə oğlu Məhəmmədin də şeir yazdığını görən Nizami onu bu yoldan çəkindirməyə 

çalışmış, məşhur misralarını söyləmişdi: 

 

Şeirdən ucalıq umma dünyada, 

Çünki Nizamiylə qurtardı o da. 

 

Əlbəttə, burada həm səmimi bir ərk, həm də doğma övlada düzgün yol göstərmək istəyi var. 

Nizami istər qəzəllərini, istərsə də “Xəmsə”yə daxil olan “Sirlər xəzinəsi” (1177), “Xosrov və Şirin” 

(1180), “Leyli və Məcnun” (1188), “Yeddi-gözəl” (1196) və “İsgəndərnamə” (1203) poemalarını mövcud ədəbi-

mədəni ənənəyə uyğun olaraq farsca yazmışdır. Həmin ənənə Azərbaycan poeziyasında bütün orta əsrlər boyu bu 

və ya digər səviyyə də özünü göstərmiş, Qətran Təbrizi, Əfzələddin Xaqani, Məhsəti Gəncəvi kimi Azərbaycan 

şairləri hələ Nizamiyə qədər fars dilli ədəbiyyatın dünyaca məşhur örnəklərini yaratmışdılar. 

Lakin etiraf etmək lazımdır ki, Nizami yaradıcılığı həm forma, həm də məzmunca sələfləri ilə müqayisə 

olunmayacaq bir miqyas qazanmışdır. “Eşqdir mehrabı uca göylərin, eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin” fəlsəfəsi ilə 

yazıb-yaradan şair dünyanın ən ümum bəşəri, ən humanist eşq dastanlarını qələmə almış, yer üzündə ədalətin, 

xoşbəxtliyin, demokratiyanın tərənnümçüsü olmuşdur. Təsvir etdiyi hadisələr, müxtəlif millətlər arasından 

qələmə aldığı qəhrəmanlar, bir tərəfdən orta əsrlərə məxsus epik fundamentalizmi ilə fərqlənirsə, digər tərəfdən 

Şərq (Müsəlman) İntibahının məhsulu olan psixoloji analitizmi, müfəssəl polemik ruhu ilə seçilir. 

Şairin, demək olar ki, bütün poemalarında özünü göstərən Xeyir-Şər dilemması da zərdüştlüyün məşhur 

tarixi formuləsindən daha çox Müsəlman İntibahının formalaşdırdığı yeni idrak-mənəviyyat prinsiplərinin 

interpretasiyasında verilir və bir dini dünyagörüşün inhisarından çıxarılaraq ümumfəlsəfi dünyagörüşü, 

ümumbəşəri təfəkkür metafizikası səviyyəsinə yüksəldilir. 
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Nizaminin Eşqi ağıllı, müdrik, dünyada harmoniya, mütənasiblik yaradan fəlsəfi eşqdir. Bu Eşq nə qədər 

İlahidirsə, o qədər Həyati; nə qədər Həyatidirsə, o qədər İlahidir... “Xəmsə” araşdırıcıları Nizami yaradıcılığının 

genotipini, ideya-estetik mənbələrini müəyyənləşdirərkən 3 məqama üstünlük verirlər: 

1) qədim türk eposu; 

2) antik fəlsəfə; 

3) Müsəlman İntibahı ideyaları. 

Heç şübhəsiz, Nizaminin dahi bir şair-mütəfəkkir kimi yetişməsinin əsas qaynağı doğma ümum (qədim) 

türk epos yaradıcılığı ənənələridir ki, “Xəmsə”nin hər bir poemasında özünü bütün miqyası, parlaqlığı ilə göstərir. 

“Yaradılış”, “Oğuz Kağan”, “Köç”, “Alp Ər Tonqa” kimi qədim türk dastanlarında təzahür edən ideyalar, 

motivlər “Xəmsə” üçün olduqca səciyyəvidir. 

Məsələn, İran eposundan fərqli olaraq, türk eposunun sevimli obrazına çevrilmiş Makedoniyalı İsgəndərə 

Nizaminin xüsusi dəyər verərək, onu son (və ən mükəmməl!) poemasının ideal qəhrəmanı kimi təqdim (və 

tərənnüm!) etməsi təsadüfi deyil. Heç bir İran şairi dahi yunan sərkərdəsinə bu cür münasibət göstərməzdi. Türklər 

arasında isə Nizamiyə qədər kimin beş yüz il ərzində Makedoniyalı İsgəndər ədalət simvoluna çevrilmişdi... 

Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dahi şairin xüsusi diqqət yetirdiyi ideal hökmdar problemi, “xoşbəxtlər 

ölkəsi” arzusu və s. barədə ondan bir əsr əvvəl böyük sələfi Əbu Nəsr əl Fərabi ət Türki öz fəlsəfi traktatlarında 

artıq bəhs etmiş, Nizaminin üzərində düşün məsi üçün geniş mövzu-material vermişdi. Aristoteldən sonra “ikinci 

müəllim” sayılan ət Türki kimi Nizamidə həm antik fəlsəfəyə dərindən bələd, həm də Müsəlman İntibahının 

yaratdığı miqyaslı dünyagörüşünə sahib idi. 

Nizaminin əsərlərində bir tərəfdən hökmdarların, böyük tarixi şəxsiyyətlərin (İsgəndər, Xosrov, Şirin, 

Bəhram, Sultan Səncər.) obrazları canlandırılırsa, digər tərəfdən öz şəxsiyyətlərini qoruyan adi zəhmət adamlarına 

sonsuz hörmət, məhəbbət ifadə olunur. Şairin qadın qəhrəmanları, ümumən qadına münasibəti Məhin Banunun, 

Nüşabənin, Fitnənin timsalında yüksək bəşəri dəyərləri ilə seçilməklə “Dədə Qorqud” eposundakı münasibəti 

xatırladır. Bu da tamamilə təbii olub dahi mütəfəkkirin hansı ideya - estetik, mənəvi əxlaqi qaynaqlara 

söykəndiyini bir daha təsdiq edir. 

Əlbəttə, Nizami yaradıcılığı prinsip etibarı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı hadisəsi olsa da, ona a) ümumtürk, 

b) ümumşərq və c) ümumdünya ədəbiyyatı kontekstlərində baxmadan dahi şair mütəfəkkirin tarixi miqyasını (və 

ədəbi missiyasını) təsəvvür etmək çətindir. Lakin uzun illər istər Şərq, istərsə də Qərb ədəbiyyatşünaslıq 

təcrübələrində Nizami İran şairi kimi təqdim olunmuşdur ki, bu zaman onun məhz fars dilin də yazması əsas 

götürülmüşdür. Həmin məntiqlə yanaşsaq, onda gərək tərcümeyi halları, yaradıcılıqlarının ideya estetik 

koordinasiyası yaxşı məlum olan onlarla türk şairini iranlı elan edək. Yaxud həm türkcə, həm farsca, həm də 

ərəbcə yazmış Azərbaycan şairi Füzulini, eyni zamanda, üç xalqın övladı sayaq... 

Mütəxəssislər Nizami yaradıcılığında şəksiz ümumbəşəri miqyas ilə birlikdə eyni dərəcədə şəksiz türklüyü 

(azərbaycanlılığı) yalnız ideya məzmunda deyil, həm də forma üslubda görürlər. Məşhur İran 

ədəbiyyatşünaslarından Səid Nəfisi vaxtilə yazmışdı ki, “Nizamidən türk ətri gəlir”. Görkəmli Azərbaycan 

ədəbiyyatşünası Həmid Araslı isə Nizaminin dilində işlənən spesifik türk Azərbaycan sözlərindən, ifadələrindən 

çoxlu örnəklər vermişdi. Belə bir maraqlı fakt müqayisə də mövcuddur: “Şahnamə”də fars dilini bütün 

zənginlikləri, incəlikləri ilə əks etdirmiş Firdovsidən sonra Nizami bu dilə elə yeniliklər gətirdi ki, farsdilli poeziya 

uzun zaman həmin yeniliklərin təsirindən çıxa bilmədi. Bu isə o deməkdir ki, türk azərbaycanlı Nizami yazdığı 

dilin-poetik ənənələrini həm davam etdirmiş, həm də ona türk təfəkkürü mövqeyindən rezonans vermişdir. 

Nizamişünaslıq bu gün ən inkişaf etmiş filoloji elmlərdən sayılır ki, onun təşəkkülü üçün ilk növbədə dünya 

şərqşünaslığının Y.E. Bertels, A.Y. Krımski kimi nəhənglərinə minnətdar olsaq da, sonrakı dövrlərdə həmin elmin 

hüdudlarının genişlənməsində, problemlərinin dərinləşməsində, heç şübhəsiz, azərbaycanlı alimlər daha böyük 

əmək sərf etmişlər. Məhəmmədd Əmin Rəsulzadənin 1941-ci ildə qələmə alıb 1951-ci ildə Ankarada nəşr 

etdirdiyi “Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyası isə nizamişünaslığın ən möhtəşəm əsəridir. 

Şair-mütəfəkkirin dövrünün, yaşadığı siyasi, sosial və mədəni coğrafiyanın geniş panoramını verən, 

Nizaminin milli kimliyi, yaradıcılığının genezisi, tipologiyası, əsas ideyaları (və idealları) barədə müfəssəl 

təsəvvür formalaşdıran M.Ə. Rəsulzadə yazır: “Gözəl ilə böyüyə türk, gözəllik ilə böyüklüyə türklük, gözəl və 

böyük sözə türkcə, gözəllik və böyüklük diyarına Türküstan deyən bir şairə hansı ağız “o, türk deyildir” deyə 

bilər? 

“Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyasının müəllifi Firdovsi ilə Nizamini ən müxtəlif tərəflərdən 

müqayisə edərkən Firdovsi də fars, Nizamidə isə İslam təəssübkeşliyi olduğunu göstərir və deyir: “O (Nizami-

N.C.), bütün duyğu və şüuru ilə müsəlmandır... Allahın təkliyinə inanır, farsca yazsa da, duyğu və şüuru farslıqdan 

uzaqdır”. 

Nizami saraylardan kənarda dayansa da, dövrünün, xüsusilə türk hökmdarları ilə həmişə yaxın, səmimi 

münasibətləri olmuşdur. “Sirlər xəzinə”sindən sonra qələmə aldığı ikinci poemasını-“Xosrov və Şirin”i Atabəy 

Məhəmməd Cahan Pəhləvana göndərmiş, onun ölümündən sonra taxta çıxan Qızıl Arslan şairlə görüşüb ehtiram 
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əla məti olaraq Gəncə yaxınlığındakı Həmdünyan adlı kəndi ona bağışlamışdı. “Yeddi gözəl”i isə Ələddin Körpə 

Arslana həsr etmişdi. 

Nizaminin şairlik qüdrətindən xəbərdar olan Şirvan hökmdarı I Axsitan şairə “Leyli və Məcnun” 

mövzusunda bir əsər yazmağı sifariş verib, onu da əlavə edir ki, həmin əsər türkcə yox, farsca olsun. Nizami bu 

təklifi qəzəblə qarşılayır və hökmdarın “türk dili yaraşmaz şah nəslimizə, əskiklik gətirər türk dili bizə” sözləri 

müqabilində “qan vurdu beynimə, əsdi dodağım” deyir. Şairin belə bir reaksiya verməsini nizamişünaslar onun 

həm ana dilinə ehtiramının ifadəsi sayır, həm də türkcə əsərlər yazmış olduğu qənaətinə gəlirlər. Ancaq təəssüf 

ki, indiyə qədər Nizaminin türkcə heç bir əsəri tapılmamışdır. 

Dahi Azərbaycan şairi, mütəfəkkiri 1209-cu ildə Gəncədə vəfat etmişdir. Onun məzarı yüz illər boyu 

müqəddəs sayılmış, yalnız Azərbaycandan deyil, dünyanın hər yerindən Şeyx Nizaminin ziyarətinə gəlmişlər. 

Dəfn olunduğu yerdə şairin adına layiq möhtəşəm məqbərə ucaldılmışdır. 

Bu gün Nizami dünyanın nüfuzlu elm və mədəniyyət mərkəzlərində ən müxtəlif baxımlardan öyrənilir ki, 

həmin mərkəzlər içərisində Oksford Universiteti nəzdində akademik Nərgiz Paşayevanın təşəbbüsü (və 

rəhbərliyi) ilə yaradılmış Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzi xüsusi əhəmiyyət 

kəsb etməkdədir. 

Ömrü boyu doğma şəhərindən kənara çıxmayan Nizami Gəncəvi əsərlərinin nadir əlyazma nüsxələri Bakı, 

Təbriz, Tehran, Daşkənd, İstanbul, Qahirə, Dehli, Moskva, Sankt-Peterburq, Paris, London və s. kitabxana, 

muzey, əlyazma fondlarında ən qiymətli incilər kimi qorunub saxlanılır ki, bu da azərbaycanlı şair mütəfəkkirin 

dünya şöhrətinin əyani göstərici sidir. Neçə yüz illərdir ki, humanizm, sülh, həmrəylik, ali insani hisslər təbliğ 

edən Nizami dühası bəşəriyyətə ruh, mənəvi güc, enerji verir. 

 

Mili Məclis.- 2021.- № 1.- Yanvar-Fevral.- S. 74-77. 
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ÜMUMBƏŞƏRİ İDEYALAR TƏRƏNNÜMÇÜSÜ - NİZAMİ GƏNCƏVİ 

 

PƏRVANƏ QULİYEVA, 

Gəncə Dövlət Universiteti  

 

Nizami əsərlərində irəli sürülən və həlli vacib olan məsələlər xalqın təfəkküründə yeni aləm açır, özünə 

yurd salır. Öz qələmi ilə özünə ölməzlik heykəli qoyan Nizami insana məhəbbətlə, bəşəri düşündürən 

məsələlərin həllinə yönəltdiyi fikirləri ilə daha da doğmalaşır. Nizami Gəncəvinin əsərlərini oxunduqca yüksək 

mənəvi - əxlaqi keyfiyyətlər yaradır, biliyini və dünyagörüşünü zənginləşdirir, pis yoldan çəkinməyə, 

xeyirxhlığa, ədalətə sövq edir. Nizaminin bəşəri məna kəsb edən müdrik kəlamları yeni nəslin tərbiyə 

olunmasında, dünyagörüşünün formalaşmasında, mənəvi cəhətdən saflaşmasında bu gün də mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: xalq, yaradıcılıq, insanpərvərlik, poema, ustalıq, humanist fikir, dünyagörüşü 

 

Xalqımızın böyük oğlu bədii və fəlsəfi fikrimizin nurlu əbədiyyətini yaradan Nizami Gəncəvi yalnız 

Azərbaycan xalqına deyil, həm də bütün bəşəriyyətə mənsub sənətkarlardandır. Dahi şairin şerlərində böyük 

ustalıqla tərənnüm edilən istək və arzular məhəbbət, insanpərvərlik, ədalət, hünər, cəsarət və mərdanəlik, səbr və 

təmkin bəşər övladma məxsus insani hiss və duyğulardır ki, Nizami onları bütün əsərlərində vəsf etmişdir. Şairin 

poemalarını oxuyarkən istər-istəməz onun insana, insanın ucalığına veridiyi qiymətdən heyrətə gəlməmək 

mümkün deyildir. Nizami insanı yer üzünün əşrəfi sanırdı. 

Ümumbəşəri ideyalar tərənnümçüsü olan Nizaminin humanist fikir və düşüncələrini ifadə edən, orijinallığı 

və bədii təfəkkür yetkinliyi ilə dünya oxucularını heyran və məftun edən “Xəmsə”nin təsiri ilə dünyanın bir çox 

ölkələrinin şair və yazıçıları öz əsərlərini yaratmışlar. 

Nizami dünya ədəbiyyatında yeni bir dövr açmış Yaxın və Orta Şərq xalqlarının bədii, ictimai, fəlsəfi 

təfəkkür tərzini nurlandırmışdır. Bu nadir istedad sahibinin irsi 9 əsrə yaxındır ki, həm doğma xalqının həm də 

Şərq xalqlarının bədii təfəkkür yaradıcılığını zinətləndirən bir mənbə olaraq qalır. 

Nizami əsərlərində təbiət lövhələrinə, cəmiyyətə, insanı əhatə edən mühitə və bütövlükdə insanın özünə 

geniş yer verilir. Şairin əsərlərinə əbədilik gətirən insanı lirik - romantik və müxtəlif psixoloji anlarda bədii 

idrakın, bədii təsvir vasitərlərinin zənginliyi, rəngarəngliyi və dolğunluğu ilə tərənnüm etməsidir. Nizami əsərləri 

ilə Şərq xalqları poeziyasında lirik - romantik və psixoloji etik səciyyəli bir məktəbin əsası qoyulmuşdur. 

Nizaminin hələ gənc yaşlarında qələmə aldığı “Sirlər xəzinəsi” əsərində böyük bəşəri problemə toxunulur. 

Burada əks etdirilən hisslər də, duyğular da, ideyalar da bəşəri xarakter daşıyır. Onun irəli atdığı problemlərin 

yalnız özünə, öz xalqına deyil, bəşər övladına təfəkkür sahibi insana aid olduğunu görürük. Bu ilk poemasında 

mütəfəkkir şair sözün qüdrətindən, kəsərindən elə məharətlə istifadə edir ki, onun zəkasında gəncliklə 

ağsaqqallığın tarazlığı görünür: 

İçmə, hüşyar eyləməz o içdiyin mey səni,  

Yaddan çıxar varlığın, şərab eylər key səni.  

Sərxoşluğa uyan kəs ələm çəkər ömürlük,  

Aqilliyin üstünə qələm çəkər ömürlük.- (1, s. 185)  

deyən şair hələ gənc yaşlarından meyin insanı rəzil hala saldığından, əqli- məntiqi idrakdan məhrum edib 

şüurusuz vəziyyətə gətirdiyindən söhbət açır, əsrlər, qərinələr bundan əvvəl yalnız hər hansı azərbaycanlıya deyil 

ümumiyyətlə bəşər övladı olan insana bu pis əməldən əl çəkməyi tövsiyyə edir. 

Qana qaltan etsə də səni zəhmət tikanı,  

Çalışmaqdan usanma, işə alışdır canı.  

Öz halal zəhmətinlə namuslu insan sayıl,  

Hər yetənə alçalma, əl açıb olma sail. 

Hələ 9 əsr əvvəl Nizami zəhmətə, əməyə yüksək qiymət vermiş insanın işi ilə, əməli ilə ucalmasını 

söyləmişdir. Artıq planetimizin hər yerində zəhmətə qatlanan, öz əməyi ilə yaşayan insanın əxlaqi xüsusiyyətinin 

ali olmasını görürük. Ümumbəşəri məna kəsb edən zəhmət, namus sözləri məhz insana məxsus keyfiyyətdir. Dahi 

şairimizin bu nəzəri tövsiyyələri bu gün də insanı alçalmamağa, zəhmətə, ucalığa səsləyir. 

Dünyaya fateh olmaz zülmkarlıq, rəzalət,  

Yer üzünün fatehi ədalətdir, ədalət. 

Ədalətin müjdəsi yer üzünü şad edər,  

Ədalətin işidir ölkəni abad edər,-  

misralarını bizdən 9 əsrə yaxın bir müddət ayırır. Əslində isə bu zaman ayrılığıdır. Burada dərin, güclü bir 

mənəvi yaxınlıq duyulur. Hansı ictimai - iqtisadi formasiya olsada, ədalət, zülmkarlıq, rəzalət insana məxsus 

keyfiyyətlərdir. Nizami isə insanlığı yalnız ədalətdə görür. 
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Xoşbəxtlər tək əgər dövlət sevərsən, 

Tamahı məhv elə, qurtar ondan sən,-  

misraları Gəncəvinin II poeması olan “Xosrov və Şirin”dəndir. Şair burada da insanı ön plan çəkir, onunla 

danışır, tamahı az olanı dünyanın ən xoşbəxt adamı hesab edir. Belələrinin həyatda bəlalardan kənarda qalacağını 

söyləyir. Tamahkarlığı şair insanın ən rəzil xüsusiyyəti kimi qiymətləndirir. 

“Yeddi gözəf’dəki fikirlər şairin həyat, cəmiyyət və insanlar haqqındakı mütərəqqi fikirlərinin davamıdır. 

Nizamiyə görə insanın vəzifəsi yeyib - yatmaqdan ibarət deyil, sayıq olmaq, hünər göstərmək insanın başlıca 

vəzifəsidir. İnsanın ləyaqəti xalqına xidmətdə xalqının qeyrətini çəkməkdə üzə çıxır. 

Çalış öz xalqının işinə yara,  

Geysin əməlinlə dünya zər - xara .  

Xoş ətirlər saçmaq istəyən adam, 

Gül tək xoşxasiyyət olmalı müdam. 

Humanist ideyaların yüksək ifadəsi, həqiqi məhəbbətin mücəssəməsi Leyli və Məcnun obrazları həmişə 

yaşayan, yüksək poetik lövhələrlə verilmiş insanlığın ülvi məhəbbəti, bəşər övladının ən ali hissləri kimi tərənnüm 

edilmişdir. 

Məhəbbət daimi olmasa əgər,  

Gəncliyin bir şəhvət oyuna dönər. 

Məhəbbət odur ki, odu sönməsin,  

İnsan yaşadıqca üzü dönməsin. 

 Həqiqi məhəbbət bir məhəbbətdir,  

İlki də, sonu da əbədiyyətdir. 

“Leyli və Məcnun” poemasından gətirilən bu sətirlərdə böyük Nizami məhəbbəti şəhvətə, oyuncağa, 

yüngül hisslərə döndərməməyi tövsiyə edir. 

Nizami sonuncu poeması olan “İsgəndəmamə”də xalqlar dostluğunu, sülh ideyalarını, vətənpərvərlik 

duyğularını ecazkar sənətkarlıqla tərənnüm etmiş, bu xüsusiyyətləri böyük şair humanist dünyagörüşündəki 

beynəlmiləlçilik əhval - ruhiyyəsi ilə bağlamışdır. “Şərəfhamə”dən gətirilən aşağıdakı iki sətirdə: 

Döyüşdən yaxşıdır barışıq, şəfqət, 

Biri dərd gətirər, biri səadət –  

deyən Nizami insanları dostluğa, sülhə, barışığa çağırır. Bəşər övladma xas olan səbr, təmkin, inam kimi 

ən ali xüsusiyyətlər aşılayır. 

Hər bəndin açarı səbrdir, inan,  

Səbirli adamlar olmaz peşiman.  

Darılma sənə üz verəndə kədər,  

Ondan böyük bir dərddən qıl gəzər. (2, s. 265)  

Bu sətirlərdəki fikirlər əsrlərdir ki, oxuculara səbr, təmkin, vüqar, inam və qətiyyət kimi keyfiyyətlər 

aşılayır. Dahi sənətkar əsərlərində yunanların, ərəblərin, çinlilərin, rusların, gürcülərin, hindlilərin, İran və 

Dağıstan xalqlarının adını hörmətlə çəkir, onların adət - ənənələrindən, həyat tərzindən məlumat verir. 

Hər şeyi özünçün əkmək nə yarar ? 

Dünyada hesabsız ruzi yeyən var.  

Köçənlər zəhmətlə əkdiyi bağdan, 

 Gələnlər meyvəni dərmiş hər zaman.  

Köçənlər bir çox şey əkmişdir bizə,  

Biz də əkməliyik gənc nəslimizə.  

Dünya bir tarladır diqqətlə baxsaq  

Hamı bir - birinə cütcüdür ancaq ... - 

Göründüyü kimi humanist şair əkilən, becərilən nemətləri, Allahın verdiyi ruzini yalnız öz xalqına deyil, 

haralığmdan və dini etiqadından asılı olmayaraq yer üzünün əşrəfi olan bütün insanlar arasında paylanmasını 

tövsiyyə edir. 

Nizami yaradıcılığında elə bir əsər, elə bir poema, elə bir parça yoxdur ki, orada bəşər övladına məxsus 

hisslər öz əksini tapmasın. 

Əsrlər, qərinələr keçəcək Nizami ideyaları yer üzünün insanlarını dostluğa, sülhə, düzlük və sədaqətə, 

məhəbbət və cəsarətə səsləyəcək. Çünki Nizami yaradıcılığı insan həyatım, insan qəlbinin ehtiraslarını, sirlərini, 

dövrünün mütərəqqi insanlarını narahat edən saysız - hesabsız qayələri ön plana çəkmiş, sözün qüdrəti ilə adamları 

tərbiyə etməyə yönəlmişdir. Nizami sözü “Allah vergisi” sayırdı. İnanırdı ki, sözün qüdrəti müxtəlif zümrədən 

olan insanları və nəsilləri bir - birinə yaxınlaşdırır. Elə buna görə idi ki, dahi şair özünün humanist fikirlərini 

qələminin ecazkar gücü ilə müasirlərinə və gələcək nəsillərə çatdırmaq istəyirdi. 

Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə misilsiz əsərlər bəxş etmiş Nizami  
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Sanma nağıllarım boş əfsanədir,  

Hər biri dopdolu bir xəzinədir. –  

deyərkən poeziyasındakı humanizmi, müdrikliyi, uzaqgörənliyi, xeyirxahlığı, gələcək nəsillərin mənəvi 

dünyasına işıq saçan böyük ideallarını nəzərdə tuturdu. 

Nizami hələ ilk poemasını - əxlaqi təlimin bədii salnaməsi sayılan “Sirlər xəzinəsi”ni haqlı olaraq 

müdrikliyin bayrağı adlandırmışdır. 

Müdrikliyin bayrağı deyilsə də əsərim,  

Yaşatmasın adımı heç bir vədə əsərim.  

Ürəyimin qaniylə bil ki, yazdım onu mən,  

Elədən - elə yoxsa ki, yollamazdım onu mən. 

Müdriklik bütün xəzinələrdən yüksəkdir - deyən şair “Sirlər xəzinəsi” poemasının əsl qayəsini belə 

səciyyələndirir: 

Səhərtək əritmişəm gecələrin şamını, Sehrikarlıq möcüzəm heyran qoyub hamını. Yoxsula da, şaha da 

hikmət nuru saçmışam, Ülviyyət xəzinəsinin hər sirrini açmışam. 

“Yoxsula da, şaha da hikmət nuru saçarkən, ülviyyət xəzinəsinin hər sirrini açarkən” dahi mütəfəkkirin əsas 

məqsədi özünün humanizm nəzəriyyəsini həyata keçirmək, insan səadətini təmin edən yolları göstərmək 

olmuşdur. Buna görə də Nizami deyirdi: 

Hikmət dəni səpdim ki, vəfa dəni cücərsin,  

Hamı alqış oxuyub, bir gün barını dərsin. 

Zəhmətkeş xalqın elə bir müqəddəs niyyəti, fikir və ümid çırpıntısı yoxdur ki, Nizami poeziyasında 

əbədiləşib, poetik ifadəsini tapmamış olsun, Nizami sənəti, Nizami humanzmi və ideyaları, irəli sürülən bəşəri 

hisslərin ifadəsi zamanın böyük sınağından çıxmamış olsun. Nizaminin ideyaları əsrləri və qərinələri aşıb gələrək 

bütün dünyaya səs salmışdır. Nizaminin ölməz, bəşəri ideyaları zəhmətkeş adamların həyat eşqini, gələcəyə 

inamını artırmışdır. İnsanları əbədi səadətə qovuşdurmaq arzusu, mütərəqqi ideyalarını həyata keçirmək istəyi 

şairin mənəvi xəzinəsində məskən salmışdır. 

İnsanların məhəbbətlə qoruyub saxladığı və təbliğ etdiyi mənəvi xəzinəsində Nizaminin yaratdığı mənəvi 

xəzinə xüsusi yer tutur. Şərqi və Qərbi əsrlər boyu məftun etmiş, Nizami yaradıcılığını kamala yetmiş, nəcib 

əxlaqi sifətlər, əql və gözəllik daşıyıcısı olan insana həsr etmişdir. Poemalarında qələmə aldığı qəhrəmanlar böyük 

hərflərlə yazılan insan obrazlarıdır. Poemaların yazılmasında əsas məqsəd isə insan səadətinə xidmət, bu səadəti 

təmin etmə yollarını arayıb göstərməkdir. İnsanın yüksək əxlaqi keyfiyyətlərinin tərənnümü Nizaminin humanist 

dünyasının mənəvi mahiyyətinə çevrilmişdir. 

Nizami humanizmi İsgəndər kimi bir obrazı dünya mədəniyyətinə bəxş etmişdir. Şair İsgəndərin yüksək 

insani keyfiyyətini açmaqla onu bir nümunə kimi dünya şahlarına göstərmək istəmişdir. Dünyaya ağalıq etmək 

iddiasında olan fateh İsgəndər Nizaminin qələmi ilə tərbiyə olunur, ədalət səsini aləmə yayaraq zülm, nadanlıq və 

bədxahlıqla mübarizəyə qalxır, fəth etdiyi ölkələrin xalqları arasında haqqın, ədalətin bərpasına hökm verir. Artıq, 

İsgəndərin müharibələri işğalçılığa deyil, sülhə, əmin - amanlığa xidmət edir (5, s. 97). 

Nizami bütün poemalarında elmin təntənəsini, alimin yüksək yerini tərənnüm etmişdir. “İsgəndəmamə” 

poemasında isə bu gözəl idealın çiçəklənməsi xüsusi rövnəq tapmışdır. Şair ağlın təntənəsinə, qələbəsinə nail 

olmaq üçün elmə, biliyə sahib olmağı lazım bilir, təlqin edirdi (4, s. 95). 

Təsadüfi deyildir ki, dahi mütəfəkkir ideal hökmdar obrazını yaradarkən onu elm, alim hamisi kimi qələmə 

almışdır. 

Ağıl hər bir sirrə yol tapsın deyə,  

O verdi fikrini elmə, biliyə. 

Əmr etdi verildi belə bir fərman:  

Alimdir gözümdə ən əziz insan. 

Elmlə, hünərlə - Başqa cür heç kəs,  

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.  

Rütbələri içində seçilir biri, Hamıdan ucadır alimin yeri. 

Şair cəmiyyətin inkişafı üçün, insanların formalaşması, həyatın yaxşı mənada dəyişməsi üçün elmin 

zəruriliyini, vacibliyini gələcək nəslə çatdırmağı öz humanist borclarından hesab edirdi. Şairin antik yunan 

mədəniyyətinin ölməz şəxsiyyətlərinin parlaq obrazlarını yaratması da məhz bu ali məqsəddən irəli gəlirdi. 

Bağlı bir qapıya açar axtarsan,  

Ancaq alimlərdə axtar, taparsan.  

Mərdlərin qan tökən qılıncı, bəli,  

Alim tədbirilə olar kəsərli. 

Xeyirxahlıq carçısı olan şair hər kəsi ayrılıqda cəmiyyətin ümumi inkişafına təkan verən nəcib əməllərə 

xidmət etməyə çağırmışdır: 
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Çalış öz xalqının işinə yara,  

Geysin əməlinlə dünya zər, xara. 

Nizaminin humanist nəzəriyyəsinin tərkib hissələrindən biri də əməksevərlik təlimidir. Əməyin tərənnümü 

və təbliği sözün ən yüksək mənasında Nizami poeziyasında öz yüksək poetik əksini tapmışdır. 

Hər halda sən çalış, həyat əməkdir,  

Cənnət kahılığı nəyə gərəkdir. –  

deyən şair əməyin insan həyatındakı həlledici rolunu bir filosof təfəkkürü ilə mənalandırır. Şairə görə insan 

təbiətin mərhəmətinə sığınmalı ondan səxavət ummamalıdır. İnsan - öz gücü ilə təbiətin naz - nemətlərindən 

bəhrələnməli, təbiətə insan hərarəti, insan nəfəsi gətirməlidir (3, s. 290). 

Zəhmətlə açarsan bağlı tilsimi,  

Açsan, xəzinə çıxar aydın gün kimi. 

Ölməz şair insanı düşünməyə çağırır, insan şüurunu dayanmaz, arasıkəsilmə fəaliyyətə ruhlandırır: 

O şey ki, bizlərə lap aşikardır,  

Onda da gizli bir xəzinə vardır. 

Əməksevər şairin təbiətində bütün həyatı boyu iki xüsusiyyət - ağıl və zəhmət vəhdət təşkil etmişdir. O, 

heç vaxt keçirdiyi həyəcanlardan, yuxusuz gecələrdən, axtarışlardan yorulmamışdır. Xalqın səadəti naminə daha 

çox yazmaq, yaratmaq eşqilə çalışmışdır. 

Nə qədər çəkməyib yuxu gözümə,  

Əməyi eyləyim sənət özümə. 

Nizami poemalarında qaranlığı işıqlandırmaq, zülmətə nur çiləmək kimi bədii amalı həll etmək istəmişdir. 

Ülvi hisslərin tərbiyəedici məzmunu açmaq şairin poetik məqsədi olmuşdur. Onun humanist dünyasında gəncliyi 

xeyirxah əməllərə qanadlandıran ən ali hisslərdən söhbət açılır, insan xarakterinin ən ümdə məziyyətləri təlqin və 

tərənnüm olunur. Nizamiyə görə şəxsiyyətin yüksək mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması onun hərtərəfli və 

ahəngdar inkişafının çox mühüm bir cəhətdir. 

Varkən sağlıq əldə, cavanlıq əldə,  

Sənindir hər murad, hər xoş əməl də. 

 Dünyada keçməsin boş cavan çağın,  

Yol get ki, güclüdür indi ayağın (5, s. 147). 

Şairin yaratdığı və irəli sürdüyü belə fikirlər onun kamil insan haqqındakı təliminin əsas şərtlərindəndir. 

Şair öz oğluna nəsihət edərkən üzünü bütün gənclərə tutmuş, bütün gəncliyi tərbiyələndirmək istəmişdi. 

Klassik humanizm nəzəriyyəsi Nizami yaradıcılığında ən gözəl bədii təcəssümünü tapmışdır. Nizaminin 

Şərq ədəbiyyatına gətirdiyi yeniliklərdən, kəşflərdən biri də poemalarında yaratdığı möhtəşəm qadın obrazlarıdır. 

Qadını həmişə cəmiyyətin tam ləyaqətli bir üzvü kimi görməyi arzulayan böyük şair tarixdən aldığı qadın 

obrazlarını öz humanist ideyaları baxımından əbədiləşdirmiş. 

Nizami ideyaları tarixin keşməkeşli, qanlı - qadalı günlərindən keçib bu günümüzə qədər gəlmişdir. Bu 

ideyalar zaman keçdikcə yaşayacaq, hər yeni nəsi Nizami yaradıcılığının açılmamış cəhətlərini kəşf edəcəkdir. 

Nizaminin tükənməz söz xəzinəsi əbədidir, ölməzdir, çünki dahi şair elə müqəddəs fikir və arzulan, elə böyük 

duyğuları əks etdirmişdir ki, nə qədər bəşər mədəniyyəti mövcuddur, onlar da yaşayacaqdır. 
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РЕЗЮМЕ 

ПАРВАНА ГУЛИЕВА ВОСПЕВАТЕЛЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИДЕЙ – НИЗАМИ 

ГЯНДЖЕВИ 

Проблемы, поднятые в произведениях Низами, и проблемы, которые необходимо решить, 

открывают новый мир в сознании людей. Низами, воздвигший своим пером статую бессмертия, 

становится все более роднее со своей любовью к людям и своими идеями, направленными на решение 

проблем, волнующих человечество. Читая произведения Низами Гянджеви, он создает высокие 

моральные качества. Это обогащает у человека знания и мировоззрение, побуждает избегать зла, быть 

добрым и 

справедливым. Мудрые слова Низами, имеющие человеческий смысл, по-прежнему важны в 

воспитании нового поколения, в формировании их мировоззрения, в их духовном очищении. 
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SUMMARY 

PARVANA GULIYEVA 

SINGER OF THE HUMAN IDEAS NIZAMI GANJAVI 

The issues raised in Nizami's works and the issues that need to be resolved open a new world in the minds 

of the people. Nizami, who erected a statue of immortality with his pen, became more and more familiar with his 

love for people and his ideas aimed at solving problems that concern mankind. As he reads Nizami Ganjavi’s 

works, he creates high moral qualities. It enriches his knowledge and worldview, encourages him to avoid evil, 

kindness and justice. Nizami's wise words, which have a human meaning, are still important in the upbringing of 

a new generation, in the formation of their worldview, and in their spiritual purification. 

Key words: People, creativity, humanity, poem, mastery, humanistic thought, worldview 

 

(AMEA-nm müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “XOSROV VƏ ŞİRİN” MƏSNƏVİSİNDƏ ƏXLAQİ-MƏNƏVİ 
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AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat institutunun Türk xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin 

aparıcı elmi işçisi, filologiya elmləri doktoru 
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Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi ilə əlaqədar olaraq Aərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2021-ci il ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi ili” elan 

olunub. Bu Sərəncam elm və mədəniyyət xadimləri qarşısında Nizami Gəncəvi irsinə yeni baxış bucağından 

baxmağı, onun əsərlərində “Qurani-Kərim ”ideyalarının təbliğini, şairin əsərlərindəki dünyanı düzənləyən 

modelin semantik məna çalarlarını öz soykökünə bağlılıq aspektində araşdırmağı, təsəwüf ideyalarının 

öyrənilməsində böyük sənətkarın əsərlərinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini yenidən öyrənmək üçün geniş 

imkanlar açdı. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətimizin strategiyasında baş verən yenidənqurma bütün 

sahələrə sirayət etdi. Bu dəyişikliklər ədəbiyyatımızın inkişafında geniş imkanlar yaratdı. Klassik irsə 

münasibət də dəyişdi. Klassik irsin öyrənilməsində məlum materialların, mənbələrin araşdırılması əsas milli 

və bəşəri dəyər kimi böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. Bu zaman kəsiyində ölməz şairin irsinin yenidən 

nəşri və sətri tərcümələri də günün vacib məsələsi kimi diqqət mərkəzindədir. Odur ki, bu il Azərbaycan 

nizamişünadlğında yeni-yeni nailiyyətlər, elmimizin inkişafına verilən töhfələr illərdən bəri alimlərimizin 

səmərəli zəhmətinin bəhrəsi olacaq. 

 

Xülasə. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi (1141-1209) XII əsr Azərbaycan intibahının yaratdığı 

mütəfəkkir şairdir. Onun əsərlərində təbliğ etdiyi ümumbəşəri ideyalar insanları birliyə, barışa,, qardaşlığa 

səsləyən ideyalar idi. Şairin şəxsiyyətinin formalaşmasında yaşayıb-yaratdığı dövrün dünyagörüşü böyük rol 

oynamışdır. Bu ideyalam, böyük amallar uğrunda mübarizə aparan şair, o amallara əsərlərində yaratdığı 

qəhrəmanlarla qovuşa bilmişdir. 

Nizami Gəncəvinin sufilik ideyalarım əks etdirən əsərlərindən biri də “Xosrov və Şirin ” məsnəvisidir. Bu 

əsərdə biz Xosrovun eşqin təsiri ilə dəyişməsini, təsəvvüfün məqam və mərhələlərindən keçməklə nail olduğunu 

görürük. Bu mərhələləri keçən aşiqin ali məqamda öz sevgisinə qovuşmaqla həqiqət anına çatması əsərin əsas 

məziyyətlərindən biridü: 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Xəmsə”, Xosrov, Şirin, mənəvi kamillik, dinamik hərəkət. 

Key words: Nizami Ganjavi, “Khamsa ”, Khosrov, Shirin., spiritual perfection, dynamic movement. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, «Хамса», Хоеров, Ширин., духовное совершенство, динамическое 

движение. 

 

XII əsr intibah dövrünün böyük mütəfəkkir şairi Nizami Gəncəvi Azərbaycan xalqının dünya 

mədəniyyətinə bəxş etdiyi ən dəyərli töhfədir. Onun dünya mədəniyyəti tarixində qoyub getdiyi “Xəmsə”si uzun 

əsrlərin sınağından məharətlə çıxaraq bütün çətinlikləri adlayıb XXI əsrə qədər gəlib çatmış, özündən sonra neçə-

neçə xəmsə- lərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

N.Gəncəvi əsərlərinin hər birini bir ideya birləşdirir. Bu, hökmdarları ədalətə çağırış ideyasıdır. Şair sanki 

bugünkü dünyamızın təlatümlərini görmüş və insanlığı sevgiyə, məhəbbətə, sülhə, barışa, birliyə səsləmişdir. 

Onun dediyi kimi, “eşqsiz olsaydı xilqətin cam, dirilik sarmazdı böyük cahanı''. Hər bir canlı varlığa məhəbbət 

hissi ilə yanaşan şair dünya düzəninin sevgi ilə bərqərar olunacağını əsərlərinin əsas ideyasına çevirmişdir. Bu 

hala çatmağın yollarını da şair əsərlərində pillə-pillə, mərhələlərlə insanlara söyləmiş, onun irsini öyrənənlərə bu 

tövsiyələrindən öyüd götürmələrini vəsiyyət etmişdir 

Bildiyimiz kimi, N.Gəncəvi “Xosrov və Şirin” məsnəvisini 1181-ci ildə bitirib Cahan Pəhləvana göndərir, 

lakin amansız ölüm onların görüşünə mane olur. Sonradan hakimiyyətə keçən Cahan Pəhləvanın qardaşı Qızıl 

Arslan şairlə görüşür, ona Həmdünyam adlı kənd bağışlayın Həmin dövrdə yaşayan hökmdarlar etiraf edirdilər 

ki, biz həyatımız boyunca tarixdə qaldığımız üçün böyük şairə minnətdarıq. O, bizi əsərlərində yaşatmaqla tarixdə 

qala bildik. 

N.Gəncəvi poeziyasında təsəvviıfi görüşlərin öyrənilməsi şairin irsinə yeni baxışın təzahürüdür. Bu 

baxımdan, “Xəmsə”nin ikinci poeması olan “Xosrov və Şirin” məsnəvisi çox səciyyəvidir. Şairi bu poemanı 

yazmağa sövq edən səbəblər haqqında nizamişünas alim R.Əliyev yazır: “Sirlər xəzinəsi” şairə böyük şöhrət 

gətirdi. Lakin Nizami başa düşdü ki, sosial, siyasi, estetik görüşlərin təbliği və humanizm haqqında təlimin bədii 
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təcəssümü üçün onun “Sirlər xəzinəsi”ndə tətbiq etdiyi didaktik metod əsrin zövqünə, onun səriştəli oxucularının 

estetik ideyalarına cavab vermir (1, 28-29). 

“Xəmsə”nin ilk əsəri olan “Sirlər xəzinə- si”ndə söz sənətinin təsiredici qüvvəsindən müasirlərini mənən 

təmizliyə çağırmaq kimi bəşəri bir məqsəd üçün faydalanan şair dövrünə görə çox mütərəqqi problemlərə 

toxunmuş, yüksək bəşəri ideyalar tərənnüm etmişdir. Şairin şərq şeirinə gətirdiyi belə ölməz ideyalar “Xosrov və 

Şirin” əsərində daha geniş, daha vüsətli və daha aydın şəkildə ifadə olunmuşdur (2, 5). 

“Xosrov və Şirin” bir eşq dastanıdır. Bütün tədqiqatçılar əsərdəki eşqin adi insani münasibətdən böyük 

hadisə olduğunu, Nizaminin burada eşqi fəlsəfi təlim, bədii-fəlsəfi konsepsiya səviyyəsinə qaldırdığını qeyd 

etmişdilər: “Nizami öz poemasında müsəlman dünyası tarixində ilk dəfə olaraq qadının məhəbbət haqqını bəyan 

etmiş, insan ruhunun pak təlatümlərinin gözəl dünyasını tərənnüm etmiş və haqqında Avropada hələ şairdən yüz 

il sonra bədii əsərlər yaradılacaq ali məhəbbətlə bağlı özünün nizamlı təlimini yaratmışdır” (3, 6). 

“Nizaminin ümumi məhəbbət fəlsəfəsinin mahiyyəti bir estetik ideal kimi, Şirinin paklığında, sədaqətində, 

Fərhadın mərdliyində, əzəmətində, Fitnənin tədbirliyində, Leyli və Məcnunun ülvi məhəbbətində, bir siyasi ideal 

kimi (“İskəndəmamə”də - X.H.) hökmdarsızlar şəhərində ifadə olunmuşdur. Məhəbbət fəlsəfəsi Nizami obrazları 

üçün məhək daşı, sınaq nöqtəsi idi” (4, 81). 

“Nizamiyə görə, məhəbbət - həyat, dirilik, yaradıcılıq qaynağıdır. O, məhəbbət haqqındakı konsepsiyasını 

bədii təfəkkürün gücü ilə ifadə etmişdir” (5, 5). 

Poema məhəbbətin dünyanın fövqünə qalxan gücündən bəhs edir. Fərhad öz eşqinin təbiət stixiyası ilə 

döyüşüb ona qalib gəlir: - Bisütun dağını parçalyıb dağıdır, Şirin öz eşqi ilə cəmiyyətin sosial-siyasi ritminə ahəng 

gətirməyə nail olur, cahil Xosrov isə onun eşqi ilə müdrik hökmdara çevrilir. Nizami eşqi əsərdə süjet və obrazlar 

vasitəsi ilə təcəssüm etdirmişdir. Lakin “Xosrov və Şirin” poemasının “Kitabın tərtibi və eşq haqqında bir neçə 

söz” adlanan hissəsində, o, özünün eşq haqqında konseptual düşüncələrini, başqa sözlə, eşq fəlsəfəsini bədii 

nəzmə çəkmişdir. Bilirik ki, Nizamiyə qədər bu dastan Şərq xalqlarının həyatında mövcud idi. Şair bu dastanları 

nəzmə çəkməklə onlara yeni həyat vermiş, bu eşq dastanını yaratmaqla “Xosrov və Şirin” mövzusunu tamamilə 

yeni poetik konsepsiyada təzələmək istəmişdir: 

Söylərkən o həkim bu xoş dastanı., 

Çıxarıb içindən eşqi., fəğanı. 

Altmış yaşındaydı yazanda bunu,, Saxlaya bilmirdi yay da oxunu,. 

Altmışda sevginin., eşqin həycanı 

Titrədə bilməzdi yorğun qocanı. 

Bilici deyəni etmədim təkrar 

Məlumu deməkdən kimə fayda var?! 

Onun yazdıqları - cəngavər eşqi, Mənim yazdıqlarını bir dilbər eşqi (6, 48). Demək, Nizami Gəncəviyə 

qədər bu mövzu Əbülqasim Firdovsi tərəfindən qələmə alınmışdır. Yuxarıdakı beytlərə izah yazmış M.Sulta- 

nova görə, şair burada demək istəmişdir ki, Firdovsi 60 yaşında ikən “Şahnamə” əsərində “Xosrov və Şirin” 

hekayətinə toxunmuşdur. Ona görə də o, məhəbbətin, eşqin fəğan və atəşini qabarıq şəkildə qələmə ala bilməzdi. 

Belə hesab edirik ki, yuxarıdakı beytlərdə ədib yalnız yaş məsələsinə işarə etməmişdir. Burada daha dərin 

məqamlar vardır. Şair əslində, Ə.Firdovsinin mövzuya yanaşması ilə razılaşmamışdır. Ə.Fir- dovsidə Şirin erməni 

qızıdır və o, sasani sarayına bədbəxtlik gətirmişdir. N.Gəncəvi isə mövzunu tamamilə yeni aspektdə qələmə alır. 

Şair üçün tarix baş vermiş hadisələrin hər bir hərfinə əməl etməli olduğu ehkam deyildi. O, tarixə mövzu qaynağı 

kimi yanaşsa da, tarixi hadisələrin təsvirində özünəməxsus bir yolla gedirdi. T.Kə- rimli yazır ki, poeziyanın 

tarixdən daha fəlsəfi və daha ciddi olduğunu, bəşər mədəniyyətinin və ictimai həyatının daha ümumi 

problemlərini əhatə etdiyini deyən böyük yunan mütəfəkkiri Aristotelin ardınca Nizami də tafixi qaynaqlara 

poetik fikrin yardımçısı və konteksti kimi baxaraq, ölməz humanist bəşəri ideyaların təqdimində onlardan bir 

vasitə kimi istifadə edirdi. Nizaminin yaradıcılığında tarix, keçmişin örnəyində gələcəyi yaratmaq cəhdidir (7, 

219-220). 

N.Gəncəvidən öncə “Xosrov və Şirin” hekayətinin təsviri zamanı Ə.Firdovsi bütöv “Şahnamə”də 

ədəbiyyatın maraqlarına yox, milli tarixin maraqlarına xidmət etmişdir. Lakin Ə.Firdovsinin təsvir etdiyi tarix 

N.Gəncəvi üçün maraqlı deyildir. Çünki o tarix fars-sasani dövlətçiliyinin maraqlarına xidmət edən dar milli tarix 

idi və bu keyfiyyəti ilə ümumbəşəri maraqlara, bütün insanlığın mənafeyini ifadə edən universal humanizmə 

xidmət etmirdi. Eşq, məhəbbət, sevgi isə millətdən, dindən asılı olmayaraq ümumbəşəri, ilahi hadisədir. Sənətkar 

Ə.Firdovsini Xosrov və Şirinin məhəbbətinin bu ümumbəşəri tərəflərini unutmaqda, dar milli- tarixi maraqların 

çərçivəsində qalıb, həmin maraqları ümumbəşəri-insani maraqlarla uzlaşdıra bilməməkdə qınayır. Y.Bertels yazır 

ki, Nizamiyə görə, onun sələfi (Firdovsi - X.H.) Xosrov və Şirin haqqındakı rəvayətin ən gözəl hissələrindən 

istifadə etməmişdir... Firdovsi Xosrov və Şirinlə bağlı siyasi hadisələri ətraflı verdiyi üçün Nizami öz poemasında 

onlara geniş şəkildə toxunmur və öz qarşısına qoyduğu bədii- fəlsəfi ideyaları gerçəkləşdirməyi məqsədəuyğun 

hesab edir (8, 38-85). Böyük Nizami gerçəkliyə öz yanaşması ilə Firdovsi yanaşmasını “Yeddi gözəl” poemasında 
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“Misi saf gümüşə döndərən sənət:, gümüşdən zər alar, eyləmə heyrət” beytində “mis-gümüş-qızıl” metaforası ilə 

səciyyələndirmişdir. T.Kərimli beyti şərh edərək yazır: “Nizami mis metonimiyası altında, yəqin ki, Firdovsinin 

istifadə etdiyi tarixi xronikaları nəzərdə tutmuşdur... Bu ifadə altında Nizami tarixi xronikalardan götürülmüş quru 

faktlardan gözəl sənət əsəri yaradıldığını nəzərdə tutur... Firdovsi “mis bədii materialım” götürüb öz sənətinin 

gücü ilə ondan ‘‘gümüş” düzəldir, Nizami isə həmin “gümüş bədii materialını” öz “əl-kimyasının” köməyi ilə 

“qızıla” çevirirdi” (9, 131-141). 

Haqqında söhbət açılan hər iki sənətkar Şərqin böyük şairləri idilər. Lakin onlar şərq ədəbiyyatı tarixində 

eyni bədii missiyanı yerinə yetirməmişdilər. Ə.Firdovsi ədəbiyyata fars- sasani epik ənənəsinin üzərində gəlmiş, 

bir milli şair olmuşdur. N. Gəncəvi isə ədəbiyyatı formaca milli, məzmunca ümümbəşəri hesab etmiş, bir 

azərbaycanlı şair kimi öz yaradıcılığı ilə dünya şairi səviyyəsinə qalxmışdır. Sənətkarın Ə.Firdovsi ilə özünü 

müqayisə etdiyi “Onun yazdıqları - cəngavər eşqi., mənim yazdıqlarım - bir dilbər eşqi” beyti ədəbi-bədii 

müqayisəyə əsaslanır. “Cəngavər eşqi” Ə.Firdovsinin “Şah- namə”sinin fars-sasani epik ənənəsi ilə bağlı 

olduğuna, özündə epos-dastan ənənələrini inikas etdiyinə işarədir. N.Gəncəvi “dilbər eşqi” ifadəsi altında eşqə 

epik dastançılıq formullarından uzaq, yeni ədəbi-fəlsəfi ruhda yanaşmanı nəzərdə tutmuşdur. 

Sənətkar bu beytin ardınca özünün eşq konsepsiyasını bədii şəkildə şərh etmişdir. Həmin 

bədii şərh bizə eşqi Allaha çatmağın əsas vasitəsi hesab edən şair əsərdə təsəvvüfə bəslədiyi münasibəti də 

öyrənməyə imkan verir. Şair deyir: 

Eşqdən başqa söz könlümə yaddır. 

Ömrümün quşuna sevgi qanaddır (6, 48-49). 

Nizaminin könlünün eşqlə abad olması, başdan-başa “eşq” sözü ilə süslənməsi, yəni “eşq”in bir işarə vahidi 

olaraq Nizaminin könül dünyasının məna rəngi kimi çıxış etməsi bizim yadımıza şairin “Sirlər xəzinəsi”ndə öz 

könlü ilə xəlvətə çəkilməsini yada salır. Xatırladaq ki, sənətkarın birinci poemasında haqqında danışılan xəlvətlər 

öz könlündə keçirdiyi “seyri- süluk” halının təsviridir. Burada da məlum olur ki, sənətkarın könlündə eşqdən 

başqa bir şey yoxdur. Sufızmdəki “seyri-süluk” da elə eşq halının təsviridir. Sufi Allaha olan eşqi ilə seyri- süluk 

halına daxil ola bilir. 

Eşqdir mehrabı uca göylərin, 

Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin? (6, 49). 

Mehrab - məsciddə qibləni bildirən tərəfdir. Dindarlar məsciddə üzü mehraba - qibləyə tərəf durub namaz 

qılırlar. İnsanların namaz qılarkən üzü qibləyə durmaları öz dualarını qibləyə yönəltmələri və Allahdan gələn 

yaşam enerjisini üzü mehraba tərəf duraraq almaları deməkdir. Mehrab namazı, insanın cismi və ruhu ilə qibləyə 

köklənməsini nəzərdə tutur. Göylərin mehrabının eşq olması isə bütün kainatın eşqə konsentrasiya olunması, 

göylər aləminin varlığının eşqdən başlanması və eşqə çevrilməsi deməkdir. Bu, sufi- panteist görüşlərin bədii-

məcazi şəklidir. Pan- teizmdə ilahi təbiət insanda təcəssüm olunur və insan öz təbiəti ilə Allaha qayıdır. 

Mütəfəkkir şairin “eşq” konsepti ilə “mehrab” konseptini birləşdirməsi Allah, təbiət və insan münasibətlərinə 

sufi-panteist yanaşması deməkdir. Çünki “mehrab” dini anlayışdır, Allaha ibadəti, ilahi köklənməni bildirir. 

“Eşq”in “mehrab”la, yəni Allahla əlaqələndirilməsi təsəvvüfi-panteist dünyagörüşünün əsasını təşkil edir. 

Eşqin qulu ol ki, doğru yol budur, 

Ariflər yanında, bil, eşq uludur (6, 49). 

Eşqin “doğru yol” hesab olunması birbaşa sufiyanə görüşdür: təsəvvüfdə ya-şamm mənası, mahiyyəti, 

üsulu, forma və məzmunu yalnız eşq yolundan ibarətdir. Burada “yol” dedikdə, eşq “təriqinin”, yəni sufilərin 

“Şəriət-Təriqət-Mərifət-Həqiqət” kamilləşmə sxeminin ikinci pilləsi olan Təriqətin nəzərdə tutulması beytin 

ikinci misrasındakı “ariflər” konsepti ilə birbaşa təsdiq olunur. Arif həmin kamilləşmə sxeminin üçüncü, yəni 

Mərifət mərhələsində olan sufidir. Bu cəhətdən şair öz eşq konsepsiyasını bu beytdə birbaşa, açıq şəkildə və 

sufizmin təməl anlayışlarından istifadə etməklə, məhz təsəvvüfi- irfani mənada götürmüşdür. Şair daha sonra 

deyir: 

Bu dünya eşqdir, qalan fırıldaq, 

Eşqdən başqa şey boş bir oyuncaq (6, 49). 

Burada sufizmin kamilləşmə mərhələsi nəzərdə tutulmuşdur. Çox mənalı məcazlar yaratmağa qabil olan 

sənətkar beytdə “Həqiqət” məqamının birbaşa adını çəkməmiş, onu şərq- müsəlman düşüncəsinin əsas anlayışları 

vasitəsi ilə təcəssüm etdirmişdir. Məlumdur ki, islam düşüncəsində varlığa ontoloji münasibət dildə “varlıq-

heçlik”, “fani dünya-baqi dünya”, “yalan dünya-həqiqi dünya” ikili modellərlə ifadə olunur. Müsəlmana görə 

onun yaşadığı maddi dünya həqiqi yox, fani dünyadır. Həqiqi, baqi - əbədi dünya, o biri dünyadır. Dilimizdəki 

“yalan dünya” anlayışı da bununla bağlıdır. Dahi Nizami də bu dünyanı oyuncaq, yəni fani, o biri dünyanı isə 

həqiqi hesab edir. Səciyyəvidir ki, o, eşqi dünya neməti hesab edir. Yəni şairin nəzərincə, baqi, əbədi dünya, ilahi 

sfera eşqdən ibarətdir. Bu, eşqə birbaşa sufiyanə münasibətin ifadəsidir. 

Eşqsiz olsaydı, xilqətin canı 

Dirilik sarmazdı böyük cahanı (6, 49). 
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Sənətkara görə eşq yaradılışın əsasını, canını, ruhunu təşkil edir. Kainat bütöv bir sistemdir. Bu sistemin 

bütün elementlərini birləşdirən və hərəkətə gətirən eşqdir. Bu da öz sırasında varlığa birbaşa sufi-panteist 

münasibətin ifadəsidir. 

Eşqsiz bir adam bir neydir, qırıq, 

Yüz canı olsa da, ölüdür artıq (6, 49). 

İnsanın varlığı ilahi yaradılış sisteminin tərkib hissəsi kimi eşqlə hərəkətə gəlir. Lakin görkəmli ədib insana 

münasibətdə eşqi birbaşa onun canı ilə əlaqələndirmir. Eşq insan varlığında onun ruhunun fövqündə durur. Şair 

ona görə də belə hesab edir ki, eşqsiz insan fiziki cəhətdən diri olsa da, yəni “heyvani” ruha malik olsa da, o bir 

ölü, başqa sözlə, cansız, ruhsuz varlıq məqamındadır. 

Eşqsiz bu dünya soyuq məzardır, 

Ancaq eşq evində rahatlıq vardır (6, 49). 

Şair bu beytdə yuxarıdakı ideyanı cəmiyyət miqyasında təcəssüm etdirmişdir. Eşqsiz insan yüz canı olsa 

da, bir ölu hesab olunduğu kimi, eşqsiz yaşanan dünya da bir ölü - soyuq məzar məqammdadır. 

Eşqin yanğısından gözəl şey nə var? 

Onsuz nə gül gülər, nə bulud ağlar (6,49). 

Bu misralarda eşq sufi varlığının mövcudluq modeli kimi götürülmüşdür. Sufilər öz varlıqlarını ilahi eşq 

yolunda bir şam kimi yandırır və həyatlarının mənasını bunda görürdülər. “Eşq yanğısını” dünyada olan zövqlərin 

ən yüksəyi hesab edən Ulu Nizami, ümumiyyətlə, dünyanın mənasını eşqə bağlayır. Təbiət eşqlə canlanır (güllərin 

açması, buludlardan yağış yağması) və öz varlığını eşqlə sürdürür. Eyni ilə şair də bütün əsərlərində eşqi ilahi 

varlıq kimi vəsf edərək, insanlığı fəlakətdən eşq ilə qurtarmağa çağırırdı. 

 

Nəticə. Bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində əbədi səhifə açmış nəhəng sənətkarın xalqımızın 

mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin mədəni sərvətlər xəzinəsində 

özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. Şairin yubileyi ərəfəsində onun irsinin tədqiqi və təbliğinin 

öyrənilməsi Nizami Gəncəvi dühasına ən layiqli töhfədir. 
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Kh.Hummatova 

Ways of moral and spiritual purification in distiches of Nizami Ganjavi's ‘Khosrov and Shirin’ 

Abstract 

The great poet of Azerbaijan Nizami Ganjavi (1141-1209) is a wise figure of the Azerbaijani Renaissance 

of the 12th century. The ideas of his poetry are dedicated to universal values such as solidarity, peace, and 

fraternity. The period the poet lived and created played a crucial role in the formation of his vision. The poet, who 

fought for a great cause, managed to fuse these ideas with the heroes of his poems. 

‘Khosrov and Shirin’ is one of the poems dedicated to Sufi ideas. We are witnessing how Khosrov changes 

under the influence of love, passes through the Sufism stages. One of the main points of the poem is that at the 

peak of his path through these stages, Khosrov reunites with his love and reaches the moment of truth. 

 

Х.Гумматова 

Пути нравственного и духовного очищения в двустишиях поэмы Низами Гянджеви «Хоеров 

и Ширин» Аннотация 

Великий поэт Азербайджана Низами Гянджеви (1141-1209) мудрый деятель азербайджанского 
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народа, живший в XII веке. Идеи его работ посвящены таким общечеловеческим ценностям, как 

солидарность, братство. Поэт, боровшийся за великие дела, сумел соединить эти идеи с героями, которых 

он создал в своих произведениях. 

Одна из работ, посвященных идеям софизма, - «Хоеров и Ширин». Мы наблюдаем, как Хоеров 

меняется под влиянием любви через стадии софизма. Суть поэмы в том, что Хоеров встречает любовь к 

высокой сцене и поиску истины. 

 

Peşə təhsili və insan kapitalı.- 2021.- №1.- S.6-10. 
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Nizami Gəncəvinin qəzəlləri Üzeyir Hacıbəylinin 

yaradıcılığında 
 

Zemfira Səfərova 

 

Bu il iki dühanın - Nizami Gəncəvinin və Üzeyir bəy Hacıbəylinin məşhur “Sənsiz” musiqi qəzəlində 

qovuşmaqlarının səksən illiyi tamam olur. Yada salmaq istərdim ki, “Sənsiz” musiqi qəzəli Üzeyir bəy tərəfindən 

1941-ci ildə yazılmışdı. 

Məlumdur ki, dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli böyük Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik 

yubileyi münasibəti ilə “Sənsiz”lə bərabər həm də şairin “Sevgili canan” qəzəlinə 1943-cü ildə musiqi 

bəstələmişdir. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Nizami Gəncəvi ilini qeyd etdiyimiz zaman, vokal 

musiqimizin qızıl fonduna daxil olmuş bu romans-qəzəllər bu gün xüsusi təravətlə səslənirlər. Bu musiqi 

qəzəllərin klassik ifaçıları Bülbülü, M. Maqomayevi və digər gözəl vokalçılarımızın ifasını misal göstərə bilərik. 

Bu dövr ərzində Üzeyir Hacıbəylinin Nizaminin lirik şeirlərinə, qəzəllərinə yazdığı musiqinin populyarlığı, 

şöhrəti nəinki azalmamış, hətta qat-qat artmışdır. Qeyd edək ki, şairin sözlərinə Üzeyir bəy ona qədər musiqili 

qəzəl yazmaq niyyətində idi, təəssüflər olsun ki, yalnız ikisini bitirə bilmişdir. 

Bu illər ərzində Azərbaycan musiqisində böyük Nizaminin əsərləri və mövzuları əsasında Əfrasiyab 

Bədəlbəylinin “Nizami”, Niyazinin “Xosrov və Şirin” operaları, Qara Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik 

poeması və “Yeddi gözəl” baleti, Fikrət Əmirovun “Nizami” simfoniyası və həyatının son illərində yazdığı 

“Nizami” baleti kimi dəyərli əsərlər yaranmışdır. Üzeyir Hacıbəylinin “Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqili 

qəzəllərinin isə Azərbaycan vokal musiqimizin inkişafında və xalqımızın qəlbində xüsusi yeri həmişə olmuşdur. 

Üzeyir bəy yaradıcılığında ilk dəfə Füzuli qəzəllərinə müraciət etmişdir. İlk öncə Füzuli şeiri Hacıbəylinin 

“Leyli və Məcnun” operasında, daha sonralar şairin qəzəlləri “Arşın mal alan” və “O olmasın, bu olsun” 

operettalarında səslənmişdir. 

Qəzəl yaxın şərq xalqlarının, xüsusilə Azərbaycan, iran, ərəb, türk, özbək, tacik və sair xalqların 

poeziyasında geniş yayılmış, aşiqanə mövzulu, həcmcə böyük olmayan poetik bir formasıdır. Uzun əsrlərdən bəri 

qəzəl janrı Azərbaycan ədəbiyyatının, eləcə də musiqimizin ən kütləvi janrlarından olmuşdur. Qəzəlin 

məşhurluğunun bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, ədəbiyyatın bu janrını yaymaq çox asan idi. Ədəbi qəzəllər yazılı 

şəkildə bizə gəlib çatdığı halda, musiqili qəzəllərə aid məlumatımız məhduddur. 

Üzeyir Hacıbəyli ədəbi və musiqi formalarının vəhdəti ənənəsindən, qəzəlin musiqi ilə üzvi bağlılığından 

yaradıcı surətdə istifadə etmişdir. Bəstəkar ədəbiyyatın bu janrını yenidən musiqi ilə bağlamış, qəzəli musiqiyə 

daxil edərək Azərbaycan vokal musiqisində yeni bir janrın və formanın -musiqili qəzəlin bünövrəsini qoymuşdur. 

Məqalələrin birində bəstəkarın özü musiqili qəzəl haqqında belə yazırdı: 

“Qəzəl Şərq poeziyası formalarında olub, lirik məzmun daşımalıdır. Qəzəllər Azərbaycan poeziyasında son 

dərəcə geniş yayılmışdır. Çox vaxt qəzəllərin mətnindən Azərbaycan ladlarında vokal improvizasiya üçün istifadə 

olunur. Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinə hazırlıq ərəfəsində Azərbaycan 

bəstəkarları onun məşhur qəzəllərinə musiqi yazmışlar. Beləliklə, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq musiqili 

qəzəllərin, artıq improvizasiya şəklində deyil, inkişaf etmiş melodiya şəklində olan, müvafiq ladlarda yazılan və 

Avropa romansları janrına yaxınlaşan yeni bir forması meydana gəlmişdir.”1 

Bəstəkarın bu məqaləsi 1944-cü ildə yazılmışdır. Lakin hələ 1926-cı ildə “Azərbaycan musiqisinə bir 

nəzər” adlı məqaləsində Ü. Hacıbəyli qəzəllərin bəhri, yəni vəzni kimi mürəkkəb bir məsələyə toxunaraq yazırdı: 

“Dəstgahların qəzəlləri mütləqən əruz vəzni ilə yazılmış olmalıdır, barmaq hesabı ilə yazılmış şeir və 

qəzəllər dəstgahlar üçün yaraşmaz, əruzla yazılmış qəzəlin vəzni dəstgahın musiqisi üçün dəxi vəzn məqamını 

tutur. Dəstgahı oxuyan xanəndə şeirin qısa hecasını necə ki, var qısaca tələffüz edib uzun hecasında avazla növ-

növ “zəngulələr”, “kalaraturlar” edib istədiyi qədər uzadıb səsi işlədir: məsələn “məfail” vəznindəki sözün 

“məfail” kimi üç hecası olsa da, dəstgahda, “mə” hevası heç vaxt uzadılmaz, “mə” hecası olduqca qısaca “fa” 

hecasına rəbt edilib “məfa ” olar və bu yerdə, “yəni “fa”da xanəndə istədiyi kimi səsi uzadıb lazım gələn guşələri 

vura bilər: əlhasil “məfail” iki hecaya bölünüb oxunar.” (Məqalənin bu yerində Üzeyir bəy qeyd edir ki, osmanlı 

türkləri şeirdə hecaları başqa cür ayırıb oxuyurlar.2” 

Hacıbəyli hər iki əsərdə Nizami qəzəllərinin süjet xəttini və fikrini saxlamış, şeir və musiqinin vəhdətini 

yaratmış, qəzəlin vəznini bacarıqla musiqiyə keçirə bilmiş, şairin yaradıcılığının ruhuna uyğun əsərlər 

yaratmışdır. 

 
1 Üzeyir Hacıbəyov. Əsərləri, 2c-Bakı, 1965, s.348 
2 Elə orada ,s.217 
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“Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəllərinin ümumi cəhətləri çoxdur. Hər iki qəzəl instrumental girişlə 

başlanır. Hər iki giriş qəzəllərin əsas fonunu təyin edərək, onların xasiyyətinin ilk cizgilərini müəyyənləşdirir. Bu 

instrumental müşayiət bütün əsər boyu saxlanılır. Qəzəllərdə giriş hissəsinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Girişdə 

verilən və bütün əsər boyu saxlanılan vəzn hər iki qəzəldə eynidir. 

Güman etmək olar ki, hələ not yazısı olmayan vaxtlar qəzəl həmin vəzndə musiqinin müşayiəti ilə 

oxunurmuş. “Sənsiz” qəzəlinin vəznini, bəhrini təhlil etdikdə onun qəzəl bəhrlərindən olan “Rəməl” əsasında 

bəstələndiyini görürük. “Sənsiz” qəzəlinin ilk dörd misrasını misal gətirək: 

 

Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz, 

Hər nəfəs çəkdim hədər getdi o saat sənsiz. 

Sənin ol cəlb eyləyən vəslinə and içdim inan, 

Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz. 

 

Bəstəkarın “Sevgili canan” qəzəlinə müraciət etdikdə isə onun vəzninin “həzəc” bəhrində yazıldığı məlum 

olur. 

Hüsnün gözəl ayətləri ey sevgili canan, 

Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan. 

Gəl eylə nəvaziş, mənə ver busə ləbindən, 

Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan. 

 

Qəzəllərdə melodiyanın ölçüsü üç çərək (3/4), instrumental müşayiət isə Azərbaycan xalq musiqisinə xas 

olan 6/8 ölçüsündə bəstələnmişdir. Buna biz musiqimizin bir çox janrlarında rast gələ bilərik. 

“Sənsiz” və “Sevgili canan”ın giriş hissələrində vaxtilə qəzəl ifaçılarını müşayiət edən musiqi alətlərinin 

xüsusiyyətləri aydın hiss olunur. 

Ü. Hacıbəyli qədim musiqi qəzəlinin bir çox cəhətlərini - onun muğamat əsasında qurulan melodik xəttini, 

müşayiətçi xüsusiyyətlərini saxlaya bilmişdir. Hər iki qəzəlin müşayiətində bir səsin saxlanılması nəfəslə və 

zərblə çalınan Azərbaycan xalq çalğı alətlərini-balabanı, qavalı, tütəyi xatırladır. 

Kvarta, kvinta səslənmələri isə aşıqları müşayiət edən sazın üslubuna yaxındır. Girişdə verilən kiçik 

melodik parçalar dinləyicini əsərlərin ümumi xüsusiyyəti ilə tanış edir. Girişdə vokal partiyanın kiçik melodik 

parçaları imitasiya yaradaraq, hər iki əsərdə bəstəkarın polifoniya üsullarından istifadə etdiyini göstərir. 

Üzeyir Hacıbəylinin novatorluğu ondadır ki, onun yazdığı musiqi adi romans çərçivəsindən çıxaraq, daha 

geniş və sərbəst bir forma yaratmışdır. O, romans janrında çox işlənən üç hissəli formanı öz qəzəllərində 

muğamatla əlaqələndirmişdir. 

“Sənsiz” və “Sevgili canan”da musiqinin inkişafı muğamatın improvizə xüsusiyyəti ilə uyğundur. Buna 

görə də melodiya tədriclə deyil, sıçrayışlarla, qeyri-bərabər pillələr şəklində zilə qalxaraq, son nöqtəsinə çatır. 

Bundan sonra melodiya .muğamatda olduğu kimi, bəmə enməyə başlayır. “Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqili 

qəzəlləri ehtiraslı və eyni zamanda həzin təsir bağışlayır. Görkəmli şərqşünas Y.E. Bertels haqlı olaraq yazır ki, 

qəzəlin hər sözü musiqidir, lakin bu simfonik orkestrin gurultusu deyil , tarın xəfif titrəməsi, aylı gecədə neyin 

həzin iniltisidir. “Sənsiz” və “Sevgili canan”da böyük bəstəkar qəzəl janrının bu ruhunu gözəl ifadə edə bilmişdir. 

“Sənsiz” qəzəlində melodiyanın hərəkət xəttinə diqqət yetirsək, deklamasiya şəklini görərik. Melodiyanın 

danışıq tərzi onun bir səs üzərində təkrarlanıb, kiçik sıçrayışdan sonra yenə həmin səsə qayıtması ilə əldə edilir. 

Məhz belə melodik xətdən istifadə edərək Üzeyir Hacıbəyli Nizami qəzəlində ifadə olunmuş qüssə və 

kədəri musiqi dilinə çevirə bilmişdir. Qəzəldə işlənən “Sənsiz” rədifi müxtəlif rənglərə boyanaraq, ayrı-ayrı 

intonasiyalarla səslənir. Bu gah kədər, gah ümidsizlik, gah sual, gah da şadlıq intonasiyalarıdır. “Sənsiz” qəzəlində 

“Segah” məqamından istifadə edilməsi Ü. Hacıbəyli musiqisinin Nizami qəzəlindəki şeiriyyətlə, bu qəzəllərin 

fəlsəfi kədəri ilə gözəl ahəngini yaradır. 

Birinci hissə “Şikəsteyi-fars” şöbəsindən başlanır. İkinci hissə isə “Segah” məqamının səs qatarının 

genişləndirmiş “Əraq” şöbəsində yazılmışdır. Bu hissədə başqa kökə keçməklə bərabər, özgə məqama “Bayatı-

Şiraz”a meyl göstərilir. Qəzəlin orta hissəsində eyni bir məqamın və kökün verilməsi əsərdə müəyyən bir təzad 

yaradır, onu təzə rəngə boyayır. 

“Sənsiz”dən fərqli olaraq. “Sevgili canan” qəzəlinin məzmunu bir qədər başqa səpkidə verilmişdir. 

“Sənsiz” qəzəlində böyük rol oynayan rədif burada yoxdur. Lakin onu “Şüştəri” məqamının “Tərkib” şöbəsinə 

xas olan və bütün qəzəl boyu təkrarlanan intonasiya əvəz edir. Bu intonasiya qüssə-qəm hissi oyadır. Qəzəl 

“Şüştər” dəstgahının ikinci şöbəsi olan “Tərkib”dən başlayaraq orta hissəsində “Bayatı-Şiraz”a meyl göstərir. 

Melodiya “Tərkib”ə qayıdaraq üçüncü hissənin başlanmasına səbəb olur. Qəzəlin orta hissəsi -“Bayatı-Şiraz”ın 

“Hüzzal” şöbəsi inamla doludur. Qəzəl də məhz bu inamla-sevincə, səadətə, şadlığa dərin inam hissi ilə bitir. 
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Şübhəsiz ki, hər iki qəzəldə ümumi cəhətlərin olması təsadüfi deyildir. Görünür, Üzeyir bəy həmin ədəbi 

janrı musiqidə məhz bu cür təsəvvür edirmiş. 

Böyük sənətkarın musiqimizdə yaratdığı bu janrda başqa bəstəkarlarımız da gözəl qəzəl-romanslar 

yazmışlar. Əmirovun “Gülüm”, Quliyevin “Bəxtəvər oldum”, Cahangirovun “Nazənin” və bir çox başqa musiqili 

qəzəllər buna misaldır. 

Üzeyir Hacıbəylinin “Sənsiz” və “Sevgili canan” musiqili qəzəlləri vokal lirikamızın ilk və klassik 

nümunələri kimi yaşayır və yaşayacaqdır. 

Nizami və Hacıbəyli dühası bu iki musiqili qəzəlində qovuşmuş və hər iki sənətkarın adını bir daha 

əbədiləşdirmişdir. 

Açar sözlər: Nizami, qəzəl, Hacıbəyli, Sənsiz, Sevgili canan 

 

Газели Низами Гянджеви в творчестве Узеира Гаджибейли 

 

2021 год обьявлен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым годом великого поэта Низами 

Гянджеви. В статье рассматриваются известные музыкальные романсы Узеира Гаджибейли «Без тебя» 

(Сенсиз) и «Возлюбленная» (Севгили джанан) написанные в 1941-ом и 1943-ем годах на стихи Низами 

Гянджеви , к его 800 летнему юбилею. В статье приводятся некоторые особенности литературного жанра 

газель и новаторское отображение его в музыке Гаджибейли, анализируются мелодические,ритмические, 

стилистические и другие инновации во вновь созданном композиторе музыкальном жанре-музыкальная 

газель. 

Ключевые слова: Низами, газель, Гаджибейли, Сенсиз, Севгили джанан. 

 

Nizami Ganjavi’s gazelles in Uzeyir Hajibayov’s creation 

 

The President of Azerbaijan, İlham Aliyev, has declared 2021, the year of the great poet Nizami Ganjavi. 

Two popular musical ghazals, “Sensiz”and “Sevgili Canan”, by the genius composer Uzeyir Hajibayli are 

being analysed in the article. The aforementioned musical ghazals were written in 1941 and 1943, respectively, 

and were dedicated to the 800th anniversary of Nizami Ganjavi. 

The article analyzes some features of the literary genre ghazaland their innovative development in 

Hajibeyli’s music,melodic, rhythmic, style, form and other innovative features in the new musical genre created 

by the composer. 

Key words: Nizami Ganjavi, Uzeyir Hajibayli, Ghazal, “Sensiz”, “Sevgili Canan”. 

 

Musiqi dünyası.-2021.-№1(86).-S.19-21. 
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Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında 

Nizami mövzuları 
 

Cəmilə Həsənova 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin 2021-ci ili dahi Azərbaycan 

şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubiley i ilə əlaqədar olaraq, “Nizami ili” elan etməsi Azərbaycan bəstəkar 

və musiqişünaslarını çox sevindirmişdir, onlar bu əlamətdar yubileyə öz töhfələrini vermək üçün yeni 

əsərlər üzərində çalışırlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami mövzuları bəstəkar yaradıcılığına hələ 1940-cı illərdən daxil olmuşdur. 

Keçmiş sovet məkanında Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı, demək olar ki, o dövrün 

bütün bəstəkarları Nizami irsinə müraciət etmiş və müxtəlif janrlarda, rəngarəng mövzulu əsərlər yaratmışlar. 

1941-9145-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsi bu yubileyi bir qədər təxirə salsa da, lakin 1947-ci ildə keçirilmiş 

yubiley tədbirləri musiqi həyatımızda böyük əks-səda doğurdu. Məhz bu dövrdə Azərbaycan bəstəkarlarının 

musiqi mədəniyyətimizdə yeni səhifə açan və dünya musiqi irsini zənginləşdirən bir sıra əsərləri yaranmışdır ki, 

bu gün onlar bizim musiqi klassikamıza çevrilmişdir. Nizami mövzuları bundan sonra Azərbaycan musiqisinə 

əbədi daxil olaraq, nəsil-nəsil bütün bəstəkarların yaradıcılığına ilham vermişdir və bu mövzuda əsərlərin 

yaranması bu gün də davam edir. 

Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin Nizaminin qəzəlləri əsasında yazdığı “Sənsiz” və “Sevgili canan” 

romansları vokal musiqidə yeni bir janrın - romans-qəzəl janrının əsasını qoyaraq, Azərbaycan bəstəkarlarının bu 

sahədə böyük miqdarda vokal əsərlərinin yaranmasına təkan verdi. Nizaminin qəzəllərinə Fikrət Əmirovun, Tofiq 

Quliyevin, Cahangir Cahangirovun, Ədilə Hüseynzadənin, Ağabacı Rzayevanın, Hacı Xanməmmədovun, Şəfiqə 

Axundovanın və bir çox bəstəkarların yazdıqları vokal əsərlər müğənnilərin repertuarına daxil olmuşdur. Son 

illərdə gənc bəstəkarlarda bu janra maraq göstərərək, bir sıra vokal əsərlər yaratmışlar. 

Nizami mövzularına həmçinin musiqili-səhnə və simfonik əsərlərdə də müraciət olunmuşdur. Hətta bir 

neçə bəstəkarın yaradıcılığında Nizami mövzularının dəfələrlə müxtəlif əsərlərdə əks olunduğunu qeyd edə 

bilərik. 

Zəmanəmizin görkəmli bəstəkarı Qara Qarayev Nizami mövzularına davamlı olaraq müraciət etmiş, 

Nizaminin sözlərinə səs və orkestr üçün üç təsnif (“Leyli”, “Şirin”, “Sarənc”), a kapella xoru üçün “Payız” əsərini, 

“Leyli və Məcnun” simfonik poemasını, “Yeddi gözəl” baletini və onun musiqisi əsasında iki simfonik süitasını 

yaratmışdır. Bu əsərlərin hər birinin öz səhnə həyatı olmuş, dünyanın bir sıra dirijorları tərəfindən ifa olunaraq, 

konsert repertuarlarını bəzəmişdir. Xüsusilə “Yeddi gözəl” baleti dünyanın bir çox ölkələrində səhnəyə qoyulmuş, 

Nizaminin humanist ideyalarını musiqi və xoreoqrafiyanın vəhdətində tamaşaçılara çatdırmışdır. Balet bu günə 

kimi Azərbaycan Opera və Balet Teatrının daimi repertuarında özünəməxsus layiqli yer tutur. Eyni zamanda, 

bəstəkarın “Leyli və Məcnun” simfonik poemasının musiqisi əsasında eyniadlı bir pərdəli balet tamaşası da 

səhnəyə qoyulmuşdur. 

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirov da Nizami irsinə müraciət edərək, “Nizami” baletini, 

“Nizami” simfoniyasını, “Nizaminin xatirəsinə” simfonik poemasını bəstələmişdir ki, bu əsərlər dahi şairin 

dövrünün, yaradıcılığının, obrazlarının füsunkar musiqi dili ilə təcəssümünü yaratmışdır. 

Nizaminin mövzuları əsasında yaranmış balet əsərlərinin sırasında Tofiq Bakıxanovun “Xeyir və Şər”, 

Aqşin Əlizadənin “Nizaminin xatirəsinə”, Qalib Məmmədovun “Sirlər xəzinəsi” baletlərini də qeyd edə bilərik 

ki, bunlar 1980-1990-cı illərdə meydana gəlmişdir. 

Nizami mövzuları öz əksini opera əsərlərində də tapmışdır. Niyazinin “Xosrov və Şirin”, Əfrasiyab 

Bədəlbəylinin “Nizami”, Ramiz Mustafayevin “Şirin” operalarını, Soltan Hacıbəyovun “İsgəndər və çoban” uşaq 

operasını qeyd etmək olar. Bu əsərlərdən bəzisi 1940-50-ci illərdə Azərbaycan Opera və Balet teatrında tamaşaya 

qoyulsa da, onların səhnə həyatı uzun olmamışdır. Bəzisi hələ də səhnələşdirilməmişdir. 1990-2000-ci illərdə də 

bir sıra opera əsərləri yaransa da onlar da tamaşaya qoyulmamışdır. Oqtay Rəcəbovun “Xeyir və Şər” operası, 

Rəşid Şəfəqin “Bayquşların söhbəti” nağıl-operası, “İsgəndərin sirri” uşaq radio-operası, Eldar Mansurovun 

“Yeddi gözəl” rok-operası Nizami mövzularının müxtəlif təfsirlərini yaradan əsərlər kimi musiqimizə daxil 

olmuşdur və səhnə təcəssümünü gözləyir. Yəqin ki, bu yubiley ilində Opera və Balet teatrında bütün bu əsərlərə 

yenidən nəzər salınaraq, müasir səhnə quruluşu ilə tamaşaçılara təqdim ediləcək. 

Simfonik musiqinin müxtəlif janrlarında bəstəkarlar Nizami mövzularının təcəssümünü vermişlər. Qara 

Qarayev və Fikrət Əmirovdan sonra bir çox bəstəkarlar - Məmməd Quliyev, Midhət Əhmədov, Nəriman 

Məmmədov, Tofiq Bakıxanov, Məmmədağa Umudov və başqaları simfoniyalar, simfonik poemalar, simfonik 

süitalar, xoreoqrafik şəkillər, balet süitaları yaratmışlar. Bu sahədə yaradıcılıq işi bu gün də davam edir və “Nizami 

ili”ndə bəstəkarlarımız öz yeni simfonik əsərləri ilə konsert səhnələrinə çıxacaqlar. 
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Görkəmli bəstəkar Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığında Nizami irsinə həsr olunmuş əsəri qeyd etmək 

istərdik: “Gottes ist der Orient” Oratoriyası alman şairi V. Hötenin “Şərq-Qərb” divanına əsaslanaraq, Nizaminin 

poeziyası ilə əlaqələri əks etdirir (Azərbaycan və alman dillərində). Əsər ilk dəfə 2000-ci ildə Almaniyanın Köln 

şəhərində “Triennale” Festivalında, daha sonra Amerikada və İsveçrədə ifa olunmuşdur və istərdik ki, bu əsər 

Azərbaycanda da öz təfsirini tapsın. 

Nizaminin qəzəlləri əsasında yazılmış xor əsərlərindən Cahangir Cahangirovun “Qəzəl”, Cövdət Hacıyevin 

“Ey gül”, Məmməd Quliyevin “İki dastan” və s. ilə yanaşı, son illərə aid Məmməd Cəfərovun “Dahi Nizami”, 

Mehriban Əhmədovanın “Ey səba” xor əsərlərini də qeyd etmək olar. 

instrumental musiqi sahəsində bir sıra bəstəkarlar Nizaminin obrazlarına müraciət etmişlər, bunlardan 

Qalib Məmmədovun simli kvartet, solo fleyta və fortepiano üçün “Nizaminin xatirəsinə” elegiyası, Sərdar 

Fərəcovun orqan üçün “Qəsidə” sonatası və s. diqqətəlayiq əsərlərdir. 

Nizami yaradıcılığı musiqişünasların da tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Musiqişünas-alimlər Səadət 

Abdullayevanın “Nizamidə musiqi, musiqidə Nizami”, Sevda Qurbanəliyevanın “Nizami Gəncəvinin yaradıcılıq 

irsi və Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərləri”, “Nizami Gəncəvi və Fikrət Əmirovun musiqi dünyası” və s. 

kitabları, musiqişünaslar tərəfindən yazılmış onlarla məqalələr şairin yaradıcılığının musiqi ilə əlaqələrinin 

tədqiqi məsələlərinə həsr olunmuş və Nizamişünaslığa öz töhfəsini vermişdir. 

Bununla yanaşı, Nizaminin sözlərinə yazılmış əsərlər əsasında çox saylı müxtəlif alətlər və ansambllar üçün 

işləmələr meydana gəlmiş və not məcmuələri çap olunmuşdur. Bütün bunlar musiqi ifaçılarının konsert və tədris 

proqramlarında Nizami irsinin mühüm yer tutduğunu və hər yeni gələn musiqiçilər nəsillərinin bu zəngin irsdən 

bəhrələndiyini sübut edir. 

Göründüyü kimi, Nizami mövzuları Azərbaycan bəstəkarlarının və musiqişünaslarının yaradıcılığında 

mühüm yer tutur. Əlbəttə ki, bir məqalə daxilində bütün bəstəkarların yazdıqları əsərlərin adını çəkə bilməsək də, 

qeyd etdiyimiz əsərlər Nizami yaradıcılığının bəstəkar əsərlərində geniş və çoxcəhətli təfsirini əks etdirir. 

“Nizami ili” bəstəkar və musiqişünaslarımız qarşısında yeni yaradıcılıq məqsədləri qoyur. Azərbaycan 

Bəstəkarlar İttifaqında bununla bağlı tədbirlər planlaşdırılır. Bəstəkarların yeni əsərlərinin dinləyişinə, 

musiqişünasların yeni kitablarının nəşrinə hazırlıq gedir. 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən Nizaminin sözlərinə qəzəl-romans müsabiqəsinin keçirilməsi 

önəmlidir. Müsabiqədə bəstəkarların səs və instrumental ansamblın müşayiətilə qəzəl-romanslarının təqdim 

edilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilən bu 

müsabiqədə müxtəlif nəsillərdən olan bəstəkarların iştirak etməsi onların yaradıcılıq diapazonunun 

rəngarəngliyini nümayiş etdirir. 

Əminik ki, “Nizami ili”ndə bəstəkar və musiqişünaslarımız öz uğurlu əsərləri ilə musiqi mədəniyyətimizi 

zənginləşdirəcək, dahi Azərbaycan şairi Nizaminin obrazını, qəhrəmanlarının dili ilə söylədiyi bəşəri ideyaları 

musiqimizdə əbədiləşdirəcəklər. 

 

Musiqi dünyası.-2021.-№1(86).-S.17-18. 
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NİZAMİ YARADICILIĞI İLƏ QƏDİM TÜRK DASTANLARI PARALELLƏRİ 
 

Ülviyyə MƏMMƏDOVA, 

Gəncə Dövlət Universiteti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru E-mail: 

Dilchilik2001@gmail.com 

 

Prezident İlham Əliyevin 2021-ci ilin ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli ” elan edilməsi haqqında 

Sərəncamında da qeyd edildiyi kimi, Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış 

nadir şəxsiyyətlənləndir. Bu sərəncamın şairin yaradıcılığının daha dərindən tədqiq edilməsi üçün yeni bir 

impuls rolunda çıxış etdiyi heç bir şübhə oyatmır. Nizaminin istifadə etdiyi folklor nümunələri içərisində bəzi 

dastan süjetlərinin də rast gəlinir ki, onlardan biri də "Şu dastanı ”dır. Buradakı bəzi məqamlar 

"İsgəndəmamə ’’dəki Çin xaqanı ilə "Şu dastanı ’’ndakı Türk xaqanı arasında paralellər qurmağa əsas verir. 

Poemada qüdrətli və müsbət bir hökmdar kimi təsvir ediliən bu surət müdrik., bacarıqlı, tədbirli, təcrübəli və 

vətənpərvər bir hakim kimi təqdim edilir. Şu dastan “Bunlar oğuzlardır ” sözü ilə başlayır və daha sonra 

"türkmən ” adının ortaya çıxışı anladılır. Belə aydın olur lä, dastan oğuz-türkmən mühitində yaranmış, Şu da 

oğuz-türkmənlərin xaqanı olmuşdur. "İskəndəmamə ”də hadisələr Türküstanda cərəyan edir. 

 

Açar sözlər: Nizami, İskəndəmamə, Şu dastanı., Türküstan, oğuz-türkmən, Turan,, xaqan, sakar. 

Giriş. Məlum olduğu kimi, 2021 -ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 

illiyi tamam olur və Prezident İlham Əliyev qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran 

və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna 

əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu 2021-ci ilin ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Sərəncam 

imzalayıb, Nazirlər Kabinetinə “Nizami Gəncəvi İli” ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirmək tapşırılıb. 

Nizami dühası hər zaman dünya və Azərbaycan tədqiqatçılarının, o cümlədən folklorşünas alimlərin diqqət 

mərkəzində olub. Sözügedən sərəncamın yeni tədqiqatlar üçün yeni bir impuls verdiyini xüsusi qeyd edərək 

bildirmək lazımdır ki, Azərbaycan folkloru bitib-tükənməyən mənəvi xəzinədir. Nizami də bu xəzinədən pay 

götürmüş, əbədiləşmiş sənətkarlarımızdan biridir. 

 

* * * 

 

Heç kəsə sirr deyil ki, Nizami Gəncəvi folklorun bir çox janrlarından istifadə etmiş, xüsusən də qədim Türk 

və Şərq eposlarından da məharətlə yaralanmışdır. Təsadüfi deyil ki, onun poemalarında çox sayda əfsanə, rəvayət 

və əsatir süjetlərinə də rast gəlinməkdədir. Belə hesab edilir ki, həmin süjetlərdən bəzlərini o özü yaratmış, 

bəzilərini yazılı yazılı qaynaqlardan və ya şifahi xalq ədəbiyyatından istifadə edərək zənginləşdirmiş və 

təkmilləşdirmişdir. Odur ki, bəzi əfsanə, rəvayət və əsatirlərin öyrənilməsi məqsədi ilə tez-tez Nizami 

yaradıcılığına müraciət edilir, onun əsərlərində özünü büruzə verən bir çox tarixi həqiqətlərin dərk edilməsi üçün 

yazılı qaynaqlarla yanaşı, şifahi qaynaqlar da gözdən keçirilir və bu zaman Nizaminin folklor əlaqələri əsasən 3 

qrupa ayrılaraq tədqiq edilir. 

1. Nizaminin istifadə etdiyi folklor nümunələri. 

2. Şairin özü tərəfindən yaradılmış folklor nümunələri. 

3. Nizami Gəncəvinin həyat ilə əlaqədar yaranmış yeni folklor nümunələri (1, s. 2). 

Nizaminin istifadə etdiyi folklor nümunələri içərisində bəzi dastan süjetlərinin də rast gəlinir ki, həmin 

süjetlərin “Xəmsə”də yeni həyat qazanaraq zəmanəmizə qədər gəlib çatdığını müşahidə edirik. Bu halda 

Nizaminin əsərləri onların bir sıra elementlərini toplayıb saxlayan, 

akkumlyasiya və generasiya edən vasitələrdən biri kimi çıxış edir. Bu baxımdan haqqında Mahmud 

Kaşğarinin “Divan ül-Lüğat-it-Türk” əsəri sayəsində haqqında məlumat aldığımız “Şu dastanı” (2, s. 43) da istisna 

deyildir^. 

Nizami yaradıcılığında “Şu dastanı” ilə səsləşən bəzi məqamların olduğu alimlərin diqqətini çoxdan cəlb 

etmişdir. Bununla bağlı gəlinən ümumi fikrə görə, “İgəndəmamə”də haqqında söz açılan Çin xaqanı “Şu 

dastanı”ndakı Türk xaqanıyla eyni şəxsdir və bu personaj poemada qüdrətli və müsbət bir hökmdar kimi təsvir və 

təqdim edilir. 

Sözügedən obraz əsərdə İskəndər və Nüşabədən sonra üçüncü müsbət hökmdar obrazıdır. O, müdrik, 

bacarıqlı, tədbirli, təcrübəli və vətənpərvər bir hakim kimi qarşımıza çıxır, İskəndərə qarşı böyük bir ordunu 

səfərbər edərək türklər ölkəsinin müdafiəsini təşkil edir, fəqət İskəndərin məktubda Çinə müharibə üçün deyil, 

“qonaq”, orada “ağ yasəmən əkmək” üçün gəldiyini bildirməsi onu fikrindən daşındırır (3, s. 89). 

Şu dastanı “Divan ül-Lüğat-it-Türk” də üç fərqli maddədə keçir. Bunlar “Türkmən”, “Ögə” və “Uygur” 
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maddələridir. Dastanda türkmən ve xalaç boylarının adlarının necə ortaya çıxdığından da bəhs edilir ki, bu da 

“Oğuz Kağan” dastanındakı boy adlan ilə eynilik göstərir. Şu dastanının süjeti “Türkmən” maddəsində bütün 

incəlikləri ilə nəql edilii". Dastan “Bunlar oğuzlardır” sözü ilə başlayır və daha sonra “türkmən” adının ortaya 

çıxışı anladılır (2, s. 43). Belə aydın olur ki, dastan oğuz-türkmən mühitində yaranmış, Şu da oğuz-türkmənlərin 

xaqanı olmuşdur. 

“İskəndəmamə”də hadisələr Türküstanda, yəni Turanda cərəyan edir. Bu, əsərdəki Xəllux (Karluq), Xəta 

(Xətay), Xütən (Xotən), Xərxəz (Qırğız), Fərqanə, Səncab, Çaç (Şaş // Daşkənd), Kaşqar və s. yer adlarından da 

görünür: 

Bir məclis bəzədi, gəldi qasidlər, 

Göndərdi Xətadan Xütənə qədər 

Fərğanə, Pəncabı qoruyan, güdən 

Hüdudun sınanmış igidlərindən. 

Xərxiz ilə Çaçdan, böyük Kaşğardan . 

Çağırdı hesabsız igid pəhləvan (4, s. 281). 

Nizami xaqanı “Çinli türk” və “Əfrasiyab mülkünün varisi” adlandırır, Əfrasiyabı hörmətlə yad edir. 

Əsərdə xaqan İskəndərlə dava edib-etməmək barədə dərin düşüncələrə dalır, xeyli düşünür, ən sonda siyasət 

vasitəsi ilə İskəndərə təsir etmək yolunu seçir. O, İskəndərə məktub yazaraq onun nöqsanlarını göstərir. Bildirir 

ki, İskəndər dünyanı başdan-başa gəzsə də, hələ də . müharibədən doymayıb (3, s. 89). 

Poemada Xaqan İskəndəri sülhə dəvət etsə də, təklifinin qəbul edilməyəcəyindən narahatçılıq keçiril-. 

Nizami onu çox cəsarətli hökmdar kimi təqdim edir. O, İskəndərlə şəxsən tanış olmaq, onunla üzbəüz söhbət edə 

bilmək məqsədilə elçi sifəti ilə yanına gedir, İskəndərlə danışmaq üçün təkid edir. Bu təkidlər İskəndəri qorxuya 

salır. Odur ki, yalnız xaqanın əllərinə qızıl zəncir vurduqdan sonra onunla danışıqlar masası arxasına keçir: 

Əgər cavan maral cəsur da olsa, 

Aslanın yolunda yüyən çevirməlidir (4, s. 366). 

İskəndərin yanına xoş niyyətlə gəldiyini söyləyən Xaqan ondan ölkəsinə zərər vurmamasım xahiş edir. 

İskəndər isə cavabında bildirir ki, Turan torpağını ələ keçirməklə pis fikirli adamları öldürmək, dünyanı yadlardan 

təmizləmək və hər ölkəyə ayrıca bir hökmdar təyin etmək istəyir. Danışıqlar nəticəsində Xaqan ölkənin yeddi illik 

gəlirini İskəndərə təqdim etməyə razılıq verir, fəqət İskəndər bir illik xərac almaqla kifayətlənir, qalanını isə 

ağlına və ədəb-ərkanına görə ona bağışlayır. Bundan sonra Xaqan İskəndərdən qorxmadığını və heç də aciz 

olmadığını, fəqət qırğın, qan olmasın deyə sülhə razılaşdığını nümayiş etdirmək üçün öz qoşununu ona göstərir, 

İskəndərin yanına düşmənçilik məqsədi ilə gəlmədiyini, nahaq qan tökülməsini istəmədiyini bildirir. Belə 

olan halda İskəndər alacağı bir illik xəracdan da imtina edir (3, s. 91). 

“Şu dastanı”nda bildirirlir ki, “Xaqanın gümüşdən bir hovuzu vardı. Səfərə çıxıldığında birlikdə daşınar və 

içinə su doldurular, sonra qazlar, ördəklər üzdürülər idi” (5, s. 412). 

Dastanda oğuz boylarına aid məlumatlar da yer alır. Şu Xaqan İskəndər qarşısında Şərqə doğru çəkilməyə 

məcbur olsa da, ona tabe olan 22 boy çəkiləməyərək yerlərində qalır. Bu 22 nəfər daha sonra başqa iki nəfərlə ile 

tanış olurlar: 

“ Bu iyirmi iki adam yeni gələn iki nəfərlə tanışırlar və danışırlar. Bu ikilər deyirlər ki, Zülqəmeyn deyilən 

adam bir yolçudur. Bir yerdə durmaz, buradan da keçər gedər. Biz də öz yerimizdə qalırıq. İyirmi ikilər onlara 

türkçe “Qal ac” deyirlər, “ac qal” deməkdir. Sonradan bunlara Xalaç deyilmişdir, asilləri budur. Bunlar iki 

qəbilədir. Zülqəmeyn gəlib bunları saçlı və üzərlərində Türk bəlgələri olduğunu görüncə sormadan onlara 

Türkmənənd demiş, Türkə bənzər deməkdir” (5, s. 414). 

Görüldüyü kimi, Mahmud Kaşğari “Xalaç” və “Türkmən” adlarının ortaya çıxışını bu şəkildə izah edir. 

“Divan ül-Lüğat-it-Türk”ün “Ögə” maddəsində isə belə deyilir: 

“İskəndər Zülqəmeynin ordusunun irəli qolları üzərinə bir gecə basqını yapmışlar, düşmənləri yenmişlər. 

Türklərdən biri Zülqəmeynin əskərlərindən birinə bir qılınc vurmuş, hərifi göbeyinədək parçalamış. Öldürülən 

adamın belində içərisində altun olan bir kəmər varmış, kəmər də kəsilmiş, altunlar qana bulaşaraq tökülmüş. Ertəsi 

sabah Türk əskərləri qana bulaşmış olan altınları görüb bir-birlərinə bu nədir demişlər, altun qan cavabı verilmiş. 

Orada olan böyük bir dağa həmin bu adı vermişlər”. Türklərin hökmdarı Şuya gəlincə, Mahmud Kaşğarinin yaz-

dığına görə, o, Çinə keçir. İskəndər də onu təqib edir. 

Uyğurda Şu İskəndərin qarşısına gənclərdən ibarət bir qoşun göndərdi. Onlar İsgəndərin öncüllərinə gecə 

basqını təşkil edərək, onları məğlub etdilər. Sonra İsgəndər Uyğurda şəhərlər saldı. Bir müddət oralarda qaldıqdan 

sonra çəkilib getdi. 

Bundan sonra Şu geriyə döndü, Balasaquna gəlib Şu şəhərini saldı, ora tilsim qoydurdu. “İndiyə qədər 

leyləklər o şəhərin önünə gəlir, ancaq həminyeri keçə bilmirlər. Tilsim öz qüvvəsini bu günə qədər saxlayır” (5, 

s. 91). 

Dastan haqqında maraqlı fikirlər mövcuddur. Məsələn, Z.V. Toğan sözügedən dastandakı olayların Çu 
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dövlətinin e.ə.XI-XII əsrlərə, yəni Çu boyunun Çinə köçməmişdən öncəki dönəmlərinə aid ola biləcəyini ehtimal 

etmişdir (6, s. 18). 

Toğanın “Çu” olaraq adlandırdığı dövlətin Sak dövləti olduğuna dair fikirlər də mövcuddur. Belə ki, A. 

Öztürk Şu dastanını Sak türklərinə aid bir dastan olduğu düşüncəsini önə sürməkdədir. O bu görüşünü ermeni ve 

Çin qaynaklarında keçen yer və tayfa adlarına istinadən əslandırmağa çalışır. Onun fikrincə, “Şu” Çin 

qaynaqlannda yer alan “So” və “Çu” kimi bölgələrə adını verən sakların bir boyudur (7, s. 126-127). S. Gömeç 

ise bu dastanın Türkeş dastanı olduğunu ve Şu Xaqanın Türkeş xaqanı Çor Yabgu olduğunu yazmışdır (8, s. 247-

248). 

Fikrimizcə, yuxarıda səsləndirilən ehtimalların heç biri həqiqəti əks etdirmir və haqqında 

“İskəndəmamə”nin “Şərəfnamə” bölümündə, eləcə də “Şu dastanf’nda söz açılan və İskəndərlə görüşdüyü dilə 

gətirilən Türk xaqanının prototipinin kim olduğu sualının cavabını XI əsr gurcu salnaməsi “Kartlis Tsxovreba”da 

tapınq. İ. Cəfərsoy həmin əsərə istinadən Güney Qafqazda hökm sürmüş bir sülalədən və bu sülaləyə mənsub bir 

hökmdardan bəhs ediərək bildirir ki, “Aran həm ölkənin (Qafqaz Albaniyasının), həm də ölkənin hakim nəslinin 

adıdır. Həmin nəslin böyük qanadlan Albaniyanı, kicik qanadlan İberiyanı idarə edirdi. İberiyanın ilk çan Aran 

nəslindən Azon olmuşdur. O, eradan qabaq IV əsrin sonlarında makedoniyalılann vassalı kimi İberiyanı idarə 

etmişdir. Sasanilərin zamanında İberiya Aran hakimi tərəfindən idarə olunurdu. İberiya 

çan Vaxtanq Qorq Aslan (446-499) Aran hakiminin bacısı oğlu idi O Qorq Aslan ki, onu Mari Brosse və İ. 

O. Senkovski hansısa turk tayfasının başçısı adlandırırlar”. 

İ. Cəfərsoy kitabının başqa yerində isə bunları yazır: ““Kartlis tsxovreba”da göstərilir ki, Aran Kartvellərin 

çarı idi. Aranın oğlu Azon Makedoniyalı İskəndərin vassalı kimi Metexdə çar oldu və İberiyanı 24 il idarə etdi. 

Azonın ölümündən sonra hakimiyyətə gələn Pamauz (Fama- vaz) Aran nəslinin Metexdəki bütlərini sındırmadı. 

Öz bütlərinin yamnda Aran nəslinin bütlərini saxladı” (9, s.14). 

Beləliklə, salnamədə makedoniyalıların, deməli, Makedoniyalı İskəndərin vassalı kimi İbe- riyanı idarə 

edən və adı “Azon” kimi çəkilən yerli bir alban (Aran) hökmdarından söhbət gedir. Maraqlıdır ki, dövrümüzədək 

həmin hökmdara aid olan, müəyyən bir qismi Azərbaycan, o cümlədən Qərbi Azərbaycan (bugunku Ermənistan) 

və Gürcüstandan tapılan cox sayda gumuş sikkə yetişmişdir və həmin sikkələrdə onun adı “Azon” kimi deyil, 

“Azo” kimi yazılıb. Bu ada müxtəlif fonetik fəqrqlərlə başqa Türk xalqlarında da rast gəlinmişdir. Belə ki, həmin 

adı təmiz Türk adı kimi gözdən keçirən Q. Qeybullayev bu onu erkən orta əsrlərdə xakasların xaqanı olmuş 

Ajonun və uyğur xaqanlarından Aconun adları ilə müqayisə etmişdir (10, s.2). Həmin adın variantlarının Şu // Çu 

adı ilə səsləşdiyi göz qabağındadır. 

Əlbəttə, adlar arasındakı səsləniş yaxınlığı və haqlarında söz açılan hər iki hökmdarın İskəndərə tabe olmağı 

qəbul etmiş olması uzaqgedən nəticələr çıxartmaq üçün qətiyyən kifayət deyildir*. Bununla belə, önə sürdüyümüz 

ehtimalı gücləndirən başqa bir önəmli fakt da var ki, ona mütləq diqqət yetirmək lazımdır. 

Həmin faktdan söz açmamışdan öncə qeyd edək ki, Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan (bugunku Ermənistan) 

və Gürcüstandan tapılan və bəzilərinin üzərində əski türk-run, digərlərinin üzərində isə yunan hərfləri ilə “Azo” 

yazılan sikkələrin hamısının üz tərəfində taxtda oturan və beldən yuxan çılpaq olan adam, qarşısında isə şahlıq 

quşu, sünbül və üzüm salxımı təsvir edilmiş və hamısında eyni işarələrdən ibarət eyni yazı yazılmışdır. Sözügedən 

sikkələrdən bəzisinin üz tərəfi digərlərinin cüzi fərqlə eyni olsa da, arxa tərəfində qədim yunan hərfləri ilə yazılmış 

yazılar olan sikkələrə də rast gəlinməkdədir. 

Əvvəllər belə hasab edilirdi ki, bu sikkələr Əhəmənilərin bəzi mənbələrə görə Kilikiya, digər mənbələrə 

gorə isə Babil satrapı, başqa sözlə, canişini olmuş Mazaeusa (e.ə. 385-e.ə 328) aiddirlər. Yazılar isə arami dilində 

yazılmışdır. Sonradan yazıların türkcə və yunanca olduqları sübut edildi və məlum oldu ki, sikkələr Azoya 

aiddirlər. 

İşin ən maraqlı tərəfi isə odur ki, türkcə yazılmış yazılarda Azo özünün “Sakar çarı” kimi təqdim edir (10, 

s.2). Məhz bu fakt bizə həmin hökmdarın məhz Şu Xaqan olduğunu düşünməyə əlavə əsas verir. Məsələ 

burasındadır ki, “sakar” hazırda Türkmənistanda yaşamaqda olan oğuz- türkmən boylarından birinin adıdır. 

Mahmud Kaşğarinin, yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, verdiyi məlumatlardan isə belə aydın olur ki, dastan oğuz-

türkmən mühitində yaranmış, Şu da oğuz- türkmənlərin xaqanı olmuşdur. 

Bütün bu deyilənlərə yenə də “Kartlis Tsxovreba”da yer alan bir önəmli məlumatı da əlavə etmək lazımdır. 

Söhbət həmin qaynaqda “buntürklər” adlandınlan Türk qəbiləsindən və hunlardan gedir. Qaynaqda yazılanlardan 

belə aydın olur ki, Makendoniyalı İskəndər Lotanın oğ- lanlanmn nəslini qaçmağa məcbur etdiyi və onları 

gecəyarı ölkəsinə sıxışdırdığı zaman orada öncə qəddar, qəzəbli buntürklərlə üzləşdi. “Onlar Kür sahilində 

yaşayırdılar; dörd şəhərdə yerləşmişdilər. Onların şahı duruş gətirə bilməyəcəyindən uzaqlaşdı. Bu zaman 

haldeylilər tərəfindən köçürülmüş hunlar gəldilər; buntürklərin hökmdarından bac ödəmək şərti ilə, yer istədilər 

və Zanavanda yerləşdilər... Bir qədər keçəndən sonra İskəndər gəldi. O şəhərlərdən üçünü və qalaları darmadağın 

etdi. Buntürklər oranı tərk etdilər” (11, s. 28). 

Beləliklə, həm “İsgəndəmamə”, həm də “Şu dastanı”nda şahidi olduğumuz süjetin real ta 
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rixi faktlara əsaslandığını və Nizaminin böyük ustalıqla yaratdığı Xaqan obrazının prototipinin də real tarixi 

bir şəxs olduğunu söyləyə bilərik. 
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Ulviyya Mammadova 

PARALLELS OF CREATIVITY OF NİZAMI 

AND ANCIENT TURKISH EPOSES 

As noted in the Order by President Ilham Aliyev on the proclamation of 2021 as the “Year of Nizami 

Ganjavi” in our country Nizami Ganjavi is one of the unique personalities that opened a new page in the chronicle 

of artistic ideas of mankind. It is no doubt that this order has acted as a new impulse for the. deeper study of the 

poet’s activity. Among the folklore samples used by Nizami there are some epic plots and one of them is the epic 

“Shu Batyr”. Some points give basis to establish parallels between the Chinese Khakan in the epic “Iskendamame” 

and the Turkish Khakan in the epos “Shu Batyr”. This image described in the poem as a powerful and positive 

ruler is presented as a wise, resourceful, prudent, experienced and patriotic judge. The epic “Shu Batyr” begins 

with the word “Bunlar Oghuzlardir” (“These are Oghuzes”) and then the statement of the name “Turkmen” is 

explained. It becomes clear that the epic was formed in Oghuz-Turkmen environment and Shu was Khakan of 

Oghuz-Turkmens. 

The events in the epic “Iskander-name” take place in Turkustan. 

Keywords: Nizami, “Iskander-name”, the epic “Shu Batyr”, Turkustan, Oghuz-Turkman, Khakan, sakar 

Ульвия Мамедова 

ПАРАЛЛЕЛЛИ ТВОРЧЕСТВА НИЗАМИ И 

ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ДАСТАНОВ 

В Азербайджане 2021 год был объявлен «Годам Низами Гянджеви». Как отмечается в 

Распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Низами Гянджеви - одна из редких личностей, 

открывших новую страницу в анналах художественной мысли человечества. Несомненно, это 

распоряжение послужило новым импульсом для более глубокого изучения творчества поэта. Среди 

образцов фольклора, использованных Низами, есть несколько сюжетов древнетюркского эпоса, один из 

которых - эпос «Шу». Некоторые эпизоды этого эпоса позволяют проводить параллели между китайским 

хаганом в «Искандарнаме» и тюркским хаганом в эпосе «Шу батыр». Этот образ, описанный в поэме как 

могущественный и справедливый правитель, представлен как мудрый, способный, расчетливый, опытный 

и патриотичный хаган. Этот эпос начинается словами «Это огузы», а затем объясняется происхождение 

названия «туркмены». Становится очевидным, что эпос зародился в огузско-туркменской среде, а Шу был 

хаганом огузов-туркмен. События в «Искендернаме» также происходят в Туркестане. 

Ключевые слова: Низами, Искендернаме, Шу, Туркестан, Огуз-Туркмен, Туран, Хаган, Сакар. 

(Akademik Muxtar İmanov tərəfindən təqdim edilmişdir) 

Daxilolma tarixi: İlkin variant 18.01.2021 Son variant 02.03.2021 
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Nizami və müasir Amerika ədəbiyyatşünaslığı 

 
Leyla QULİYEVA, 

AMEA Məhəmməd Fiizuli adına Əlyazmalar institutunun dissertantı 

 

Məlum olduğu kimi, dünya opera sənətinin incilərindən sayılan Cakomo Puççi- ninin "Turandot" əsəri dahi Nizami 

Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasının qəhrəmanı Bəhram Gurun seşənbə günü qırmızı günbəzdə görüşünə getdiyi səq- lablı banunun 

nağıl etdiyi əfsanənin motivləri əsasında qələmə alınmışdır. 

Nizaminin bu dastanının orta əsrlərdə Avropaya necə getməsinin, Karlo Qotsinin onun motivləri əsasında 

komediya yazmasının, hətta dahi Şillerin ona müraciət etməsinin mürəkkəb bir tarixçəsi vardır. Uzun zaman 

Avropada səhnələrdən düşməyən bu əsərin dahi Azərbaycan şairinin məşhur poemasının motivləri əsasında 

qələmə alınmasını çoxları bilməmişdir. Əksəriyyət onun ərəb, fars, yaxud bir Çin nağılının süjeti əsasında ərsəyə 

gəldiyini güman etmiş, onu Şərq-Qərb mədəniyyətinin sintezinin ən yaxşı nümunələrindən biri kimi 

dəyərləndirmişdir. Əsərin Nizami poemasının əsasında meydana gəlməsi çox-çox sonralar bəlli olmuşdur. Amma 

bu gün "Turandot" haqqında yazan əksər müəlliflər operanın süjet və ideyasının Nizaminin"Yeddi gözəl" 

poemasından götürüldüyünü qeyd edirlər. Belə müəlliflərdən biri də amerikalı tədqiqatçı-alim, professor Cozef 

T.Tomasdır. Əvvəlcə müəllif haqqında qısa məlumat verək. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının San Dieqo Universitetinin ingilis dili və müqayisəli ədəbiyyat kafedrasının 

professoru, Uşaq Ədəbiyyatının Öyrənilməsi üzrə Milli Mərkəzin direktoru Cozef Tomas həm də "Uşaq 

ədəbiyyatı üzrə prizlər: uşaq kitablarının mükafatlandırılması üzrə mədəni siyasət" jurnalının həm redaktoru və 

həmmüəllifıdir (Routledge, 2017).O,"Strong Measu- res" ("Güclü tədbirlər", Make Now Press, 2007) və "Poetry's 

Playground: The Culture of Con- temporary American Children's Poetry" ("Poeziya üçün oyun 

meydançası:Müasir Amerika uşaq poeziyası mədəniyyəti", Ugyn Stgyt UP, 2007) kimi populyar kitabların 

müəllifidir. Onun maraqlı məqalələrindən biri "Ölümdən, həyatdan: Puççininin Turandot"u adlanır. Adıçəkilən 

məqalə 2018-ci il sentyabrın 2-də dərc olunmuşdur (3). 

Müəllif məqalənin girişində italyan bəstəkarı Cakomo Puççinin "Turandot" operasının həyatının son 

günləri və ölümü barədə söhbət açır. Buna görə də o, essesinin "Turandot" kimi ölümlə başlamasını təbii hesab 

edir. Məlum olduğu kimi, Cakomo Puççini "Turandot"u 1919- cu ildə başlamış, 1924-cii ilin noyabr ayının 29- 

da Brüsseldə onu bitirmədən dünyasını dəyişmişdir. Puççinin ölümündən sonra bəstəkar Franko Alfano onun 

qeydləri əsasında operanı tamamlamışdır. 

Cozef Tomas məqaləsinin xeyli hissəsini operanın süjetində dayanan macəranın köklərinin araşdırılmasına 

həsr etmişdir. O, süjetdə "Ələddinin sehrli çırağı"nın, "Əlibaba və qırx quldur"un, "Sindibadın yeddi səyahətinin" 

izləri olduğunu və həmçinin "Min bir gecə" nağıllarının motivlərindən istifadə olunduğunu bildirir. Lakin onu da 

qeyd edək ki, "Min bir gecə" nağıl- larındakı Şəhriyar qadınlara qarşı ona görə amansızdır ki, onları xəyanətkar 

hesab edir və onların məhəbbətinə, sədaqətinə inanmır. "Tu- randot"da isə, problem tamam əks istiqamətdə 

qadının kişiləri cəzalandırması istiqamətində qoyulmuşdur. Şəhrizad hər nağılı kuliminasiya nöqtəsində 

dayandırır və növbəti gecə yeni nağıl başlayır. Beləliklə, macəralar 1001 gün, yaxud gecə davam edir. Burada isə, 

cəmi bir nağıl var və hadisələr həmin nağıl ətrafında cərəyan edir. 

Cozef Tomas yuxanda adıçəkilən nağıllarla "Turandot" arasında müəyyən yaxınlığın olmasına 

baxmayaraq, süjetin əsasında daha qədim varian- tın-Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasının dayandığını 

bildirir. Müəllif ilk əvvəl "Yeddi gözəl" əsərinin baş qəhrəmanı Bahıami-Gur adına Nizaminin verdiyi mənanı 

izah etməyə çalışır. O, Bəhramın "gur" epitetiylə təsvir olunmasının ilkin səbəbini onun mahir gur ovçusu olması 

ilə əlaqələndirirsə, digər bir halda bu sözün "gor", "qəbir" mənasını önə çəkir və bununla Nizaminin dünyanın 

ölümlü-itimli olmasına işarə vurduğunu bildirir. Daha sonra birbaşa "Tıırandot"un süjetinin əsasında dayanan 

"Yeddi gəzəf'dəki "Qırmızı günbəz" hekayətinə keçir. Cozef T.Tomas yazır: "Bu köhnə versiya, Nizami 

Gəncəvinin 1197-ci ildə indiki Azərbaycan adlandırdığımız ölkənin ərazisində qələmə aldığı "Haft Peykər" 

("Yeddi Gözəl") əsərindən gəlir". (Onu da qeyd edək ki, Cozef T.Tomas son dövrlərdə Nizaminin azərbaycanlı 

olmasını önə çəkən çox azsaylı müəllif- lərdəndir). O bundan sonra bizə bəlli olan hadisələrin təsvirinə keçir: 

Bəhram şah seşənbə günü Qırmızı günbəzə gedir ki, qırmızı üzlü, od rəngli və su təbiətli Səqlabi qız şahın xahişi 

ilə ona sevinc dolu bir əfsanə danışsın". N.Gəncəvi Turan- dotun prototipini belə təsvir edir: 

(Səqlahlı qırnıızıyaııaq xanım. Atəş rəngli, sıı kimi lətafətli idi). 

Yeri gəlmişkən, bu beytin tərcüməsində hər dəfə kökü bəlli olmayan "slavyan qızı" ifadəsi işlədilir. 

Məsələn, Məmməd Rahim həmin beyti aşağıdakı kimi tərcümə etmişdir: 

Sudan lətafətli, oddan qırmızı 

Səqlab ölkəsinin slavyan qızı. 
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(1, s.172) 

Yuxarıdakı sətri tərcümədən göründüyü kimi, orijinalda slavyan "qızı ifadəsi" yoxdur. Səqlabi toponimini 

isə birmənalı şəkildə slavyanlarla əlaqələndirmək də düzgün deyil. Böyük nizamişiinas alim Şibli Nemani 

N.Gəncəvinin "Xəmsəs"sinə yazdığı şərhdə Səqlabi Türküstanda yer kimi təqdim edir (2, s. 741). Məşhur 

Dehxuda, Anəndrac lüğətlərində də Səqlab Türküstanda bir vilayət kimi qeyd edilmişdir. Ancaq Omidin 

"Fərhənge-farsi"sin- də və "Vajenameye-Azad"da onun fransız dilindən götürülmüş və ərəbləşmiş söz olduğu 

bildirilir. Səqlabın Şərqi Avropada yerləşdiyi və orada slavyan mənşəli xalqın yaşadığı qeyd edilir. Bizim 

fikrimizcə isə, Səqlab Asiyada, Çinlə Rusiya arasında sərhəddə yerləşmişdir. Bunu şair Fərruxinin bir beyti də 

təsdiq edir: 

Çini-Maçindən rusa və Səqlabın qapısına qədər. Hamısı xanın vilayətidir, xanın itaəti altındadır. 

Təbii ki, xanında Şərqi Avropaya yox, Türküstana aidliyi daha çox ehtimal olunandır. "Turandot"ıın türk 

qəhrəmanı" adlı məqalənin müəllifi də səqlablı qızın danışdığı əfsanənin qəhrəmanının bir türk qızı olduğunu və 

Puççi- nin öz operasına "Turandot" (yəni Turan qızı) adı qoymaqla buna işarə etdiyini bildirir. 

Cozef T.Tomas Nizami Gəncəvinin səqlablı gözəlin dilindən danışdığı hekayətin böyük mənəvi dəyər 

daşıdığını, tarix içində tarix olduğunu diqqətə çatdırır. O, Puççininin operasında Turandot kimi təzahür edən 

Nizaminin əfsanə qəhrəmanı haqqında yazır: "Bu qız özündə heyrətamiz gözəlliklə bərabər, yüksək ağlı, intellekti 

birləşdirir. O, təkcə onun vəziyyətində olan insanların bildiklərini başa düşmür, başqa cinsə mənsub olanların da 

elmlərindən xəbərdardır. O, hesab, coğrafiya, fəlsəfə, riyaziyyat, ilahiyyat və s. elmlərlə tanışdır, o, qanunları və 

əxlaq fəlsəfəsini bilir. O, bütün müdrik insanların birlikdə bildiklərini təkbaşına mənimsəmişdir. Lakin onun 

barışmaz amansızlığı, bütün yaxşı keyfiyyətlərini silir, onun bütün nailiyyətləri mənfi amansızlıqla 

ləkələnmişdir".(3) 

Təbii ki, müasir insan düşüncəsi nöqteyi- nəzərindən Cozef Tomasın dedikləri tam başa düşüləndir, 

Nizaminin əfsanə qəhrəmanı da, Puççinin Turandotu da amansızdırlar, qatildirlər, onlarda mərhəmət hissi yoxdur, 

onlar müəyyən mənada Şəhrizadın ("Min bir gecə"- L.İ.Quliyeva) padşahına bənzəyirlər, amma onların arasında 

ciddi bir fərq də var: "Min bir gecə"dəki Şəhrizadın hökmdarı qadınlar tərəfindən aldadılıb, ona xəyanət edilib, 

onun hissiyyatı təhqir olunub, o, ümumiyyətlə, məhəbbətə, sevgiyə inanmır, hamını xain hesab edir, buna görə 

qisas alır, hər gün bir qadının başını bədənindən ayırır, Nizaminin və onun təsiri ilə dünyanın məşhur operasını 

yaratmış Puççinin qəhrəmanları isə bu qətlləri ailə qurmaq üçün sınaq məqsədi ilə edirlər (Ümumiyyətlə, qədim 

dövrdən qızların ailə qurmaq istədikləri gəncləri sınağa çəkmələri ilə bağlı çoxlu dastanlar var. "Kitabi-Dədə 

Qorqud"da Qanlı Qoca oğlu Qanturalı sevgilisi Selcana qovuşmaq üçün dəfələrlə imtahanlardan keçir). Çünki 

nikah, evlilik onlar üçün müqəddəs anlayışdır. Nizaminin rus elindəki qırmızıyanaq qəhrəmanı və Puççinin 

Turandotu üçün məhəbbət ən müqəddəs dəyərdir, tərbiyəedici gücə malikdir. Təsadüfi deyil ki, operanın II 

aktında Pinq, Panq, Ponk kimi nazirlər öz ibadətxanalarında Turandotun qanlı idarəçiyinə, qətllərinə ağlayaraq 

onun buz bağlamış ürəyinə məhəbbətin hakim olması üçün dua edirlər, çünki yalnız məhəbbət sülh yarada bilir. 

Operanın məhəbbət sözü ilə bitməsi də bu ümumbəşəri ideyanın göstəricisi sayıla bilər. 

Cozef T.Tomasın həyat və ölüm barədə hər iki əsərdən çıxardığı qənaətlərə birmənalı yanaşmaq mümkün 

deyil: O, "ölümün gündüzü gecə izlədiyi kimi daim həyatı izlədiyini" bildirir. Bunun təsdiqi kimi Puççinin 

ölümünü, Nizami poemasında Bəhramın mağarada yoxa çıxmasını göstərir, "ölüm sonda həyata qalib gəlir"-deyir. 

Fikıimizcə, bu məqalə müəllifinin özünün həyata pessimist baxışının nəticəsidir. Puççinin ölümündən sonra 

"Turandot"un həyata vəsiqə alması, Bəhramın simvolik yoxa çıx- masınm"onun asimana səfərbər olması" kimi 

şərh edilməsi, Bəhramın ölkəsində ədalətin, haqqın bərqərar olması, əslində, ölümün həyatı yox, həyatın ölümü 

izlədiyini göstərir. 

Bir sözlə, Cozef Tomasın "Yeddi gözəf'lə "Turandot"un fəlsəfi müqayisəsinə həsr edilmiş bu essesi bir 

daha humanist bəşəri dəyərlərin əbədiyaşarlığını, ölməzliyini təsdiq edir: Məhəbbət dünyanın hər yerində bütün 

amansızlıqların, ədalətsizliyin, mərhəmətsizliyin qarşısını almağa qadirdir. • 

 

Elm və Həyat.- 2020.- № 3.- S. 55-57. 
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”Xəmsə”də Naxçıvan izləri 
 

Kamal GÜLMALIYEV, 

"Əlincəqala " Tarix-Mədəniyyət Muzeyinin direktoru 

 

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi (1141-1209) bəşər mədəniyyətinin 

yetişdirdiyi nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Onun yaratdığı "Xəmsə" Azərbaycan ədəbiyyatının gizli xəzinəsi 

olmaqla yanaşı, bəşər mədəniyyətinin şah əsərləri sırasındadır. Dahi şair fenomen düşüncəsinin məhsulu 

olan "Xəmsə" ilə ümumtürk ədəbi mədəniyyətinin və ədəbiyyatının inkişafında dəmir qanunauyğunluq 

yaratmış, Şərq ədəbiyyatının nümayəndələri onun yolu ilə getməyi, ona bənzəməyi, onun davamçısı olmağı 

özlərinə fəxarət saymışlar. 

Nizami Gəncəvi Azərbaycan Atabəyləri dövründə fəaliyyət göstərmiş şair-mütəfəkkirlərdən biridir. O, iki 

poemasını ("Xosrov və Şirin", "İsgəndərnamə") Azərbaycan Atabəyləri - Eldənizlər dövlətinin hökmdarlarına 

ithaf etmişdir. Maraq doğuran budur ki, Nizami Gəncəvi Atabəylərin paytaxtının Naxçıvan olmasını, Atabəy 

Şəmsəddin Eldənizlə onun həyat yoldaşı Möminə xatunun ömrünün sonuna kimi burada yaşamasını və Naxçıvan 

torpağının Atabəylərin dövlətçilik tarixində mühüm yer tutmasını .dərindən bilməsinə baxmayaraq, "Xəmsə" də 

"Gərşəsbnamə'yə işarə edən fikirdən başqa Naxçıvanı aydınlıqla ifadə edən məlumat verməmişdir. "Xəmsə" də 

Naxçıvan torpağı barədə açıq-aydın məlumatların olmaması Nizmai Gəncəvinin minilliklərlə yaşı olan bu qədim 

diyar barədə rəmzi ifadələrlə, işarələrlə məlumat verməsi fikirini düşünməyə əsas verir. 

Maraq doğuran digər faktlardan biri də "Yeddi gözəl" poemasında "Şahnamə" və "Gərşəsbnamə" dən bəhs 

edən şairin öz yaradıcılığı barədə aşağıdakı fkirləri bildirməsidir: 

Bu yolda cəhd elə, bu yolda səy et, 

Divlərin əlindən gəl onu gizlət. 

Süleymandan özgə olmasın görən, 

Məni onda ara zaman-zaman sən 

Buradan belə fikir yaranır ki, Nizami Gəncəvi 

"Xəmsə"də bəhs etdiyi hadisələrdən gizli mənalarla bəhs etmiş, əsərlərini "divlərdən qorumuş",müəyyən 

bir vaxta qədər bu sirlərin açılmaması üçün poemalarını yazarkən beytlər üzərində səylə çalışmışdır. 

Dahi şairin əsərlərindəki rəmzi məna kəsb edən və Naxçıvan torpağına işarə edən bəzi fikirləri təhlil 

edərkən onun fenomen biliyinin, parlaq zəkasının, elmi potensialının zaman və məkanın ağlasığılmaz dərinliyində 

və yüksəkliyində olduğunu görmək mümkündür. 

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında Naxçıvan torpağını ifadə edən işarə və rəmzi məna kəsb edən ifadələri 

tədqiqata cəlb edərək yeni tədqiqat mövzusu açmaqla yanaşı, elm aləmində üstü örtülü qalmış bir çox məsələlərə 

aydınlıq gətirmək mümkündür. Belə ki, Nizami Gəncəvi yaradıcılığında maraq doğuran fikirlərdən biri Nuh 

peyğəmbərin gəmisi barədə olan ifadələrdir. "Xosrov və Şirin" poemasında "Atabəy əbu Gəfər Şəmsəddin 

Eldənizin tərifi" başlıqlı məqalətdə deyilir: 

Ondan əta umsa göyün tağları, 

Saxasında batar Cudi dağları 

Şairin Naxçıvanda hakimiyyət qurmuş Şəmsəddin Eldənizdən "Saxasında batar Cudi dağları" kimi fikirlə 

bəhs etməsi maraq doğuran faktlardan biridir. Şəmsəddin Eldənizin hakimiyyətindən bəhs edən şairin həm də 

Nuh peyğəmbərin gəmisinin dayandığı Cudi dağından bəhs etməsi, fıkrimizcə heç də təsadüfi deyildir. Bu dahi 

şairin Cudi dağından bəhs edərkən əslində Naxçıvan torpağına işarə etdiyini göstərir. Bəhs edilən beytlərin 

mənasından aydın olur ki, şair burada Naxçıvan dağlarını nəinki Cudi dağlarına bənzədir, hətta bu dağları Cudi 

dağlarından səxalı (səxavətli, Nuh barədə olan rəvayəti daha inandırıcı, daha doğru əks etdirən dağlar) hesab edir. 

Naxçıvan torpağım tədqiqatçılar Nuh tufanı ilə bağlayırlar. "1996-cı ildə keçirilmiş "Tarixi qaynaqlarda 

Naxçıvan" beynəlxalq smpoziumda A.Axundov Naxçıvanı Nuh tufanı ilə bağlamış... akademik İ.Həbibbəyli 

S.Zelinski, K.Nikitin, Y.Pas- xalov, V.Devitski kimi tədqiqatçıların əsərlərindən maraqlı məqamlara toxunaraq 

mənbə və tədqiqatlara istinadən şəhərin Nuh tərəfindən salındığına dair tarixi faktlar göstərmişlər". N.Gəncəvinin 

"Xosrovvə Şirin" poemasında Naxçıvanı paytaxt elan edərək buradan dövlət qurmuş Atabəy Şəmsəddin Eldəniz- 

dən "Cudi dağları" kimi işarə ilə bəhs etməsi Naxçıvan torpağını Nuh peyğəmbərlə bağlantılı təsvir etməsinin 

başqa bir ifadəsidir. Bu həm də onu göstərir ki, Nizami Gəncəvi "Xəmsə 'də Naxçıvan torpağından rəmzi mənalı 

ifadə və işarələrlə bəhs edərək qədim tarixə malik bu torpaq barəsində müəyyən bir fikir formalaşdırmışdır. 

Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun" poemasında Naxçıvan torpağını ifadə edən və "gəmi" sözü ilə işarə 

edilən məkanlardan biri də "Şətt çayı"dır. 

"Leyli və Məcnun" poemasında deyilir: 

Fələk çərx üstündə tutmuşdu qərar, Qütbün qələsinə çəkmişdi hasar. Fərqəd öz atını çapırdı yenə, Gəmisi 
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çatmışdı Şətt sahilinə. 

Şətt çayının İraqda olması məlumdur. Belə ki, Dəclə və Fərat çaylarının birləşməsindən yaranan Şətt 

çayının Nizami Gəncəvi yaradıcılığında "gəmi" sözü ilə ifadə etməsi çox da təəccüb doğurmur. Lakin bu rəmzi 

məna kəsb edən ifadəni Oğuz dilləri əsasında araşdırarkən "Şətt" adının həm də başqa bir mənada ifadə edildiyini 

görürük. Belə ki, "Şətf'i ifadə edən "iki çayın birləşdiyi" yerin qədim türk dilində "erinc" adlanması və 

"Erinc//Arınc" adının Əlincəqalanın qədim adı olan "Erincak"ı ifadə etməsi belə bir fikir yaradır ki, Nizami 

Gəncəvi "Şətt" adı ilə Əlincəqalaya işarə etmiş, Əlincəqalanın olduğu Naxçıvan torpağına "gəmi" (Nuhun gəmisi) 

sözü ilə işarə edərək maraqlı məna çaları yaratmışdır. 

"Fərqəd" isə məlum olduğu kimi Şimal qütbünə yaxın olan iki kiçik və parlaq ulduzdan biridir. Burada 

maraq doğuran başqa bir fakt budur ki, Əlin- cəqalanm şimalında ona olduqca yaxın olan bir dağı yerli əhali 

Gəncəhan (Gəncə xanı) adlandırır. Fikrim izcə, "Fərqədin öz atını çapması və gəmisinin şimaldan Şəttə 

yaxınlaşması" Nizami Gəncəvinin Əlincəqalaya şimaldan-"Şah taxtı" tərəfindən gəlməsini simvolizə edən 

olduqca gizli, rəmzi mənalı ifadədir. Bu Nizami Gəncəvinin atla Əlincəqalaya gəlməsini, burada Atabəylər 

hökmdarı ilə görüşməsini bildirən, Nizaminin özü barədə bəhs etdiyi olduqca gizli işarələrindən biridir. 

Fikrimizcə, Əlincə- qalanın ətrafında olan yüzlərlə dağdan yalnız şimalda, yəni Əlincəqalanın "Şah taxtı" 

tərəfində olan dağa təsadüfən "Gəncəhan" (Gəncə xanı) adı verilməmişdir. Bu onu göstərir ki, Əlincəçay 

xanəgahında yaşayan və Nizami Gəncəvi yaradıcılığının bütün sirlərini bilən dərvişlər "Xəmsə"də olan gizli 

mənaları diqqətə çatdırmaq və bu işarələri qoruyub saxlamaq üçün bu dağa "Gəncəhan" adını vermiş, yerli əhali 

isə bu adı uzun illər nəsildən-nəslə ötürərək saxlamış, beləliklə "Xəmsə"də olan işarələrin izləri itməmişdir. Həm 

də "Gəncə xanı" sözü Nizami Gəncəvinin nə vaxtsa Əlincə qalasına gəlməsini rəsmiləşdirən söz mənasını daşıyır. 

Bu o deməkdir ki, Nizami sənətinin böyük pərəstişkarı olmuş Əlincə sufi dərvişləri və şeyxləri dahi şairimizi 

"Gəncə xanı" adlandırmış, Əlincə qalasmdakı yerlərdən birini onun adı ilə adlandırmaqla böyük sənətkarın adını 

hələ öz sağlığında ikən əbədiləşdirmişlər. 

Araşdırmalar zamanı məlum olur ki, Əlincəqa- lanın "Ərincək" adının kökə və şəkilçiyə ayrılması 

xüsusiyyətlərindən Nizami Gəncəvi ustalıqla elə bir "söz caduları" yaratmışdır ki, bu "cadu"lar təsəwüf əhli 

şairlərin dilindən düşməmiş, gizli ifadə və işarələr kimi uzun illər Azərbaycan ədəbiyyatında sirri açılmayan 

"sehirli söz" kimi istifadə olunmuşdur. 

"Sirlər xəzinəsi "ndə deyilir: 

Tazə söz caduları, oyunlar göstərən mən, 

Yeni heykəl yaratdım yeni qəlibli sözdən. 

Fikrimizcə, şairin yaratdığı "yeni heykəl"lərdən bir də Əlincəqalanı ifadə edən "Ərni dağı" adıdır ki, bu dağ 

adını ifadə edən mənalar uzun illər şairlər tərəfindən birmənalı qarşılanmamış, "Ərni" adı ilə Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığına maraq doğuran işarələr edilmişdir. 

"Sirlər xəzinəsi"ridə deyilir: 

Musa çatdımı kanıa,camdakı şadlığına, 

Əlindəki şüşəni çirpdı Ərni dağına. 

Məsilıa bu qidaya tamah salmadı bəli, 

Çünki xalqın önündə ləkəliydi, ləkəli. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami Gəncəvi orta əsrlərin saray dili olan fars dilində yazmağa məcbur olsada, 

doğma xalqının danışdığı türk dilinə sayqı duyan, bu mənada öz soy-kökünə bağlı bir şəxsiyyət olmuşdur. 

Linqivustik araşdırmadan məlum olur ki, o, Oğuz dillərinə məxsus metateza hadisəsindən istifadə edərək, “Qurani 

Kərim”də Musa peyğəmbərlə bağlı "Əraf surəsində qeyd olunan bir rəvayəti Ərincək (Əlincə) qalasının adına 

uyğunlaşdırmaq və "ərni" sözünün Əlincəqalanı və Əlincəçay xanəgahını vəhdətdə göstərməsi üçün həmin ifadəni 

"Ərni dağı" şəklində ifadə etmişdir. Belə ki, Oğuz dilinə məxsus fonetik yerdəyişmə zamanı şəkilçidən 

əvvəl gələn iki hərfin güclü tələffüz üçün yer dəyişilməsi, şəkilçinin isə sabit qalması nəticəsində bəzi 

sözlərdə tarixən dəyişilmələr baş vermişdir ki, bu da Oğuz dillərinə aid qanunauyğunluqlardan biridir. Fikrimizcə, 

N.Gəncəvi "Ərincək" adında -in hissəsini -ni kimi yazmış, -cək şəkilçisini isə "ixtisar etmiş", beləliklə yeni dağ 

adı yaratmışdır. 

Nizami Gəncəvi hakimiyyət məkanı olan Ərincəki Əlincə) dağını "Ərni dağı" adı ilə ifadə edərkən "söz 

cadu"larından istifadə edərək fikir yayındıran şair Əlincəqalanın əsas əlamətlərini müxtəlif işarələrlə "başa 

salmışdır". 

Belə ki, "Musanın fironla mübarizəsini" "əlindəki şüşəni Ərni dağma çırpması" ilə ifadə edən şair İsa 

Məsihanın bu "qidaya tamah salmamasım", yəni taxt-taca yiyələnə bilməməsini onun "ləkəli" olması (atasının 

olmaması yəni nəsil şəcərəsinin olmaması) ilə ifadə etmişdir. Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"də "Fərincə" adı ilə 

bəhs etdiyi sərkərdənin adı da maraq doğuran işarələrdən biridir. 

Sarı kaftan geymiş pəhləvan, 

Qılıncda, qədəhdə şöhrətli, şanlı. 
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Fərincə adında özü alanlı 

"İsgəndərnamə" poemasında alan tayfaları tərəfindən ruslara qarşı döyüşən bu sərkərdənin adını Oğuz 

dilləri qaydalarına uyğun təhlil etdikdə F+Ərincə adının yarandığını görürük. Fikrimizcə, burada "sarı kafdan 

geymiş" sözü Əlincəqalanın təbii sarı rənginə, "pəhləvan" sözü Əlincəqalanın tarixi əhəmiyyətinə, "Fərincə" adı 

"Ərincə" adma, "alan- lı" isə Əlincənin "Alancik" adma işarədir. 

Əlincəqalanın adı tarixi mənbələrdə həm də "Ərincə" kimi qeyd olunur. Akademik İsmayıl Hacıyev 

"Ərincə" adma aydınlıq gərirərək qeyd edir ki, "Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilçiliyində Əlincəqala- mn adı sadəcə 

yer adı kimi çəkilir. Əslində o türk boylarından biri olub, Həmdullah Qəzvini onun adını Alancik kimi ifadə 

etmişdir. 1225-ci il hadisələrindən bəhs edən Mirxond Əlincəqalanın adını Əlincək kimi qeyd etmişdir. 

Əlincəqalanı ifadə edən adlarından da göründüyü kimi, Nizami Gəncəvi bu adların mənalarından ustalıqla 

istifadə edərək, Əlincəqalanı işarə edən ad, əlamət və işarələrlə böyük fikirlər ifadə etmişdir. 

Nizami Gəncəvinin Atabəylərə ithaf etdiyi "Xosrov və Şirin" poemasında adı çəkilən "daş iıstür- lab"lar 

barədə verdiyi məlumat da, fikrimizcə, Naxçıvan torpağına, Əlincəqalaya edilən işarələrdən biri ola bilər. 

Poemada deyilir: 

Biri on arpanı eyləyib nıelırab, 

Biri iki daşa deyir üstürlab. 

Bu iti fırlanan çərx do müxtəsər, 

Arpa və daş kimi nəticələnər. 

Sən denıə riikndən yaranmış insan, 

Ulduzdan yaranmış çiinki bu ərkatı. 

Əlincəqala bərpa olunarkən burada aşkarlanmış, üzərində səma cismlərini bildirən rəmzi işarəli dairəvi 

daşlar Nizami Gəncəvinin bu məlumatı ilə uyğun məna kəsb edir və "Xəmsə'də bu üstürlablardan bəhs edilməsi 

fikrindən yayınmaq olmur. 

Üstürlablar orta əsrlərdə planetlərin, bürclərin yerini təyin etmək, gündüz və gecə saatlarını hesablamaq, 

müxtəlif şəhərlərin istiqamətini və qiblənin yerini müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilən astronomik cihaz 

olmuşdur. Əsasən dəmir, yaxud ağac materialından hazırlanmışdır. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" 

poemasında adı çəkilən üstürlabların daşdan hazırlanması Əlincəqalada bu üstürlablardan hələ daha öncəki 

yüzilliklərdən istifadə edilməsi fikrini yaradır. 

"Əlincəqala" Tarix-Mədəniyyət Muzeyində və Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı digər tarix profilli 

muzeylərdə nümayiş olunan bu daşlar tədqiq olunarsa, daş üstürlabların və Nizami Gəncəvi yaradıcılığında səma 

cisimlərinin rəmzi mənalarının öyrənilməsində yeni səhifələrin açılmasına səbəb ola bilər. 

Nizami Gəncəvinin fenomen biliyinin məhsulu olan "Xəmsə" dahi şairin gələcək nəsillərə miras qoyduğu 

zəngin fikirlər xəzinəsidir. Tədqiqatlardan aydın olur ki, onun fikir xəzinəsinin ən qiymətli gövhərlərindən biri 

isə Naxçıvan torpağının, Azərbaycan xalqının əyilməzlik rəmzi olan Əlincəqaladır. 

Naxçıvan diyarı və Əlincəqala haqqında "Xəm- sə"də yazılanlardan, edilmiş işarələrdən görünür ki, Nizami 

Gəncəvi yaşadığı dövrdə Gəncədən Naxçıvan şəhərinə səfər etmişdir. İndiyədək Nizaminin Naxçıvan səfərinin 

təxminən Batabat yaylağında Qızıl Arslanla görüşü ilə əlaqəli şəkildə təqdim etmişlər. Lakin ola bilməz ki, böyük 

şair Gəncədən Naxçıvana qədərki uzun yolu gəlib, buradan dərin ehtiram bəslədiyi hökmdar olan Qızıl Arslanın 

sarayını ziyarət etməmiş olsun. Bu, o dövrün saray qaydalarına da uyğun deyildi və yəqin ki, hörmətsizlik əla 

məti hesab edilərdi. Nizami Gəncəvi kimi geniş dünyagörüşə və zəngin həyat təcrübəsinə malik olan, 

şahlardan və saraylardan epik dastanlar yaratmış böyük sənətkar belə bir yanlışlığa heç vaxt yol verməzdi. 

Bizdən əvvəl akademik İsa Həbibbəyli Nizami Gəncəvinin Qızıl Arslanla Batabat ətrafındakı görüşü 

zamanı Naxçıvan şəhərinə gəlməsi və böyük memar Əcəmi ilə görüşməsi haqqında ehtimal irəli sürmüşdür. 

Nizami Gəncəvinin Əlincə qalasında olmasına dair fikirlər görkəmli sənətkarın Naxçıvan şəhərində olmasına dair 

ehtimalları daha da qüvvətləndirir. Bütün bunlar isə Nizami Gəncəvinin tərcümeyi-halını dəqiq yazmaq üçün 

əhəmiyyətlidir. • 
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığına dair yeni tədqiqat əsəri 
 

Almaz Ülvi Binnətova, 

filologiya elmləri doktoru 

 

Dilçilik elminin bir qolu kimi tanınan poetik onomastika (xüsusi adların bədii-obrazlı anlamını 

araşdıran elm sahəsi) ədəbiyyatşünaslıqla sıx əlaqəlidir: məlumdur ki, yaradıcı təxəyyül məhsulu bədii 

mətnlərdə xüsusi adlar təsvir və ifadə vasitəsi funksiyalarını icra edərək şeirin təsir gücünün artmasına 

xidmət edir, müəllif niyyətini və dünyagörüşünü özünəməxsus şəkildə əks etdirir. 

 

Azərbaycan dilçiliyində onomastika elmi sahəsində XX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq maraqlı 

tədqiqatlar aparılmışdı. Bu araşdırmalar öz əksini görkəmli dilçi alim, Azərbaycan Milli Elm-lər Akademiyasının 

müxbir üzvü, "Poetikonomastika" (1988) kimi sanballı monoqrafiyanın müəllifi, akademik Afad Qurbanovun 

elmi fəaliyyətində tapmışdır. Onun rəhbərliyi ilə 1988- 1998-ci illər ərzində Bakıda keçirilmiş və Azərbaycan 

onomastikasının (xüsusi adları ehtiva edən fənn) müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş silsilə respublika 

konfransları keçirilmişdi. Bu elmi məclislərdə Azərbaycan şair və yazıçılarının əsərlərində xüsusi adların 

(onimlərin) emosional təsir gücü, bədiiliyi, ifadəliliyi, obrazlılığı, bədii mətnə xüsusi milli kolorit verməsi və 

onların üslub kateqoriyası kimi funksiyalarını ehtiva edən elmi məruzələrə geniş yer verilmişdi. 

Azərbaycan dilşünas-alim və filoloqların (A.Ağayev, M.Adilov, F.B. Bağırov, R Əhmədov, Ş.F.Yusifli, 

M.Məmmədov, RJ.Məhərrəmova, H.Məhərrəmova, H.H. Mustafayeva, RNovruzov, M.A.Nurulu, A.Paşayev, 

A.V.Tanrıverdiyev, RF.Xəlilova, A.Hacıyev, RHəsənov, A.Cavadov, Ş.Cəmşidov, M.Cəfərzadə kimi) elmi 

məqalələrində mətnin bədii dili poetik məna tutumu baxımından ətraflı dəyərləndirilmişdir. 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vəfa Hacıyevanın "Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında onomastik 

leksikanın bədii-üslubi funksiyalarının tipologiyasi" mövzusundakı elmi monoqrafiyası klassik Şərq ritorikasının 

bölümlərindən sayılan bədiiyyat (elm-əl-bə- dii) fənninin poetik kateqoriyalarını Nizami Gəncəvi "Xəmsə"sinin 

onomastik leksikasına tətbiq edərək tədqiqi maraq doğurmaya bilməz. Məlumdur ki, Yaxın və Orta Şərq poeto- 

loji ənənəsində bədiiyyat nəzəriyyəsi poetik mətni həm formal (ləfzi), həm də məzmun və anlam (mənəvi) 

cəhətdən təhlil etmək üçün mövcud üsulları təsvir edir. 

Xüsusi adların stilistik aspektdən tədqiqi dünya nizamişünaslığında ilk dəfə sistemli və fundamental şəkildə 

tədqiqat obyekti kimi əsərdə qoyulmuş, struktur poetikanın metodları əsasında və klassik Şərq poetik traktatlara 

söykənərək araşdırılmışdı. Hərçənd ki, günümüzə qədər Nizami əsərlərini tədqiq edən mütəxəssislər yeri gəldikcə 

xüsusi adlar haqqında istər etimoloji, istərsə də stilistik-se- mantik cəhətdən öz elmi mülahizələrini söyləmiş: 

Y.E.Bertels, A.Y.Krımski, M.A.Da- daşzadə, H.Araslı, M.M.Əlizadə, RƏliyev, Q.Əliyev, N.Araslı, X.Yusifov 

kimi görkəmli nizamişünaslar, şərqşünaslar vaxtaşırı xüsusi adların etimologiyası (bildiyimiz kimi, etimologiya, 

yəni sözlərin, daha dəqiq ifadə etsək, xüsusi adların mənşəyini öyrənən və sırf dilçilik elminə aid bir məsələdir və 

daha çox lin- qvistik mahiyyət daşıyır) və ya poetik funksiyaları üzərində dayanmış (sözsüz ki, bu haqda müəllif 

monoqrafiyasında həmin tədqiqatlara yer ayırmış, onların üzərində dayanmış və hər birini layiqincə 

dəyərləndirmişdir), lakin sistemli və məqsədyönlü şəkildə bu problemə müraciət olunmamış, əsərin onomastik 

lüğət tərkibi müəllifin tətbiq etdiyi metodlarla təhlil olunmamışdır. 

Nizami Gəncəvinin "İskəndərnamə" məsnəvisinin bədii təsvir və ifadə vasitələrinin tərkibində istifadə 

etdiyi onomastik leksika- nın təhlili zamanı Avropa filologiya elminin poetik kateqoriyalarından fərqlənən Yaxın 

və Orta Şərq ənənəvi poetika nəzəriyyəsinə mənsub Ömər ər-Raduyani, Rəşidəddin Vət- vat, Şəms-i Qeys kimi 

məşhur şerşünasların fars dilində qələmə alınmış poetikaya dair risalələrində prinsiplər və bədii terminlər apa-

ratına müraciət edilmişdi. 

Nizami Gəncəvinin "İskəndərnamə" məsnəvisinin onomastik leksikası bədii-təsvir vasitələri tərkibində 

ifadə etmə və təsvir etmə məqsədləri daşıyır, potensial ekspressiv (ifadə etmə) özəlliklərə yiyələnərək, mətndə 

bədii surət yaratma statusunda çıxış edir, gerçəkliyin bədii inikasının əsası sayılan obrazlı- ğın yaranmasını təmin 

edir. 

Araşdırma zamanı mövzu ilə bağlı geniş miqyasda elmi-nəzəri və ədəbi qaynaqlardan məharətlə istifadə 

etmişdir. 

Müəllif öncə bədii sözün Yaxın və Orta Şərq poetik ənənəsində şərhedilmə özəllikləri və onun estetik 

kateqoriya kimi məziyyətlərini və qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə, poetik lüğət tərkibinin zənginləşdirilmə- 

sindəki roluna yer verir. Həmin fəslin ikinci yarımbəndi poetik lüğət tərkibinin bir hissəsini təşkil edən onomastik 

leksikanın təsnifatını və bədii təsvir vasitələrinin tərkibində fəal istifadə olunmasına həsr olunur. Müəllifin 

təsbitinə görə, xüsusi adlar təcnis poetik fiqurunun müxtəlif növlərindən "təcnis-e tamm" (tam təcnis), "təcnis-e 

zayid" (əlavəli təcnis), "təcnis-e mürəkkəb" (mürəkkəb təcnis), "təcnis-e mükərrər" (təkrarlı təcnis), "zü- 1-
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qafıyəteyn" (iki qafıyəlilik), "iştiqaq" , "inət" və s. kimi ənənəvi üslub kateqoriyalarının tərkibində konkret şəkildə 

"İskəndərnamə" məsnəvisindən poetik nümunələr gətirərək, əsərin bədii strukturunun fonetik (eyni səslərin təkrarı 

hesabına), leksik (eyni cinsli sözlərin təkrarı sayəsində), bədii-semantik (məcaz və onun müxtəlif variantları), 

morfoloji, stilistik, qafiyə və vəzn (bir beytin hüdudlarında birinci və ikinci misraların həm vəzn, həm də qafiyə 

baxımında uyumu (tərci)) sə- viyyələrində özünüifadəyə və ekspressivliyə xidmət edir. Məsələn, dahi Nizami 

"İskəndərnamə" poemasında eyni kökdən törənmiş apellyativ "rouşəni" (işıqlı) və Rouşənək şəxs adını ənənəvi 

"iştiqaq" poetik fiqurunun tərkibində məsnəvi strukturunun morfoloji və semantik qatında xüsusi adı bədii təsir 

vasitəsi kimi böyük ustalıqla istifadə edir. 

Bunda əlavə, "Rövşənək" antroponiminin (şəxs adının) şəffaf etimologiyasının potensial semantik 

imkanlarından istifadə edərək, şəxs adını əsərin personajının müsbət səciyyələndirilməsində (işıqlı, nurlu, pak) 

bədii priyom kimi məharətlə işlədir. 

Tətbiq olunan metod isə struktur poetikanın üsuludur, yəni mətn qurumunun müxtəlif səviyyələrində bədii-

estetik dəyər daşıyan poetik ünsürləri üzə çıxarmaq məqsədi daşıyır. Kitabda xüsusi adların - Əbu Talib, Harut 

və Zöhrə, Simurq, Rüstəm, Fərat, Nil, İskəndər, Xızır, İsrafil, Bisutun dağı, Misir, Bağdad, Key Xosrov, Siyavuş, 

Bəhmən, İsfəndiyar, Sürəyya, Əhrimən, Cəmşid, İrəm bağı, Suruş, Müştəri, Səmərqənd, Toğrul, Yağma, Xallux, 

Ütarid, Mahmud, Bəhram Gur, Hu-may, Barbəd, Key Qubad, Məlik şah, Qarun kimi xüsusi adların müxtəlif 

kateqoriyalarını əhatə edən onomoloji vahidlərin təşbih və onun çeşidli növləri, həmçinin, istiarə, kinayə, təşxis, 

rəmz kimi məcazi anlamda, alleqorik və simvolik funksiyalarda fəal işlədilməsi faktı müşahidə olunur. 

Xüsusi adların ekspressiv xüsusiyyətləri və funksiyaları üçüncü fəsildə işıqlandırılır: "İskəndərnamə' nin 

bir mətn kimi strukturunun fonetik, leksik, semantik, stilistik, sintaktik və s. səviyyələrində xüsusi adların poetik 

funksional xüsusiyyətləri aşkarlanmışdı: mətn quruluşunun leksik-semantik səviyyəsində şeirdə ifadəlilik və 

emosionallığının əsərin lüğət tərkibini təşkil edən leksik vahidlərin poetik vasitələrdən biri kimi çıxış edən bədii 

təkrar hesabına nail olunur. Məsələn, həmin leksik vahidlər bir beytin hüdudlarında eyni səslərin təkrarlanması 

("touzi" - alliterasiya); eyni sözlərin təkrarı "təkrir" (anafora, epifora); eyni kökdən əmələ gələn sözlərin təkrarı 

"iştiqaq" üslubi fiqurunun tərkibində, birinci misrada verilən ifadənin ikinci misrada əksinə çevrilərək "əks" 

təqdim olunması təkrarı, eyni sözlərin beytin çeşidli məqamlarında təkrarı "rədd-əl-əcz alə-s-sədr" şerin ekspres- 

sivliyinin gücləndirməsi hadisəsi müəllif tərəfindən təsbitlənmişdir. 

Dördüncü fəslin başlığı "Xüsusi adların bədii-üslubi funksiyalarinin əsas tipləri"dir. Bu bölümdə beş əsas 

bədii-üslubi vəzifə (təs- viretmə, ifadəetmə, lakoniklik, ornamental- lıq, obrazlılıq) müəllif tərəfindən üzə çıxarıl-

mışdır. 

Əsər bol faktiki material əsasında yazılmış, ən başlıcası, klassik mətn Şərq poetikasının öz prinsipləri 

baxımından dəyərləndirilmiş ki, bu da onun müəllifinin əldə etdiyi elmi yenilik və nəticələrinin keyfiyyətinə 

müsbət təsir göstərmişdir. 

"Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"smin ono- mastik leksikası mədhiyyə ünsürü kimi" başlıqlı bölümündə də 

"Xəmsə" boyu, ədəbi ənənəyə müvafiq olaraq giriş hissələrində şairin əsərlərini ithaf edildiyi və yaxud məmduhla- 

rın (mədh edilən hökmdarların) şəxs adları, titul, nisbə və künyə, ləqəblərinin müxtəlif poetik-stilistik fiqurların 

tərkibində mədhiy- yə ünsürü kimi işlədilməsi problemi qoyulmuşdur. 

Tədqiqatın təqdirəlayiq cəhəti müəllifin bu fəslin qələmə alınmasında Azərbaycan niza- mişünaslığınm 

tanınmış nümayəndələrinin dəyərli elmi monoqrafiya və məqalələrinə müraciət etməsidir: Azərbaycan 

filoloqlarından N.Araslmın "Nizaminin poetikası", T.Kə- rimlinin "Nizami və tarix", V.Feyzullazadə- nin 

"Nizami yaradıcılığında qəsidələr", L.Əli- zadənin "Nizami yaradıcılığında mədhiyyə", M.Quliyevanın "Klassik 

ritorika və Azərbaycan ədəbiyyatı", A.Hacıyevin rus dilində qələmə aldığı "Nizami Gəncəvi "Xəmsə"sinin re-

nessans dünyası" kimi dəyərli tədqiqatlar buna bariz sübutdur. 

Nizami Gəncəvinin "İskəndərnamə" poemasında "Firdovsinin "Şahnamə" poemasına məxsus xüsusi 

adların poetonimə (yəni təsvir və ifadəetmə vasitəsinə) çevrilməsi prosesi müəllif tərəfindən təsbitlənmişdir. Ki-

tabda "Şahnamə" poemasında nominativ funksiya daşıyan onimlərin "İskəndərna- mə"də poetik ifadə vasitələrinə 

çevrilərək daha cox sözün bədii tutumunu və çəkisini artırmağa xidmət etməsi müvafiq nümunələrlə nümayiş 

edilir. 

Dünya miqyasında məşhur iki böyük şairin - Nizami və Firdovsinin əsərləri müxtəlif ölkələrin şərqşünasları 

tərəfindən geniş öyrənilmişdir. Buna baxmayaraq bu iki nəhəng şairin əsərlərində tədqiq edilməmiş aspektlər də 

mövcuddur. Belə sahələrdən biri də ədəbiyyatşünaslıq, tarix, dilçilik və digər elmlərin qovşağında araşdırılan 

poetik onomastika- dır. Nizami əsərlərinin mövzusu və süjeti əsasən tarixi hadisələrlə bağlı olduğundan başqa 

epik şairlərin, o cümlədən Firdovsinin əsəri ilə səsləşir. 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ha- cıyeva Vəfa Davud qızının "Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında 

xüsusi adların bədii-üslubi vəzifələrinin tipologiyası" (Bakı; Elm) adlı monoqrafiyasını müasir dövrdə elmlərin 

inteqrasiyası, tədqiqat prosesindən bu və ya digər elm sahələrinin nailiyyətlərindən qarşılıqlı faydalanma 

baxımından da uğurlu saymaq olar. 
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Xüsusi qeyd etmək yerinə düşərdi ki, müəllifin bu kitabı Almaniyada (Heinrich- Böcking-Str. 6-8, 66121, 

Saarbrücken, Germany ünvanda yerləşən) "LAP LAMBERT Academic Publishing" akademik nəşriyyat tə-

rəfindən "Pogtika v tvorçestve Nizami Qənd- jev " (ISBN 978-3-659-46310-5) başlığı altında elmi monoqrafiya 

kimi internet kitab mağazasında satışa qoyulub. 

 

Yada düşdü.- 2019.- № 2.- Aprel-May-İyun.- S. 22-25. 
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MUSİQİDƏ NİZAMİ 
 

Səadət Abdullayeva, 

Sənətşünaslıq doktoru, professor 

 

...Əzəl başdan onu deyək ki, az qala hər addımda biz dahi Nizami Gəncəviyə, onun əsərlərinə böyük 

məhəbbətin nişanəsini görürük. Bunu muzeyləri bəzəyən tablolar, bədii xalçalar, nadir sənətkarlıq 

nümunələri, deyildiyi kimi, meydanlarda, xiyabanlarda ucaldılan heykəllər sübuta yetirir. Nizami irsi və obrazı 

əsasında yaradılan əsərlər səhnələrdə görünməkdə, konsert salonlarında səslənməkdədir. 

Şairin 800 illik yubileyi qeyd olunduğu illəri isə Azərbaycan musiqisində haqlı olaraq “Nizami dövrü” 

adlandırırlar. 

 

Qeyd etməliyik ki, Nizaminin “Xəmsə”si, qəzəlləri və öz obrazı əsasında yazılan musiqi əsərlərinin əksəri 

şairin yubileyləri münasibətilədir və demək olar ki, klassik musiqinin bütün janrlarım əhatə edir. Onların təxmini 

sırasını nəzərdən keçirək: 

OPERALAR. Əfrasiyab Bədəlbəyli. “Nizami” (1940), 5 pərdə, 6 şəkilli. Librettosu - bəstəkarın öz iştirakı 

ilə Məmməd Səid Ordubadinindir. Tamaşaya 1948-ci ildə qoyulub. Əsərdə Nizaminin iki ariyası və ariozosu, 

Əzranın ariiozosu daha təsirlidir. Rəqs epizodları, xor səhnəsi xoş təəssürat yaradır. 

Niyazi. “Xosrov və Şirin” (1942), 4 pərdəli. Librettosu - Mikayıl Rəfılinindir. 1947-ci ilin noyabrında 

tamaşaya qoyulub. Şirinin ariyası, Şapurun hekayəti, qızların rəqsi xüsusilə seçilir. 

Ramiz Mustafayevi. “Şirin”, bir hissəli, diplom işi (1957). Səməd Vurğunun “Fərhad və Şirin” dramı 

əsasında. 

Onu qeyd etmək vacibdir ki, Üzeyir Hacıbəyli ilk Azərbaycan (həm də Şərqdə) operası “Leyli və Məcnun”u 

(1908) öz librettosu və Məhəmməd Füzulinin poeması əsasında bəstələsə də, onun yaranmasında Nizami 

Gəncəvinin eyni adlı poemasının rolu inkaredilməzdir. Üzeyir Hacıbəyli həm də özünün librettosu əsasında 

“İsgəndəmamə” operasını (mənzumələr şair Əliağa Vahidə həvalə olunmuşdu) yazmaq arzusundaydı.  

Zülfüqar Hacıbəyovun “Nüşabə” operasının (librettosu Abdulla Şaiqindir) uvertürası və əsərin qəhrəmanı 

Nüşabənin bir ariyası yazılsa da, opera tamamlanmayıb. 

USAQ OPERALARI, Soltan Hacıbəyov. “İsgəndər və çoban” (1947). İlk milli uşaq operası. 

Librettosunu - Nizaminin “İsgəndəmamə” poemasının motivləri əsasında Mirmehdi Seyidzadə yazıb. Tamaşanı 

kişi və qadın rəqsləri bəzəyir. Opera xorun ifasında “Həyatda heç kim öz sirrini gizlədə bilməz” öyüdü ilə bitir. 

Oqtay Rəcəbov. “Xeyir və Şər” (1991). Librettosu Mirvarid Dilbazinindir. “Yeddi gözəl” poemasmdakı 

hekayə əsasında yazılıb. 

Rəşid Şəfəq. “Bayquşların söhbəti” (1992), üç hissəli. Librettosu Hikmət Ziyangndgr. Mövzu «Sirlər 

xəzinəsi» poemasgndan alinib. 

ROK-OPERA. Eldar Mansurov. “Yeddi gözəl”, 2005. 

BALETLƏR. Qara Qarayev. “Yeddi gözəl” (1952). Baletin librettosu (müəlliflər I.Hidayətzadə, 

Y,Solominski, S.Rəhman) şairin “Xəmsə”sindən seçmələr əsasında işlənib. 1959-cu ildə bəstəkar baletin yeni 

redaksiyasını təqdim edib, 2011-ci ildə təzədən Yana Temizin librettosu əsasında iki hissə və 12 şəkildə 

səhnələşdirilib. Ayişə və Bəhramın adajiosu, “Sənətkarlar meydanı”, “Yeddi portret”, “Vals”, “Təntənəli yürüş”, 

“Ayişənin rəqsi” baletin ən yaddaqalan musiqi səhnələridir. 

Arif Məlikov. “Məhəbbət əfsanəsi” (1961), üç hissə və 7 şəkildə. Librettosu Nizaminin “Xosrov və Şirin” 

poemasına oxşar məzmunda Nazim Hikmətin eyni adlı pyesi əsasında yazılıb. XX əsrin ən yaxşı baletlərindən 

biri kimi dünyanın məşhur teatrlarında oynanılır. Burdakı “Saray rəqqasələrinin rəqsi”, “Təlxəklərin rəqsi”, 

“Fərhad və Şirinin adajiosu”, “Təqib səhnəsi” və digər musiqilər yaddaqalandır. 

Qara Qarayev. “Leyli və Məcnun” (1969). Bəstəkarın eyni adlı simfonik poeması əsasında hazırlanıb. 

Nailə Nəzirova tərəfindən qurulub. Bəstəkarın 80 illiyi ərəfəsində tamaşaya hazırlanıb (2001). Simfoniyanın 18 

dəqiqə davam etdiyini nəzərə alaraq, bəstəkarın oğlu Fərəc Qarayev varis kimi ona musiqi, üslub, ahəng və melodi 

cəhətdən yaxın olan “Alban rapsodiyasf’ndan əlavələr etmiş, səhnədə 40 dəqiqə davam edən bir hissəli balet 

ortaya çıxarmışdır. 

Fikrət Əmirov. “Nizami” (1984). Librettosu Altay Məmmədov və Nailə Nəzirovanındır. Əsərin 

partiturasını Musa Mirzəyev tərtib edib. Birinci quruluş (1991) üç, ikinci quruluş (2003) iki hissədə tamaşa 

qoyulub. 

Tofiq Bakıxanov. “Xeyir və Şər” (1990), bir hissəli. Nizaminin “Xəmsə”sindən eyni adlı hekayə 

əsasındadır. 

Qalib Məmmədov. “Sirlər xəzinəsi”, iki hissəli. 

Rəşid Əhmədov. “Nizaminin xatirəsinə” (1992), iki hissəli. Aqşin Əlizadənən “Kənd süitası” və Musa 
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Mirzəyevin fortepiano pyesləri əsasında tamaşaya qoyulub. 

MÜZIKL. “Leyli və Məcnun” (2011). Layihənin müəllifi və rəhbəri Mirsahib Musayevdir. 

SİMFONİYALAR. Fikrət Əmirov, “Nizaminin xatirəsinə” (1947, 2-ci redaksiya 1960, 3-cü redaksiya 

1964), simli orkestr üçün. Dörd hissəlidir. Hər hissədə Nizaminin misraları epiqraf kimi verilir. 

Məmməd Qıdiyev. Yeddinci simfoniya - “Xəmsə”dən damlalar” (2001). Dörd bölümdən ibarətdir (1-ci - 

“Bayquşların söhbəti, 2-ci - İsgəndər və Nüşabə, 3-cü - “Fərhad və Şirin”, 4-cü - “Xeyir və Şər”). 

Midhət Əhmədov. “Bəhram Gur” (1948), Bəhramın ov səhnəsi fonunda igid Bəhram və gözəl Fitnə 

obrazları canlanır. 

Nəriman Məmmədov. "Fərhad və Şirin” (1980), simli orkestr və 

orqan üçün. 

Qalib Məmmədov. “Nüşabə və İsgəndər” (1983). Birinci hissənin müqəddiməsi kontrabas və violonçeldə 

səslənir, sonra fleytada Nüşabənin gözəlliyi, vətənini və xalqını sevən Azərbaycan qadını obrazı canlandırılır. 

VOKAL-SİMFONİK ƏSƏRLƏR. Qara Qarayev. Nizaminin sözlərinə “Üç təsnif’ (“Leyli”, 

“Şirin” və “Sarənc”) (1939), simfonik orkestr üçün. Şairin qəhrəmanlarını vəsf edir. 

Üzeyir Haçıbəyli. “Nizami” kantatası (1947). Bariton solo, xor və simfonik orkestr üçün (partituraya tar 

daxil edilib). Sözləri Süleyman Rüstəmindir. Əsər öz əzəmətli ilə seçilir. Birinci hissə Nizaminin şərəfinə himn 

kimi səslənsə də, ikinci - instrumental hissə şən əhval-ruhiyyədədir. 

Ədviyyə Rəhmətova. “Nizami” kantatası (1968). 

Süleyman Ələsgərov. “Nizami” (1991). Xor və orkestr üçün vokal-simfonik poema. Sözləri Hikmət 

Ziyanındır. 

Ramiz Mustafayev. “Nizami” oratoriyası (1993). Sözləri Rəfiq Zəka Xəndanındır. Böyük xor və simfonik 

orkestr üçün lirik-epik mövzuda yazılıb. Beş hissədən ibarətdir. 

VOKAL-İNSTRUMENTAL ƏSƏRLƏR. Məmməd İsrafilzadə. “Hüsnün gözə!” (1941), xor və 

fortepiano üçün. 

Cahangir Cahangirov. Nizaminin sözlərinə “Qəzəl” (1947). Qarışıq xorla fortepiano üçün. 

Cövdət Haçıyev. Nizaminin sözlərinə xor poemaları: Oratoriya - “beşik nəğməsi” (1952); “Ey gül” - xor 

kompozisiyası, fortepiano və qarışıq xor üçün (1956). 

Azər Rzayev. “Lirik mahnı” (1980), söz, səs və kamera orkestri üçün. 

Məmməd Quliyev. “Qəzəl”. Nizaminin sözləri, soprano, iki fleyta, simli orkestr və royal üçün; 

Cəlal Abbasov. İki ardıcıl ifa olunan qəzəl. Sözləri Nizaminindir. Soprano və simli alətlər üçün. 

Firəngiz Əlizadə. “Cottes ist der Orient” (Allahlar Şərqdən gəlir), 2000. Azərbaycan şairlərinin əsərlərinə 

və Yohan Volfqanq Hötenin “Şərq-Qərb divanından” şeirə - qarışıq xor, orqan, arta və zərb alətləri üçün yazılmış 

əsər Nizami Gəncəvinin sözlərilə bitir. 

VOKAL. Qara Qarayev. “Payız” (1947) müşayiətsiz xor “üçün” (“Leyli və Məcnun” poemasından 

“Leylinin ölümü” lirik parçası). 

Rəşid Şəfəq. “Ulu Gəncə-Nizami yurdum” (1995), vokal silsiləsi. 

Ramiz Mirişli. “Peyğəmbərin tərifi” vokal poeması (1997), “Xosrov və Şirin” poemasından. 

Məmməd Cəfərov. “Dahi Nizami”, xor əsəri. Sözləri İnqilab İsaqındır. 

Məmməd Quliyev. “Nizami haqqında dastan”, oratoriya. Qarışıq xor üçün, müşayiətsiz, sözləri Ələkbər 

Salahzadənindir. 

İNSTRUMENTAL ƏSƏRLƏR. Adil Gəray Məmmədbəyli.  

“Muğam etüdləri” 1943. Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasına uyğun olaraq 7 muğam -əsasında 

bəstələnib. 

Qalib Məmmədov. “Nizaminin xatirəsinə”. Elegiya, simli kvartet, solo fleyta və fortepiano üçün. 

Qənbər Hüseynli. “Yeddi gözəl” - xalq çalğı alətləri orkestri üçün rəqs. 

Sərdar Fərəcov. “Qəsidə” Nizaminin xatirəsinə (1991), orqan üçün. 

MAHNI VƏ ROMANSLAR, Nizaminin sözlərinə 70-dən çox mahnı və romans (musiqili-qəzəl) 

yazılmışdır. Onların xronoloji ardıcıllığı belədir: 

Ərtoğrul Cavid. “Sevimli yar gəlmiş idi” (1940). 

Ü.Hacıbəyli. “Sənsiz” (1941).  

Midhət Əhmədov. “Ey, Nizami” (1941). 

F.Əmirov. “Gülüm” (1943). 

Ə. Hüseynzadə. “Vəslin həvəsi” (1947), “Nə üçün qəmxar saxlarsan”, “Ey gözüm, de görmədinmi”. 

Ağabacı Rzayeva. “Könlüm” (1947), “Nə lazım” (1968). 

Şəfiqə Axundova. “Nə gözəl” (1947), “Necə səbr etsin” (1958), “Neçin qəmxar saxlarsan” (1960), 

“Cahanda”, “Ay üzlü nigarım” (1961), “Aşiqəm” (1967). 

Cahangir Cahangirov. “Gül camalın” (1947), “Nizami düşüncələri”. 
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Tofiq Quliyev. “Könlüm” (1947), “Sevgilimə” (1947), “Gözüm aydın gözümə”, “Qəzəl”. 

Hökümə Nəcəfova. “Yarım gəldi” (1947), Qəzəl”, “Tez gəl”. 

Süleyman Ələsgərov. “Sərvi - xuramanım mənim” (1947), “Bil sevgilim”, “Necə sevməyim” (1955). 

Adil Gəray Məmmədbəyli. “Yar gəlmiş idi” (1947). Hacı Xanməmmədov. “Surəti canan görünür” 

(1947); 

Qənbər Hüseynli. “Gül camalın qoy görünsün, “Ey gözüm, de görmədinmi”, “Ey gözəl”, “Sənsiz” 

(nəzirə, Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf olunub). 

Fəridə Quliyeva. Mehman edəsən (1963). 

Zakir Bağırov. “Gələcək nəslə xitab” (1973). 

Tamilla Məmmədzadə. “Qəzəl”, “Etmədədir” (1978). 

Vasif Adıgözəlov. Romans silsiləsi. Simfonik orkestrin müşaiətilə. 

Azər Rzayev. “Lirik mahnı” (1993). 

Ramiz Mustafayev. “Yenə tövbə evimi eşq xarab etmədədir”, “Sən demisən”. 

Şəmsəddin Qasımov. “Ay üzlü nigarım, kimə mehman olacaqsan”, (2003). 

Telman Hacıyev. Ey gözüm, de, görnıədinmi? 

Qalib Məmmədov. “Yenə tövbə evimi”. 

Dadaş Dadaşov. Qəzəl. 

Oqtay Kazımi. “Bu dünya”. 

Rəşid Şəfəq. Romans. 

Ceyhıın Allahverdiyev. “Nədəndir”, “Dilbər” (1991). 

Lalə Cəfərova. İki romans (2000). 

Sevda //ıra/ı/mova. “Səninlədir, canım mənim”, “Tez gəl” (2009). 

Başqa millətlərin nümayəndələri də Nizami Gəncəvi irsinə biganə qalmayıblar. 

Fransız yazıçısı və dramaturqu Alen Röne Lesaj, Nizaminin “Yeddi gözəF’dəki “Xeyir və Şər” nağılının 

məzmunundan istifadə edərək “Çin şahzadəsi” komik operasını (1729), italyan dramaturqu Karlo Qotsinin eyni 

nağıl üzrə yazdığı (1762) pyesə Cakomo Puççini “Turandot” operasını bəstələmişlər (1926). 

Mirzə Cəlal Yusifzadənin librettosuna tarzən Aleksandr Ohanezaşvili klavir-direksion şəklində “Fərhad və 

Şirin” operasının partiturasını (1911) tərtib etmişdir. 

Ruhulla Xaliqi Nizaminin sözlərinə iki mahnı bəstələyib (1937). 

Boris Zeydman “Xosrov və Şirin” dramatik simfoniyasını (1940), “Sirlər xəzinəsi” əsasında simli kvartet 

üçün “Nizamidən fraqmentlər” əsərini işləyib. 

Boris Asafyevin “Slavyan gözəli” operasının librettosunu və şeirlərini Nizaminin “Yeddi gözəl” poeması 

əsasında Heydər İsmayılov yazıbdır. 

Anton Mailyan “Hind gözəli” baletinin (1941) mövzusunu “Yeddi gözəl” poemasından götürmüşdür. 

Olqa Nikolskaya “Nizami - ölməz dahi və nəğməkar” - (1941) zil səs üçün (sözləri Ə.Tələt) əsərin, 

“Bəhram- Gur” simfoniyasının, fortepiano üçün “Xosrov və Şirin” balladasının (1947), “Təksən”, “Sevgilim” 

(1955) romanslarının, Georgi Burşteyn “Xor”un və “Ay bənizlı gözəl”(1941) romansının,  

Sergey Balasanyan “Leyli və Məcnun” baletinin (1947),  

Murad Kajlavev isə “Fərhad və Şirin” (1979) simfonik freskalarının mövzusunu məhz Nizami əsərlərindən 

əxz etmişlər. 

İranlı soydaşımız Fərhad Fəxrəddini xanəndələrin iştirakı da nəzərdə tutulan “Xosrov və Şirin” poeması 

əsasında “Deyişmə” simfoniyasını bəstələmişdir. 

 

Qobustan.- 2017.- № 3.- S. 70-73. 
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Nizami dövründə teatr olsaydı... 
 

Nərmin Tağıyeva 

 

...Bizcə, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı milli sənət təfəkkürümüzə bələd olmaq, onun necə formalaşdığını 

öyrənmək üçün dəyərli məxəz abidəsi sayıla bilər. 

“Xəmsə”nin ilk poeması olan “Sirlər xəzinəsi”ndə şair oyun ünsürlərini açıqlayır və bu gələnəyi sonrakı 

əsərlərində daha ustalıqla, daha təkmil şəkildə davam etdirir. 

Tazə söz caduları, oyunlar göstərən mən, 

Yeni heykəl yaratdım, yeni qəlibli sözdən. 

və ya 

Xəlvət pərdəsini ki, qaldırdılar, atdılar, 

Öncə söz cilvələndi, sözdən can yaratdılar. 

Bu beytlərin hər ikisində tamaşa yaratmaqdan, sözün qüdrətindən bəhs edilir. Burda tazə söz caduları-sözün 

sehrini bəyan edə bilən, bu günkü ifadə ilə desək, aktyoru, sözdən heykəl yaratmaq isə sözü hərəkətlə sintez 

edərək yeni oyun-tamaşa göstərmək məharətini ifadə edir. Yenə aşağıdakı misralara fikir verək: 

Hər ləhzəsində cUvə, hər nəfəsində bir naz, 

Neçə hoqqadan çıxdı gecə köhnə hoqqabaz. 

Pərdənin dalındadır bu oyunbaz sənətkar, 

Yoxsa hardan çıxardı bu oyunlar, hoqqalar. 

Hoqqabaz və hoqqa sözlərinə diqqət yetirək. Hoqqabaz cürbəcür oyunlar göstərən, məzəli, cəld, hazırcavab 

oyunbazdır - daha doğrusu meydan aktyorudur. Hoqqa isə həmin oyunçunun göstərdiyi tamaşadır, daha dəqiq 

desək, tamaşa xarakterli epizoddur. Misradakı “gecə” sözü də əbəs yerə vurğulanmır. Məntiq ondan ibarətdir ki, 

müxtəlif tamaşalar, məzhəkə oyunları əksərən gecə vaxtı oynanılarmış. Pərdə sözü şairin bu və ya digər 

poemalarında tez-tez rastımıza çıxır. Qeyd d etmək lazımdır ki,pərdə Şərq teatrının ən vacib elementlərindən 

biriydi, yəni oyunu, məzhəkəni pərdəsiz təsəvvür etmək | 1 mümkün deyil. N.Gəncəvi də pərdənin səhnə 

sənətindəki üstünlüyünü öz poemalarında əks etdirmişdir. 

İstər “Sirlər xəzinəsi”, istərsə də şairin digər poemalarında milli atüstü oyunlarımızdan olan Çövkanla bağlı 

məqamlar vardır. Bu da, atüstü oyunlar tarixinin çox qədimlərə söykəndiyinə bir sübutdur. Söz yolunun başına 

bayrağını dikənlər, 

At çapar, Günəşi-top, Ayı çövkən eyləyər. 

“Sirlər xəzinəsi”ndə hekayətlərin süjet xətti, mövzusu, obrazların müxtəlifliyi bizim teatrallıq 

örnəklərimizdir. 

“Xəmsə”nin ikinci məşhur poeması olan “Xosrov və Şirin” - bu günkü dillə desək, dramaturji elementlərlə 

zəngindir. Xüsusilə Xosrovun Fərhadla deyişmə səhnəsi bu baxımdan maraq doğurur. İki şəxs arasında keçən 

dialoq bizə az da olsa, həm iki aşıq arasında qurulan deyişməni, həm də meyxananı xatırladır. “Xosrovun eyş-

işrət məclisində, şiri öldürmə” hissəsində, daha doğrusu Xosrovun bir yumruğla şiri bihuş edib torpağa sərməsi 

təsvir edilir ki,bu da milli zorxana oyunlarımızın bir variantı kimi yozula bilər. Poemada rud, cəng, bərbət kimi 

simli musiqi alətlərimizin adı çəkilir. Bu çalğı alətləri bir müddət unudulmuş, sonralar yenidən bərpa olunmuşlar. 

Aşağıdakı misralarda isə “üzük oynayırdı” ifadəsi qədim milli oyunlarımızdan birinə işarədir: 

Məclisin bəzəyi qızlarla fələk, 

Üzük oynayırdı ta səhərədək. 

Xalq arasında fıncan-fıncan, gül oyunu, üzüküzük adlan ilə tanınan bu oyunda maraqlı əhvalatların 

söylənişi, dərvişlərin oxuması onu teatral edən və tamaşa xarakterini üzə çıxaran ünsürlərdir. 

Keçmədi mütrübsüz, neysiz bir gecə, 

Olmadı badəsiz, meysiz bir gecə. 

N.Gəncəvinin “Leyli və Məcnun”u da belə elementlərlə zəngindir. Bu poema əgər demək caizsə, teatrallıq 

cəhətdən daha dolğundur. 

Leyli çənk tutmuşdu bağrı başında, 

Məcnun rübab kimi əli qaşında. 

Aşağıdakı nümunədə isə biz “him-cim” teatnnın elementlərini görürük: 

...O dilsiz qoca da ona birtəhər, 

Eyhamla fikrini dedi müxtəsər: 

“Dost olmuş dünyada bu iki vicdan, 

Yoldaş yaranmışdır başdan, binadan.” 

“Yeddi gözəF’dəki Bəhramın gündə bir günbədə gedib, cah-cəlal qurması, nəql edilən nağılları dinləməsi 
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teatrallıq ünsürləridir. Poemanın həmin hissəsi ayrı-ayrılıqda tamaşa təəsüratı oyadan müxtəlif epizodlardan 

ibarətdir. N.Gəncəvi Fitnə xarakterini o qədər incəliklə təsvir edir ki, misraların təsir gücü ilə həm obrazın zahiri, 

həm də hərəkətləri xəyalda canlanır. Onun üzü bahara bənzədilərək gözəlliyi Aya bərabər tutulur. 

O bütün hüsnüylə bir nəğməzəndi, 

Dilbər rəqqasəydi, mahir süzəndi. 

Fitnənin məharətlə süzməsi, rəqsi, cəng çalması şahın gur vurması, ox atması milli oyun tamaşalarımızın, 

milli teatr təfəkkürümüzün ilkin örnəklərindən sayıla bilər. 

Bəhramın Rum gözəlinin anlatdığı “Kəniz satan padşahın hekayəsi”nin aşağıdakı epizodu bizə aktyor 

sənətinin “başqalaşma prinsipini” xatırladır: 

...Düşündü: zamandır, min dona girim  

Pərinin başına oyun gətirim. 

Yuxarıda göstərilən “min dona girmə” 

ifadəsi ikimənalıdır. Burada həm qarının ikiüzlülük edib min bir hiylə qurmasına, həm də aktyorun müxtəlif 

cildə girərək obraz yaratmağına, rol oynama məharətinə işarə edilir. 

Beşinci iqlim padşah qızının Bəhrama danışdığı hekayət də teatrallığı ilə seçilir. Bu hekayətdə bir çox 

şadlıq məclislərinə rast gəlirik. Həmin məclislərdə naz-qəmzəli gözəllərin sərgilədiyi səhnə elementləri 

toplusundan ibarət rəqslər milli estetik qavrayışımızdan soraq verir. 

“Xəmsə”nın son poeması iki hissədən ibarət (“Şərəfnamə” və “İqbalnamə”) “İsgəndəmamə”dir. Bu poema 

şairin əvvəlki əsərlərində əks etdirdiyi düşüncələrin, təsvirlərin yekunudur. Nüşabənin təsvirində istifadə edilmiş 

dişi ceyran, pəri əndamlı, nazlı dilbər, yaqut dodaq kimi poetik bənzətmələr oxuculara tanışdır. “Şərəfnamə”dəki 

nümunələr məclis mədəniyyətini özündə əks etdirir: 

...Nüşabə naz ilə hey qədəh alar, Ortada gəlinlər qol-qola oynar. 

Nizami Gəncəvinin əsərləri hər zaman rejissorların diqqət mərkəzində olmuş və fərqli səhnə yozumlarına 

imkan yaratmışdır. Gəncədəki Zərrabi Nizami Poeziya Teatrı sözsüz ki, bu cəhətdən maraq doğurur. Teatrın “Gül 

və zəhər”, “Mahanm hekayəti”, “Bəhram şah və Fitnə”, “Leyli və Məcnun”, “Xoşbəxtlər diyarında”, “Slavyan 

gözəli” , “Çoban və Bəhram” kimi tamaşaları məhz N.Gəncəvinin poemaları əsasında səhnə üzü görübdür. 
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Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində musiqi məkanı 
 

Səadət Abdullayeva, 

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, sənətşünaslıq doktoru, professor  

E-mail: saadatabdulla@yadex.ru 

 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil olan “Sirlər xəzinəsi”, 

“Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” və “İsgəndərnamə” məsnəvilərində cərəyan edən 

hadisələrin yerini müəyyənləşdirmək üçün onlarda göstərilən ölkə, şəhər, dağ, yayla, çöl, dəniz, körfəz, çay və s. 

adları izləmək mümkündür. Bu adları Nizaminin “kişvər” və ya “iqlim” çərçivəsində ayırdığı ayrı-ayrı məkanlar 

üzrə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Ərəblərin orta əsrlərdə “Əcəm” adlandırdığı İran torpağında - Kirman, Gilan, Mazandaran, Xorasan, 

Xuzistan, İraq, Təbəristan vilayətləri, İstəxr, Dəhistan (Astrabad), İsfahan, Rey, Nişapur, Şüştər, Kirmanşah, 

Amil, Xuttim, Amül, Tus, Qəsri-Şirin, Bəsti şəhərləri, Əlbürz (Elbrus), Dəmavənd, Bisütun dağları, Xuzan 

yaylaları (yer adı), Zində-rud çayları, Busəhaq firuzə mədəni, Xəvərəng sarayı. 

2. Ərəb məkanında - Ərəb (Ərəbistan), Babil, Misir, Yəmən, Fələstin, Şam ölkələri, Mosul, Ədən 

vilayətləri, Bağdad, Bəsrə, Dəməşq, Mədain, Əfrəncə, Məkkə, Mədinə, Bustan, Kəbə, Mosul, Məqdəs, 

İsgəndəriyyə, Beytül-Müqəddəs (Qüds) şəhərləri, Nəcd, Buqübeys, Tur dağları, Kərx (yer adı), Təlx ab-e Zine 

(indiki Ölü dəniz), Ümman (Oman), Gülsüm (indiki Qırmızı) dənizləri, Ədən körfəzi, Nil, Dəclə, Fərat çayları, 

Xeybər qalası. 

3. Məğrib arealında - Əndəlis (İspaniyanın cənub hissəsi), Qeyrəvan şəhəri, Mühit dənizi (Atlantik okeanı). 

Rum ərazisində (Roma və Bizans imperiyaları, Kiçik Asiya) - Yunan, Rum, Məqduniyyə (Makedoniya) ölkələri, 

Feyləqus qəsri, Rum (Aralıq) dənizi. 

Səqlab (ərəb və farsların slavyanlara verdiyi ad) torpağında - Tartus, İsu, Alan vilayətləri, Burtas, Xəzran, 

Bulqar türk qəbilələrinin məskunlaşdığı yerlər, Yəcuc səddi, Rud-rus (Volqa çayı). 

Hind-Əfqan arealında - Hindistan, Sərəndib (indiki Şri-Lanka), Kəşmir, Pəncab, Qənnuc ölkələri, Laxur, 

Bəlx, Qəndəhar, Qəznə, Herat, Fərhar şəhərləri, Qur (dağlıq yer), Sincab çayı. 

Həbəş-Zəngibar məkanında - Həbəşistan (Efiopiya), Qey- sur şəhəri, Misirdən cənubda Nil vadisində 

Nubiya, Tanzaniyanın şərqindəki Zəngibar adası. 

Türklərin yaşadığı ərazidə - Azərabadkan (Azərbaycan), Türkistan, Alan, Ərran, Şirvan, Sərir, Xarəzm, 

Fərqanə, Tibet, Çin ölkələri, Turan, Əbxaz əraziləri, Qıpçıq düzənliyi, Məvarraünnəhr (Amudərya və Sırdərya 

çayları arasında), Maçin (indiki Mancuru- ya), Fərxar, Soqd, Xətlan, Xəta (Xətay) vilayətləri, Səmərqənd, Mərv, 

Cənd, Bədəxşan, Xalxal, Buxara, Xəllux, Kaşğar, Xotən, Xərxiz, Xut- tal, Xoy, Xatay, Çaç (indiki Daşkənd), 

Tamğaç, Təraz, Xavər, İsficab, Gəncə, Xar, Hərum (Bərdənin qədim adı), Tiflis, Dərbənd, Şəxican, Cinal, Tus, 

Xütən, Qüstəntəniyyə (İstanbul), Fərruxbehişt, Muğan, Bərdə şəhərləri, Bəxərzan, Seqseyn, Pərisuz yaşayış 

məskənləri, Həmdünyan kəndi, Xarabat məhəlləsi, Ərmən vadisi, Muğan, Məntur, İlicuq düzləri, Buğra çölü, Qaf, 

Səhənd, Cudi (indiki Ağrı), Ləzgi (Kiçik Qafqaz), Əlxərəq dağları, Cörrum qayası, Dərbənd, Çin dənizləri, Kür, 

Ərəs (Araz), Mulian, Şahrud (Kür və ya Tərtər), Ceyhun (indiki Amudərya) çayları, Ruyindiz, Ərk, Dizaknak 

qalaları, Fərxar qəsri. 

Göründüyü kimi, “Xəmsə”də cərəyan edən areal qərbdə Atlantik okeanından şərqdə Çin dənizinə, şimalda 

Sibirdən, cənubda Zəngibar və Seylon adalarına qədər uzanan əraziləri əhatə edirdi. Bu arealda mərkəzi mövqeyi 

türklərin məskunlaşdığı geniş yerlər tuturdu. Ona görə də ilk baxışda Nizaminin təsvirindəki musiqi səhnələri və 

çalğı alətlərinin Azərbaycanla bağlığına şübhə ilə yanaşıla bilər. Nizamişünaslar da şairin Gəncədən yalnız iki 

dəfə kənara çıxdığını vurğulayırlar. Əsərlərində təsvir etdiyi qaz təzahürlərinə görə onun Bakı istiqamətində 

səyahəti gümanına düşmək mümkündür. Lakin bunu nəzərə alsaq belə, şairin bəhs etdiyi məkan gördüyü 

yerlərdən qat-qat genişdir. Ancaq Nizaminin məharətlə canlandırdığı musiqi səhnələri, çalğı alətlərinin quruluşu 

və səslənməsi haqqında məlumatlar onun bilavasitə müşahidələri əsasında reallaşa bilərdi. 

Məlum olduğu kimi, şairin doğulduğu və yaşadığı Gəncə Şərq və Qərb mədəniyyətlərini birləşdirən, min 

kilometrlərlə uzanan Böyük İpək yolu üzərində yerləşən tranzit şəhər idi. Bu karvan yolundan müxtəlif ölkələrdən 

(Çin, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Türkmənistan, Hindistan, Əfqanıstan, İran, Gürcüstan, Şimali Qafqaz 

və s.) olan tacirlərlə yanaşı, başqa peşə sahibləri də istifadə edirdilər. Onların arasında, şübhəsiz, musiqiçilər də 

vardı. Onlar qaldıqları yerlərdə öz məharətlərini göstərir, yeri gələndə isə ustalıqlarını artırırdılar. Qərb və Şərq 

sivilizasiyalarının qovuşduğu yerdə mədəniyyətlərin mübadiləsi və zənginləşməsi labüd idi. Dövrümüzdə bu və 

digər xalqın musiqisi, çalğı alətləri, rəqsləri, oyun tamaşaları arasında oxşarlıq deyilənləri əyani göstərir. 

Təbii ki, Nizami doğma şəhərində bütün bunları müşahidə et 

miş, öz biliyini və dünyagörüşünü həmin təsir nəticəsində inkişaf etdirmişdir. Ona görə də əsərlərində 
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ədəbiyyat, dil, tarix, fəlsəfə, ilahiyyat, coğrafiya, təbiətşünaslıq, təbabət, astronomiya ilə yanaşı, incəsənətin 

müxtəlif sahələri - musiqi, çalğı alətləri, təsviri sənət haqqında mükəmməl məlumatlar verilir. Əlbəttə, Nizami bir 

vətənpərvər kimi, ilk növbədə, əhatəsində olduğu musiqi mühitinin təsvirinə çalışmışdır. 

Burada bir vacib məqamı vurğulamaq lazımdır. Nizami poema- larındakı obrazlar böyük bir vaxt hüdudunu 

(e.ə. IV əsr - b.e. VII əsri) əhatə etsə də, şairin müasirləri kimi çıxış edirlər. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

onlar Nizami üçün real tarixi şəxslər deyil, bədii obrazlardır. Şair onları eyni vaxt çərçivəsinə sığışdıraraq keçmiş 

hadisələri yaşadığı məkana gətirmişdir. Poemalarda baş verən hadisələr sanki şairin dövründə cərəyan edir, 

şəxslər isə real həyatın iştirakçılarıdır. 

Bununla belə, bütün maddi və mədəniyyət nümunələrinin, o cümlədən musiqinin müxtəlif cəhətlərinin 

inandırıcı şərhi üçün Nizami ona məlum qədim dünya tarixi irsindən, Gəncənin XI-XII əsrlərdə fəaliyyət göstərən 

zəngin “Dar-əl-kütub” kitabxanasında saxlanılan qiymətli əlyazmalardan, müasirlərinin söylədikləri 

məlumatlardan bəhrələnərək (bu barədə şair özü də yazır) və bilavasitə müşahidələri əsasında musiqi ilə bağlı 

səhnəcikləri bütün incəlikləri ilə səciyyələndirir. 

Deməli, şair çalğı alətlərini, onda səslənən musiqini, müxtəlif çalğı alətlərini cəmləşdirən ansamblları, 

müğənnilərin ifasında muğamları, mahnıları, saray məclislərini müşayiət edən musiqini dinləmiş, mütrüblərin 

oyununu, rəqsləri, xalq şənliklərini doğma elində müşahidə etmiş, hərbi döyüşlərdə və ovçuluqda səslənən musiqi 

alətlərinin səslərini eşitmişdir. Bu bizə əsas verir ki, Nizami poeziyasında musiqi ilə bağlı bütün səhnələri 

Azərbaycanla, onun dövrü ilə bağlayaq, burada yaşayan insanların gündəlik həyatı ilə əlaqələndirək. 
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Резюме 

На основании событий, изложенных в “Хамсе” Низами Гянджеви, делается заключение, что 

охарактеризованное поэтом музыкальное искусство его времени базируется на рукописях, которые 

находились в библиотеке Гянджи “Дар-ал-кутуб”, и наблюдении оживленной городской жизни, 

отражающей характерные черты культуры различных стран, расположенных на Великом Шелковом пути. 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, “Хамсе”, ономастическое пространство, музыкальное 

искусство.  

Summary 

On the basis of the events described in “Khamsa” by Nizami Ganjavi, it is concluded that the musical art 

of his time was cha¬racterized poet based on manuscripts that were in the library of Ganja “Dar al-Kutub” ., and 

watching the busy city life reflecting the characteristics of the culture of different countries located on the Great 

Silk Road. 

Key words: Nizami Ganjavi, “Khamsa”, onomastic space, the art of music. 
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Xaqani və Nizami 
 

Nüşabə Araslı,  

АМЕА-nın müxbir üzvü 

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

 

Açar sözlər: Xaqani, Nizami, klassik poeziya, sələf, qəsidə 

Key words: Khagani, Nizami, classical poetry, predecessor, qassidah 

Ключевые слова: Хагани, Низами, классическая поэзия, предшественник, касыда 

 

XII əsr Azərbaycan poeziyasının Nizamiyə qədərki mərhələsinin zirvəsini təşkil edən Xaqani yaradıcılığı 

hələ şairin sağlığında Şərq xalqları arasında geniş şöhrətlənərək fəlsəfi şeirin mühüm bəşəri ideallarla 

zənginləşməsində əvəzsiz əhəmiyyət daşımışdır. Dahi sənətkarın yüksək poeziya dili ilə tərənnüm etdiyi azadlıq 

arzuları, insan ləyaqəti, mənalı ömür və başqa humanist düşüncələr Xaqanidən sonra davam və inkişaf etdirilərək, 

poetik ənənəyə çevrilmiş, Xosrov Dəhləvi, Cami, Nəvai, Füzuli və başqa qüdrətli söz ustaları ona nəzirə, cavab 

yazmaqla ehtiram və məhəbbətlərini bildirmişlər. 

Xaqani yaradıcılığı doğma Azərbaycan ədəbiyyatına daha qüvvətli təsir göstərərək dərin elmi-fəlsəfi məna 

və yeni poetik keyfiyyətlər gətirmişdir. Bu baxımdan Xaqani və Nizami şeirinin müqayisəsi xüsusilə maraqlıdır. 

Xaqani artıq yetkin bir sənətkar kimi məşhurlaşarkən, Nizami sənət aləminə yenicə qədəm qoyurdu. Hər 

iki şair klassik şeirin müxtəlif növlərinə müraciət etsələr də Nizami qəsidə janrına üstünlük verən sələfindən fərqli 

olaraq daha çox məsnəvi şeirinin misilsiz nümunələrinin yaradıcısı kimi şöhrətlənmişdir. Ancaq bütün bunlar bu 

iki qüdrətli sənətkar arasındakı sələf-xələflik münasibətinə heç bir xələl gətirmir. Ədəbiyyatşünaslıqda Xaqani və 

Nizami sənətində özünü aydın göstərən amal və məqsəd birliyindən bəhs edən tədqiqatlarda Xaqani yaradıcılığına 

xas ictimai etiraz və üsyankar ruhun Nizami sənətinə yad olmadığı xüsusi vurğulanır. 

Həqiqətən də Nizami sənəti şairin zəmanəsinə olan tənqidi münasibətinin əksi ilə Xaqaniyə yaxınlaşır. 

Ancaq bu iki böyük sənətkarı birləşdirən fikri-poetik ümumiliklər bununla məhdudlaşmır. Doğrudur, Nizami 

Xaqani mövzularına müraciət etməmiş, ona nəzirə, cavab yazmamışdır. Orta əsr qaynaqlarında Nizami ilə 

Xaqaninin dost olması, birlikdə Məkkəyə ziyarətə getmələri haqqında məlumatlarla qarşılaşsaq da, Xaqaninin 

ölümü münasibətilə Nizaminin yazdığı mərsiyədən gətirilən: 

(Deyirdim ki, Xaqani mənə mərsiyə desin, təəssüf ki, mən Xaqaniyə mərsiyə deyən oldum). 

- beytindən savayı Nizami əsərlərində Xaqaninin adıçəkilən bir misraya da rast gəlmirik. Bununla belə, 

Xaqani ilə Nizami sənəti arasında daha çox ədəbi-mədəni mühit, doğma xalqın şifahi ədəbiyyatı və mənsub 

olduqları poetik məktəbin xüsusiyyətlərindən irəli gələn ideya bədii səsləşmələr özünü aydın göstərməkdədir. Hər 

iki şairin xalq yaradıcılığı ilə çoxcəhətli bağlılığı, xalq hikməti, xalq fəlsəfəsinə tez-tez müraciəti onların 

arasındakı sənət yaxınlığını daha da artırmış, Nizami xalq ədəbiyyatından aldığı hikmətli sözlər, məsəl və 

deyimlərindən tərcümə yolu ilə faydalanmaqla Xaqanini izləmişdir. Bu baxımdan şifahi xalq ədəbiyyatı Nizamini 

öz sələfi ilə birləşdirən zəmin kimi diqqəti cəlb edir. Nümunə üçün türk xalqları içərisində geniş yayılmış “Aslanın 

erkəyi, dişisi olmaz” xalq məsəlini götürək. Xaqani bu məsəli bir mədhiyyəsində belə işlədir. 

(Padşahlıq zamanı şahın nə qadını, nə kişisi, döyüş vaxtı aslanın erkəyi-dişisi olmaz). 

Nizami də “İsgəndərnamə”sində eyni xalq məsəlinə müraciət edərək, Bərdə hakimi Nüşabənin dili ilə deyir: 

(Əgər sən erkək aslansansa, mən də dişi aslanam. Vuruşda aslanın erkəyi, dişisi olmaz). 

Nizami yenə həmin əsərində təlmih yolu ilə bir xalq təmsilini xatırlayaraq yazır: 

(Uzunqulağı toya heç kəs çağırmaz, ancaq su və odun qurtaran zaman çağırarlar.) 

Həmin təmsil Nizamidən əvvəl Xaqani qəsidəsində belə ifadə olunmuşdur: 

(Uzunqulağı toya dəvət elədilər, gülüb özündən getdi. Dedi ki, mən yaxşı oynaya bilmirəm, oxumağı da 

bacarmıram. Məni hamballıq üçün çağırırlar ki, yaxşı su və odun daşıyıram). 

Hər iki şairin xalq yaradıcılığından faydalanmasını göstərən belə paralellərin sayını istənilən qədər artırmaq 

olar. 

Qəsidə şeirimizin Qətran Təbrizi və başqa görkəmli nümayəndələrinin əsərlərində olduğu kimi, Xaqani 

Şirvani şeirlərində də Şərq folklorunun məşhur qəhrəmanlarının adları içərisində Fərhad, Şirin, Xosrov, Leyli, 

Məcnun, Barbəd, Bozorg Ummid, İsgəndər və başqa Nizami qəhrəmanları və onlarla bağlı rəvayət və ya tarixi 

əhvalatlar tez-tez xatırlanır. Bütün bunlar Nizami mövzularının hələ qədimdən Azərbaycanda çox geniş yayılaraq 

rəngarəng rəvayətlər doğurduğunu göstərir. 

Xaqani və onun müasirlərinin əsərlərində rastlaşdığımız belə epizodların çoxu Nizami əsərlərində 

məzmunca əksini tapmasa da, ilk növbədə Nizamini yada salır və onu öz sələfi ilə birləşdirən motivlər kimi 

diqqətə çatır. 
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Nizamişünas alim professor Xəlil Yusifli Xaqani və Nizami münasibətlərinə həsr etdiyi məqaləsində 

Xaqaninin 

(Dağçapanın Şirinin eşqində qeyrəti olsaydı, Şirinin şəklini başqalarının qabağında qoymazdı). 

- beytini nəzərdə tutaraq bununla onun Nizamiyə atmaca atdığını qeyd edir və bunu Nizamiyə olan həsəd 

hissinin ifadəsi kimi mənalandırır [3, s. 25-26]. Ancaq bu fikir heç bir tutarlı dəlillə təsdiq olunmadığından onunla 

razılaşmaq çətindir. Fərhadın Şirinin şəklini dağa çəkməsi Nizamidən əvvəl də xalq yaradıcılığında məlum idi. 

Bundan əlavə klassik poeziyada folklor qəhrəmanları, xüsusilə aşiq obrazlarının belə “tənqidi” ilə tez-tez 

rastlaşmaq mümkündür. Dediklərimizə misal olaraq Füzulinin Məcnuna “irad”larını, yaxud elə Fərhadla bağlı 

dediyi 

 

Daşa çəkmiş xəlq üçün Fərhad Şirin sürətin, 

Ərz qılmış xəlqə məhbubin əcəb biar imiş. 

 

- beytini göstərə bilərik. 

Nizami şeiri ideya-məna özəllikləri baxımından da Xaqani əsərləri ilə səsləşir. Nizaminin Şərq bədii fikir 

tarixinə gətirdiyi bir çox yüksək bəşəri idealların təməli poeziyada ilk dəfə məhz Xaqani tərəfindən qoyulmuşdur. 

Dahi şair öz dərin köklərilə daha qədimlərə gedən və Xaqani şeirində parlaq əksini tapan humanist ideyaları 

yaradıcılığının əsas mövzusuna çevirərək, sələfinin ictimai ədalət, adil başçı, ölkənin idarəsində müdrik şəxslərin 

iştirakının zəruriliyi ilə bağlı sətirlərarası söylədiyi mülahizələri əsərlərində yaratdığı ədalətli şah, adil və zalım 

dövlət adamlarının bədii obrazları vasitəsilə orijinal yönümdə təqdim edir. 

Xaqaninin baş vəzir Muxtarəddinə yazdığı bir mədhiyyəsində 

oxuyuruq: 

(Səkkizinci behiştin qapısının açarı ədalətdir. Əgər bu qapının açılması yaxşıdırsa, ədalət hanı? Din nədir? 

Ədalət! Sən ədalət qapısını döy ki, ədalət sənin nicatın üçün yaxşı yolgöstərəndir. Ədalət və Din bir anadan 

doğulmuşdur. Ölkənin ünvanı bu iki qardaşla yaxşıdır). 

Xaqani qəsidələrində olduğu kimi, “Töhfətül-İraqeyn” əsərində də ədalətlə bağlı bəzən nəsihət, bəzən 

xəbərdarlıq, bəzən də ittiham kimi səslənən misraların Nizami yaradıcılığında epik şeirin daha geniş imkanları 

səviyyəsində yeni ictimai-bəşəri məna kəsb etdiyini görürük. Nizami sələfinin sənətinə xas cəsarətli ruhu da 

mənimsəyərək, öz “Xəmsə”sində gah quşların, gah qarının, gah əyninə kəfən geyib saraya gələn qoca zahidin, 

gah çoban, gah da bilicilərin dili ilə müasiri olduğu ixtiyar sahiblərinə ədalət dərsi verməklə onu izləyir: 

(Dünyanı zülmlə tutmaq olmaz. Ölkəni insafla almaq olar. Ədalətdən başqa nə varsa yadından çıxar. 

İnsafdan başqa nə varsa, yelə ver. Sənin ədalətin dünyanı şad edən bir əmirdir. Ölkəni abad edəndir. Məmləkət 

ədalətdən möhkəm olur. Sənin işlərin sənin ədalətinlə düzələr). 

Xaqani zəmanə və müasirlərindən narazılığım bildirdiyi əsərlərində pul və qızıl əsiri olanlara üz tutaraq 

onları bu mənəvi xəstəlikdən azad olmağa çağırır. Eyni problem Nizami əsərlərində də geniş yer alır. Nizaminin 

tamah, kin, həsəd və mənəviyyata kəsir gətirən başqa sifətlərin tənqidinə həsr olunan mülahizələrində də Xaqani 

şeiri ilə səsləşən məqamlar çoxdur. 

Əməyin şərəf işi olub, insanın ləyaqət və şərəfini müəyyənləşdirən amil kimi yüksək qiymətləndirilməsi öz 

əksini Nizamidən əvvəl Xaqani yaradıcılığında tapmışdır. 

Xaqani dülgər atasından qürurla danışmış, babasının toxucu, anasının aşpaz, olması ilə fəxr etdiyini 

bildirmiş, özünün söz-sənət aləmindəki hünərini də bu peşələrlə bağlı ifadələrlə bildirmişdir. 

(O biri tərəfdən Xəlilullah kimi dülgər oğluyam, Tərsa xristian anam İsanın bacısı olub) 

Başqa bir yerdə özünü təqdim edərkən deyir: 

(Ata tərəfdən dülgərəm, dövranın ustad söz yonanı...) 

Xaqani şeiri özünün beynəlmiləlçilik ruhu və şairin multikultural dəyərlərdən yararlanması Nizamiyə örnək 

olmuşdur. 

Ərəb klassikləri, cahilliyə dövrünün şairləri, fars sənətkarları və zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərini 

əsərlərində tez-tez xatırlayan Xaqani Orta Asiya mədəniyyəti ilə də yaxından tanış olmuş, Xarəzmşahlara 

mədhiyyələr yazmış, Qafqaz xalqlarından söz açmış, gürcü gözəllərinə şeirlər həsr edərək, əsərlərində gürcü 

sözləri də işlətmişdir. 

Eyni tolerant ruh Nizami əsərlərində İsgəndərin Abxaziyaya gəlişi zamanı bu yerlərin təbii gözəlliklərinin 

heyranlıqla təsvirində və “gürcü” sözü ilə bağlı yaranan maraqlı poetik vasitələrin işlənilməsində özünü aydın 

göstərir. 

Hər iki sənətkar bütün xalqlara, dilindən və dinindən asılı olmayaraq, hörmətlə yanaşmış, əsərlərində 

müxtəlif xalqların mənəvi dəyərlərindən rəğbətlə söz açmışdır. 

Hər iki şairin yaradıcılığında vətənpərvərlik, doğma yurda, soykökə məhəbbət, ana dilinə sevgi, gəncliyə 

qayğı, elmə, biliyə rəğbət motivləri ətraflı əksini tapır. Nizami Xaqaninin poeziyaya gətirdiyi Ana mövzusunu 
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sənətinə xas orijinallıqla davam etdirmişdir. Anası haqqında böyük ehtiram və məhəbbətlə danışan Xaqani bədii 

yaradıcılıqda qazandığı uğurları da anasının qayğısı və zəhmətilə bağlayır, onun faciəli həyatına ürəkdən acıyır: 

(Əgər anamın xeyir-bərəkəti olmasaydı, işlərim pisliklərdən xilas ola bilməzdi... Əgər onun duaları 

olmasaydı, işim göylərə ucalmazdı. Şirvan onun əlinin hünərilə fəxr edir. Mənim ayağım Üveys kimi ona 

bağlıdır.) 

Son beytdə şair anasını Peyğəmbərə, özünü isə onu çox sevən əshabəsi Üveysə bənzədir. 

Nizami də əsərlərində anası haqqında həssaslıqla bəhs edir. “Xəmsə”də Məcnunun, Leylinin, Bəhramın və 

İsgəndərin anaları kimi maraqlı ana obrazları ilə qarşılaşırıq. Fikrimizi təsdiq etmək üçün anasının halını xəbər 

alan Məcnunun diliylə deyilmiş aşağıdakı beytlərə nəzər salaq: 

(O vaxt onu ağlamaq tutdu. Anasının halını soruşdu. O, qanadı qırılmış quş necədir? İşləri necədir? Halı 

necədir? Yanında üzüm qara olduğundan onun qara bir quluyam). 

Hər iki şairdən gətirdiyimiz nümunədə anaya olan ehtiram, məhəbbət ruhu bizə “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı 

“Ana haqqı Tanrı haqqıdır” kəlamını xatırlayır. 

Xaqani kimi Nizami də dövrün ədəbi-bədii nailiyyətlərini dərindən mənimsəmiş, zəmanəsinin elmi 

biliklərilə tanış, dinlər tarixinə, yunan, türk, hind fəlsəfəsinə bələd ensiklopedik məlumatlı alim-sənətkar olub, 

əsrin elmi-mədəni həyatı, tarixi mühit, xalq taleyi və zəmanəyə fəal münasibəti ilə seçilirdi. Hər iki sənətkarın 

elmi istilahlardan, nücum, tarix, fiqh, riyaziyyat, tibb, musiqi, memarlıq, rəssamlıq və başqa elmlərlə bağlı 

ifadələrdən geniş faydalanmaları, ərəb ifadələri işlətmələri, hədislərə, Quran, Tövrat əhvalatlarına müraciətləri də 

bir-birinə yaxınlaşdırırdı. 

Xaqani və Nizami şeirində təsir kimi izah oluna bilməyən belə müştərəkliklər içərisində bədii məqsədin 

obrazlı şəkildə rəngarəng poetik zinətlərlə təqdimi, sözün məna incəliklərindən məzmuna uyar tərzdə faydalanma, 

ləfzi və mənəvi vasitələri bədii vəhdətdə işlətmək kimi Azərbaycan ədəbi məktəbinə xas cizgilər də mühüm yer 

alır. 

Nizami də öz sələfi kimi ana vətənə yaxından bağlı olmuş, əsərlərində Qafqaz mühitinin dolğun əksinə, 

doğma təbiətin tərənnümünə böyük diqqət yetirmişdir. Nizaminin Gəncə, Bərdə, Dərbənd və başqa Azərbaycan 

şəhərlərindən söz açması da onu sələfinə yaxınlaşdırır. Bütün bunlar hər iki şairin əsərlərinin milli səciyyəsinin 

daha da qabarıq və daha görümlü olması ilə nəticələnmişdir. 

Milli səciyyə Xaqani kimi Nizaminin də türk dilinin ifadə imkanlarından məharətlə istifadə etməsi, türk 

mənşəli sözlər işlətməsində də aydın görünür. Hər iki şairin əsərlərində türk məişətilə bağlı ifadələrə, türk xalq 

məsəlləri və atalar sözlərinin farsca tərcümələrinə tez-tez təsadüf edilir. 

Akademik H. Araslı “Xaqani Şirvani” əsərində yazır: “Şair xalq təmsillərinə müraciət edir, doğma şifahi 

xalq ədəbiyyatından alınan aforistik ifadələrin, atalar sözlərinin farscaya tərcüməsi ilə də öz fəlsəfi, həyati 

təsvirlərini zənginləşdirirdi. O, bütün bunlarla yanaşı, şeirlərində çoxlu türk sözləri işlədirdi. 

Məsələn, ətmək (çörək), su, tanqrı, yalavac (peyğəmbər), ağ sunqur, qara sunqur, sənsən, təkin, taş, axça, 

çavuş, xan, atabəy, xatun, vusaq, tutmac, tutuq, qazğan, yaqlıq və s. [5, s. 111] 

Tədqiqat Nizami əsərlərində də doğma məişətdən alınmış, ana dilinə məxsus sancaq, yedək, yataq, qlavuz, 

çavuş, tutmac, tutuq və başqa türk sözlərilə yanaşı, şairin doğma dilin ifadə imkanlarından ustalıqla bəhrələndiyini 

aşkar edir [5, s. 139-156]. 

Nizami sənəti şairin Əfrasiyab, Məlikşah, Sultan Səncər, Qaraxan, Qədirxan və başqa türk hökmdarlarının 

adlarını əzəmət rəmzi kimi tez-tez anmaqla da Xaqani ilə birləşir. 

Xaqani həm də özünün təlatümlü həyatı, əsərlərində aydın əksini tapan mənəvi iztirabları və acı həyat 

təcrübəsi ilə də Nizami üçün bir örnək olmuş və onun saraylardan uzaq, asudə həyat sürməsində də müəyyən rol 

oynamışdır. 

Nizaminin öz poemalarında saray şairləri ilə bağlı yürütdüyü bəzi mülahizələr, yaşlı həmkarlarından 

şikayətləri onun Xaqani yaradıcılığını diqqətlə izlədiyini, ad çəkmədən üstüörtülü bir tərzdə sələfinə münasibət 

də bildirdiyini üzə çıxarır. 

Fikrimizi təsdiq etmək üçün Xaqaninin ona verdiyi mülkləri şairdən geri alan Axsitandan şikayətləndiyi bir 

qəsidəyə nəzər salaq. Hökmdar və sənətkar münasibətlərinə toxunan şair bu qəsidəsində bədii sözün qüdrəti ilə 

şahın əzəmətini qarşılaşdırır. Bir-iki ölkəyə sahib hökmdarın bədii söz vasitəsilə geniş şöhrət tapıb dünyaca 

məşhurlaşdığını bildirərək, bütün bunların qarşısında şahın bəxşişlərini dəyərsiz hesab edir. Dolayı yolla da olsa, 

sənətkar qüdrətinin mənən daha üstün olduğunu bədii ustalıqla diqqətə çatdırır. 

(Şaha səna (tərif) tacı vermişəm, geri istəməyəcəyəm. Şahın mənə verdiyi çörəyi geri istəməsi rəvadırmı? 

Şah bir-iki ölkənin tacına malik idi, ancaq mənim mədh tacımla yeddi iqlimin tacidarı oldu. Şah mənə çörək verdi, 

mən ona can, yəni söz bağışladım. Onun çörəyi boş bir toxum, mənim verdiyim can isə əbədi xəzinədir). 

Göründüyü kimi, böyük şair sözü cana bərabər tutmaqla, onu çox yüksək dəyərləndirir. Xaqaninin ilk dəfə 

söz üçün işlətdiyi bu təşbihə biz Nizami əsərlərində də rast gəlirik. 

(Söz candır və can canın dərmanıdır. Bəlkə onun üçündür ki, can kimi əzizdir. Sən adamlara bax ki, 
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huşsuzluqdan və ağılsızlıqdan canı çörəyə satırlar). 

Başqa bir yerdə yenə həmin məsələyə toxunaraq yazır: 

(Cana bərabər olan ürək meyvəsini çörəyə dəyişsən, dəyərini necə saxlaya bilər). 

Göründüyü kimi, hər iki sənətkar söz sənətinin qüdrətini, onun maddi nemətlərdən üstünlüyünü təsdiq edir. 

Ancaq eyni təşbih Nizami şeirində yeni məna kəsb edir. Diqqətli mütaliə Nizami şeirindəki polemik ruhu, şairin 

münasibətini üzə çıxarır. Nizami sələfinin bu misralarında bədii sözün qiymətləndirilməməsindən irəli gələn və 

bir qədər də fərdi səciyyə daşıyan şikayət və tənqidi ruha yeni bir çalar - həmkarlarının öz istedadlarını 

məqsədəuyğun sərf etməmələri və sözün dəyərinin alçalmasından doğan təəssüf və qəti etiraz motivləri əlavə edir. 

“Məxzənül-əsrar” əsərində “Adəmin mərtəbəsi” adlanan birinci məqalatda insanın ucalığından danışan şair 

Adəm peyğəmbərin buğda ilə bağlı sərgüzəştini xatırlayır. Maddi nemətləri insanın mənəvi əzablarının səbəbkarı 

kimi məzəmmət edir: 

(Ey can ipinin (kələfinin) ucunu itirən (adam), sənin tələn buğda dənəsidir. Arpa çörəyini ye və səbr et ki, 

Adəmi aldadan buğdanı yeməyəsən). 

Bu sətirlər Xaqaninin yaradıcılığının yetkin dövründə qələmə aldığı “nan” (çörək) rədifli qəsidəsini yada 

salır, hətta ona cavab təsiri bağışlayır. Xaqani “Üzlət, qənaət və tamahı tərk etmək haqqında” adlanan bu 

qəsidəsində yazır: 

(Adəm buğdaya görə cənnətdən uzaqlaşdı, mən çörək üçün himmət qapısından uzaq düşdüm. Adəm 

cənnətdən getdi, mən cəhənnəmə düşdüm, o buğdanın bəlasıyla, mən isə çörəyin dərdindən. Yarəb, sən Adəmin 

halı və mənim əzabımdan xəbərdarsan. Buğdaya özün əzab elə, çörəyin cəzasını özün ver). 

Hər iki şair maddi tələbatın insanı mənən alçaltdığını bildirərkən Adəm peyğəmbərlə bağlı eyni hadisəyə 

müraciət edir. Gətirilən nümunələrdə məna və poetik baxımdan maraqlı bir bənzəyiş diqqəti cəlb edir. Ancaq 

Nizami sələfinin təlmihlə izah etdiyi mənaya bəşəri səciyyə verir, onun şəxsi müsibətini insanlığın ümumi dərdi 

kimi mənalandırır. Nizaminin belə qeydləri bir daha şairin öz böyük sələfinin keşməkeşli həyat yoluna biganə 

olmadığını göstərir. 

Nizami özünün yaradıcılığının yeni poetik istiqamətini nəzərə çatdırmaq istərkən yenə də ad çəkmədən 

Xaqanini xatırlayır. Onun “Avərdeyəm” (gətirmişəm) rədifli fəxriyyəsindəki: 

(Münsiflər məni ustad adlandırırlar, məna və sözdən təzə üslub gətirmişəm, köhnə qayda yox) 

- beytinə hardasa cavab kimi səslənən aşağıdakı misralarında deyir: 

(Mənim yeni şivəmlə müqayisədə bütün təzə qaydalar köhnə və qədimdir). 

Nizaminin öz böyük sələfi ilə sənət yarışını ifadə edən belə nümunələrin sayını daha çox göstərmək olar. 

Nizami şeirində Xaqaninin bədii təcrübəsinin yaradıcı tərzdə davamı, onun poetik üslubu, obrazlı ifadə və 

məcazlarının təsiri də aydın duyulmaqdadır. Hər iki şairin gəncliyə həsr olunan misralarına baxaq. Xaqani bir 

rübaisində ömrün gənclik çağının keçməsi ilə bağlı təəssüfünü belə mənalı hüsnü-təlillə ifadə edir: 

(Cavanlıq nəqdinin qızılı ömrün əlindən mənim halımı xarab edən bu torpaq evə (dünyaya) düşüb itib. 

Görmürsən, yenidən o qızılı tapmaq üçün gözümün yaşı ilə torpağı yuyuram). 

Nizami də qocalığa həsr etdiyi qəsidəsində başının həmişə aşağı olmasını və belinin əyildiyini sələfini 

xatırladan poetik ustalıqla diqqətə çatdırır: 

(Mənim cavanlıq nəqdim yolda (əlimdən) düşdüyündən əyilmiş belimlə onun üçün ayaqlarımın altına 

baxıram). 

Xaqani qəzəllərinin birində “mu” (tel) sözü ilə düzələn xalq danışıq ifadələrini eyni beytdə belə işlədir: 

(Qəmdən tükə (telə) oxşasam da, zülmünü bir tük qədər də azaltmırsan). 

Nizaminin də “Leyli və Məcnun” əsərində həmin sözlə düzələn danışıq ifadələrindən faydalandığını 

görürük: 

(Qəmdən onun teli kimi incəlməyimə baxmayaraq, onun başından bir tükün də əskik olmasım istəmirəm). 

Xaqani yazır: 

(fələk qarşısında əlini çömçə etmə ki, fələk torpaq tökən bir kasadır). 

Nizamidə oxuyuruq: 

(Nə qədər ki, qarnının çörəyi və ağzının suyu var, hər kasa önündə əlini çömçə eləmə). 

(Professor X. Yusiflinin məqaləsində beytin ikinci “Kəf kəfçeyi dike nakəsən çənd” misrasında “dik” - 

qazan kəlməsi düşdüyündən misra yanlış olaraq “Nakəslərin çömçəsinin köpüyü nə qədər olar?” kimi tərcümə 

olunur. Şair isə “Nə vaxta qədər əlini nakəslərin qazanının çömçəsi edəcəksən” - demək istəyir.) 

Hər iki şairin əsərlərindəki belə oxşarlıqlara dair daha çox nümunə gətirmək olar. Bütün bunlar Nizaminin 

Xaqani sənətinə dərindən bələd olduğunu və onun əsərlərindən məna və poetik baxımdan geniş təsirləndiyini 

göstərir. Ancaq Nizami Xaqani ənənələrini sadəcə davam etdirməmiş, böyük şairin söz sənətinə gətirdiyi məna 

və poetik yeniliklərdən yaradıcı şəkildə və epik şeirin tələbləri səviyyəsində faydalanmış, onları öz orijinal 

əlavələri ilə daha da zənginləşdirmişdir. Xaqani şeirində şairin həyatı ilə bağlı olub bir qədər fərdi xarakter daşıyan 

yüksək ideyalar, Nizami şeirində ümumbəşəri mahiyyəti ilə də fərqlənir. 
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Summary 

 

In the article is dealt with the distinctly perceptible influence of the Renaissance, the characteristic of 

creativity of Nizami and Khagani, folklore of native people, literary-cultural environment, artistic features based 

on the characteristics of the poetic school. The respect for work, justice, call to sciences, the spirit of 

internationalism, patriotism, sympathy towards youthfulness and initial basics of humanistic ideas were brought 

by Nizami and Easter artistic history of ideas were included to our literature exactly by Khagani. Nizami at a new 

level continued the traditions of poetic mastery of the Khagani in accordance with the requirements of the genre 

of epic verse and enriched them with their creative achievements. 

 

Нушаба Араслы 

 

Xагани и Низами 

 
Резюме 

 

В статье говорится об отчётливо ощутимом влиянии Ренессанса, характерном для периода времени 

между творчеством Низами и Хагани, устной литературы родного народа, литературно-культурной 

атмосферы, о перекликающихся художественных особенностях, проистекающих от особенностей 

поэтической школы, к которой они принадлежат. Основы высоких гуманистических идеалов 

справедливого правителя, уважения к труду, знаниям, наукам, духа толерантности, патриотизма, заботы 

о молодёжи и др., привнесённых Низами в историю художественной мысли Востока, впервые были 

заложены именно Хагани. Низами на новом уровне продолжил традиции поэтического мастерства Хагани 

в соответствии с требованиями жанра эпического счиха и обогатил их своими оригинальными 

творениями. 
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Azərbaycan-Çin əlaqələrinin təşəkkülündə eramızdan əvvəl II əsrin əvvəllərindən başlayaraq Şərqlə Qərbi 

birləşdirən Böyük İpək yolu mühüm rol oynamış, ticarətlə yanaşı, həm də mədəni əlaqələrin inkişafına səbəb 

olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan bədii irsinin dünyada yayılması 

ilə bağlı həyata keçirdiyi beynəlxalq səviyyəli işlərin sırasında böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi irsinin 

təbliği və onun adının əbədiləşdirilməsi istiqamətində gördüyü real işlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 

Nizami Gəncəvi ilə bağlı dünyanın bir sıra ölkələrində elmi mərkəzlər açılmış, adma parklar salınmış, Rusiya, 

Kişinyov, Özbəkistan, Sankt-Peterburq, Dərbənd və Misirdə onun heykəli ucaldılmışdır. 28 oktyabr 2012-ci ildə 

Meksikanın Akapulko şəhərində dahi şairin heykəlinin təntənəli təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Bütün 

bunlar Nizami Gəncəvi yaradıcılığının, şəxsiyyətinin dünya arenasında öz orijinallığı ilə seçilməsi və təqdirəlayiq 

olmasının bariz nümunəsidir. 

Prezident İlham Əliyevin Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi barədə Sərəncamının 

nəticəsi olaraq, 7 dekabr 2012-ci il tarixdə Çin Xalq Respublikasında görkəmli Azərbaycan şairi Nizami 

Gəncəvinin büstünün açılışı olmuşdur. Dahi şairin büstü Pekin şəhərinin ən böyük parkı olan “Chaoyang Park”da 

qoyulmuşdur. Açılışda Azərbaycanın Çindəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Lətif Qən- dilov, Türkiyənin, 

Özbəkistanın, Tacikistanın, Gürcüstanın, Əfqanıstanın və Əlcəzairin bu ölkədəki səfirləri, diplomatlar və ziyalılar 

iştirak etmişlər. Büstü hazırlayan Xuan Xikun bu büstü hazırlamazdan əvvəl Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə 

tanış olduğunu bildirmiş, büstü 3 ay ərzində hazırladığını vurğulamışdır. Nizami Gəncəvinin Çində büstünün 

qoyulması iki dövlət arasında tarixən mövcud olan mədəni əlaqələrin daha da inkişafına böyük töhfələr vermişdir. 

Əlaqələrin bu müstəvidə inkişafı zəngin tarixə malik olan Azərbaycan ədəbiyyatında Çinlə bağlı motivlərin 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Çin gözəli, Çin müşkünün ətri, Çinin ağ rəngin rəmzi kimi çıxış etməsi və s. bu 

kimi ifadələrə Azərbaycan sənətkarlarının əsərlərində tez-tez rast gəlinmişdir. Tədqiqatçı Hamlet İsa- xanlmın 

sözlərinə görə, qədimdə Şərqdə Çin sözü ilə yanaşı, Xatay (bir az fərqli deyilişdə “Kitay”) sözü də işlədilmiş, çox 

zaman bu iki deyiliş arasında fərq qoyulmamışdır. “Çin imperatorlarının İslam ölkələrindəki ləqəbi Fəğfur' idi 

(baqfur- tanrı oğlu). Bu söz həmçinin farsca farfor, yəni çini qab deməkdir. Poeziyada 

“Fəğfurun bilərziyi” təriflənərdi. Onu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, orta əsrlər Azərbaycan 

ədəbiyyatında Çin hökmdarını Çin xaqanı da adlandırır, çinlilərlə Çin türklərini qarışdırır və ya eyniləşdirirdilər” 

[1, s. 55]. 

Azərbaycanın görkəmli şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi (1141-1209) Gəncədə sənətkar ailəsində 

doğulmuş, mədrəsədə təhsil almış, orta əsr elmlərini mükəmməl öyrənmiş, Yaxın Şərq xalqlarının şifahi və yazılı 

ədəbiyyatına yaxından bələd olmuşdur. Türk dili ilə yanaşı, ərəb və fars dillərini dərindən bilən şairin yunan dili 

ilə də tanış olduğu, həmçinin qədim yunan tarix və fəlsəfəsini, astranomiya, tibb və həndəsə elmlərini yaxşı 

mənimsədiyi əsərlərindən aydın şəkildə görünür. Yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlamış Nizami Gəncəvi böyük 

divan yaratmış, eyni zamanda çox sayda qəzəl və qəsidələr müəllifi olmuşdur. Lakin divandakı şeirlərin çox az 

hissəsi dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Şair yaradıcılığı boyu lirik şeirlər yazmış, sonralar poemalarında irəli 

sürdüyü ictimai-fəlsəfi fikirlərini ilk dəfə həmin şeirlərində ifadə etmişdir. 

Nizami Gəncəvinin lirikası yüksək sənətkarlığı, məhəbbətə dünyəvi münasibəti, insan taleyi haqqında 

humanist düşüncələri ilə xüsusilə seçilir. Bununla yanaşı, Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı tarixinə məsnəvi 

formasında yazdığı beş poemadan ibarət "Xəmsə" ("Beşlik") müəllifi kimi daxil olmuşdur. 1177-ci ildə bitirdiyi 

"Sirlər xəzinəsi" adlı ilk poeması şairə böyük şöhrət qazandırmışdır. III Toğrulun sifarişi ilə qələmə aldığı "Xosrov 

və Şirin" poemasını 1180-ci ildə bitirmiş və Məhəmməd Cahan Pəhləvana göndərmişdir. Cahan Pəhləvanın 

ölümündən sonra taxta çıxan Qızıl Arslan Gəncənin yaxınlığında öz çadırında şairlə görüşmüş və onun 

nəsihətlərini dinləmiş, şairə Həmdünyan adlı bir kənd bağışlamışdır. 1188-ci ildə Şirvan hökmdarı I Axsitan şairə 

"Leyli və Məcnun" mövzusunda bir əsər yazmağı sifariş etmişdir. Nizami Gəncəvi bundan boyun qaçırmaq istəsə 

də, oğlunun təkidi ilə təklifi qəbul edib az müddətdə "Leyli və Məcnun" poemasını (Şərqdə ilk dəfə) yaratmışdır. 
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1196-cı ildə Əlaəddin Körpə Arslanın adına "Yeddi gözəl" əsərini, nəhayət, ömrünün sonlarına yaxın bütün ədəbi-

estetik, ictimai-fəlsəfi görüşlərini yekunlaşdırdığı "İsgəndəmamə" (1203) poemasını qələmə almışdır. Nizami 

Gəncəvinin ilkin Şərq İntibahının zirvəsi olan yaradıcılığında dövrünün ən humanist, ümumbəşəri ictimai-siyasi, 

sosial və mənəvi-əxlaqi idealları parlaq bədii əksini tapmışdır. Şair üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıq 

idi. İrqi, milli və dini ayrı-seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin qəhrəmanları içərisində türk, fars, ərəb, çinli, 

hindli, zənci, yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndələrinə rast gəlirik. Humanist şair müxtəlif dinlərə mənsub 

bu qəhrəmanların heç birinin milliyyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun qəhrəmanları ədalət, xalqın 

xoşbəxtliyi və yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin 

yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır. Nizami Gəncəvi həm də vətənpərvər idi. O, təsvir etdiyi bütün hadisələri 

Azərbaycanla əlaqələndirməyə, vətənin keçmiş günlərini tərənnüm etməyə çalışmışdır. Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığında vətən məhəbbəti doğma xalq yolunda qəhrəmanlıq ideyası ilə birləşir. Nizami əsərlərini fars 

dilində yazmışdır. O, türk dilində yazmamasını "Leyli və Məcnun" əsərində özünə qüsur tutmuş, sonra "Yeddi 

gözəl"də bu məsələyə bir daha toxunmuşdur: 

Dilcə şeirimizdə olsa da kəsir, Mənaca böyükdür ondakı təsir. 

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı humanizm, yüksək sənətkarlığı ilə Qafqaz, Yaxın Şərq xalqları (fars, tacik, 

hind, əfqan, kürd, türkmən, özbək, qazax, qırğız və s.) ədəbiyyatlarının inkişafına güclü təsir göstərmiş, dünya 

mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olmuşdur. Nizami Gəncəvinin əsərləri dünyanın bir çox xalqlarının dilinə tərcümə 

olunmuşdur. Əsərlərinin nadir əlyazma nüsxələri bir çox şəhərlərin (Moskva, Sankt-Peterburq, Bakı, Daşkənd, 

Təbriz, Tehran, Qahirə, İstanbul, Dehli, London, Paris və s.) məşhur kitabxana, muzey və əlyazmaları fondlarında 

qiymətli incilər kimi qorunub saxlanılır. Gəncədə, dəfn olunduğu yerdə Nizami Gəncəvinin möhtəşəm məqbərəsi 

ucaldılmışdır. 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında Çin mövzusuna müraciət olunması, Azərbay- can-Çin mədəni əlaqələri 

kontekstindən diqqəti cəlb edir. Nizaminin “Xəmsə”sində Çin ən çox işlənən təşbehlərdən biridir. Nizami “Çin 

nigarxanası”ndan söhbət açır, bu, “gözəllər məskəni” deməkdir, digər mənası isə “incəsənət məkanı”dır. Nizami 

bənzətmələrində “Çin dilbərləri kimi (könülləri) qarətə gedirsən”, - deyir, “havadan bir toz görməmiş Çin 

parçası”ndan söhbət açır, Çin poladından düzəldilmiş dəbilqəni tərif edir. Onun "Yeddi gözəl", "İsgəndəmamə" 

və 1197-ci ildə yazdığı "Yeddi gözəl" əsərlərində uzaq Şərqdə yerləşən Çin ölkəsi barədə geniş məlumat verilir. 

Əsərin qəhrəmanı gənc şahzadə Bəhram bir gözəl qəsrdə yeddi gözəl qız şəkli görür, onlara aşiq olur. Taxta 

çıxandan sonra yeddi iqlimdən yeddi padşahın qızını gətizdirir ki, həmin gözəllərdən biri Çin xaqanının qızı olur. 

Əsərdə həmçinin Bəhramın ölkəsinə Çin qoşunları hücum çəkir. Bəhram ölkəsinə hücum edən Çin xaqanına 

yüksək vətənpərvərlik hissi, tədbir və cəsarəti sayəsində qalib gəlir. Nizami Gəncəvi əsərdə Çin xaqanının Bəhram 

Gurun üzərinə qoşun çəkməsini və Bəhramın qələbə çalmasını tərif edir: 

Gah hindlilərin qaşına çin salırsan, 

Gah da hind qılıncı ilə Çin qoşununu sındırırsan. 

Gah Fəğfurdan bac alırsan [2, s. 114]. 

Əsərdə dövrünün mədəni cəhətdən inkişaf etmiş önəmli elm mərkəzlərindən biri olan Çinin tərifi və onun 

haqqında ətraflı məlumatın verilməsi Nizami Gəncəvinin ensiklopedik biliyə malik olması faktını bir daha sübut 

edir. Nizami tarixi hadisələri və qəhrəmanları olduğundan fərqli şəkildə, daha çox öz təxəyyülündə canlandırdığı 

kimi təsvir edir. Əsərin Çin gözəlinə həsr olunmuş hissəsində Çinin zəngin coğrafi və mədəni təsvirinə rast gəlinir: 

İşə başlamamışdan əvvəl bilsəydim, 

Bu çinlilər işinin naxışını 

Bu dairədə bir az da bundan yaxşı çəkərdim [2, s. 56]. 

Əsərin başqa bir bəndində yenidən bu mədəni mərkəzi tərif edən şair, onun məziyyətlərini oxuculara 

aşağıdakı kimi çatdırır: 

Elə gözəl bir behişt bağı oldu ki, 

Göy ona Yerin qibləsi, 

Kainat isə Çin Baharı deyirdi [2, s. 57]. 

Əsərdə yeddi rəngli yeddi günbədə, həftənin yeddi gününə müvafiq olaraq Bəhram şah yeddi gözəlin 

əfsanəsini dinləyir. Əfsanələr şənbə günü başlayıb cümə günü qurtarır. Bertels əsərdə olan hekayələri Avropa 

novellaları ilə müqayisə edib göstərirdi ki, bunlar "folklorla əlaqədar olan və Bəhrama dəxli olmayan nağıllardır" 

[3]. Rum gözəlini tərif edərkən də Nizami “Çin nazlı Rum gəlini” deyir. Hər gözəl Bəhram şaha bir əfsanə danışır. 

Həftənin pəncşənbə günü səndəl rəngli günbədə Çin xaqanının qızı əfsanə söyləyir. Bəhram huri gözlü Çin 

gözəlinin əlindən badə içir. “Dar (uzunsov) gözlü” Çin qızının söylədiyi əfsanə məşhurdur. Çin qızı iki cavanın - 

Xeyir və Şərin yola çıxması və Xeyirin səhrada susuzluq çəkməsindən danışır. Şərdən su istəyən Xeyirin 

yalvarışları Şərə təsir etmir, Şər “gözlərini mənə suya sat” və yalnız bu halda su verəcəyini deyir. Susuzluqdan 

yanan, özünü itirən və əlacsız qalan Xeyir razı olur. Şər Xeyirin gözünü çıxarır, su da vermir və onu səhrada 

qoyub gedir. Su gətirməyə gedən bir qız onu tapıb evə gətirir. Qızın atası bir ağacın yarpağından dərman düzəldir, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

159 
 
 

yaralının gözlərinə sürtür. Xeyir sağalır, gözləri açılır. Xeyir xilaskarı olan qızla evlənir. Sonra Xeyir şahın və 

vəzirin ağır xəstə olan qızlarını sağaldır, arvadının razılığı ilə onlarla da evlənir. Nəhayət, Xeyir padşah olur. Bir 

gün Şəri görür, amma onu öldürmür, bağışlayır. Şər aradan çıxır, lakin qızın atası arxasınca gedib onu öldürür. 

Əsər Çin gözəlinin səndəl rəngini tərifləməsi ilə bitir: 

Səndəl torpaqdan çıxmış əcəb rənglərdən biridir. 

Odur ki, torpağın rəngi səndəl rəngindədir. 

Çin gözəli bu gözəl hekayəni Qırıq dil ilə bir təhər düzəldib söyləyəndən sonra Şah ona canının ortasında 

yer verdi, Yəni onu bəd nəzərdən gizlətdi [2, s. 239]. 

Nizaminin son əsəri olan və daha çox ideallaşdırılan hökmdar Makedoniyalı İsgəndərin səfərləri, qələbələri 

və müdriklərlə, filosoflarla söhbətlərindən bəhs olunduğu “İsgəndəmamə” poemasında da Çin mövzusu bir xətt 

olaraq keçir. 

Nizami insanlarda, xüsusilə hökmdarlarda görmək istədiyi mənəvi keyfiyyətləri İsgəndər obrazında 

ümumiləşdirmişdir. Nizami öz ideyalarını ortaya qoymaq üçün tarixi anaxronizmlərə yol verir, İsgəndəri 

Azərbaycana və Çinə aparır, türklərlə görüşdürür, ruslarla vuruşdurur, müxtəlif dövrlərdə yaşamış filosofları bir 

yerə, İsgəndərin ətrafına yığır, onlara söz verir. Nizami əsərdə öz fikirlərini bu cür qeyd edir: 

Bitdi "Şərəftıamə", murada çatdım. Coşdu Çin naxışlı şeirim, sənətim, Gör hara qalxacaq mənim şöhrətim 

[4, s. 25]. 

Əsəri yazmağa başlayarkən qoy “bostan Çin ipəyilə bəzənsin” deyir. Gözəl qızı, gəlini “Çin gözəli” 

bənzətməsi ilə tərif etmək Nizaminin sevimli üsullarından biridir. Hətta hindli gözəlini tərif edərkən Nizami Çinin 

adını çəkir, tərif edir. Hindistandan Çinli meydana çıxdı. Çin biyabanını keçib abadlığa, behiştə meydan oxuyan 

bir yerə gələn İsgəndər bu gözəl diyarı görüncə ürəyi Hind sevdasından boşaldı deyir: 

Büt kimi bəzənmiş incə bir dilbər, Hindli bütü kimi pəriyə bənzər. Çiçəkdən həm lətif, həm daha incə. 

Saçları tor kimi, hər tərəf çin-çin, Çin-çin tellərinə quldur bütün Çin. Qara müşk bəsləyən ceyrandı Çində, 

Qərənfil yemişdi doğarkən Hinddə [4, s. 265]. 

İsgəndər Çin xaqanına, Çin türklərinin başçısına məktub yazır, tutduğu torpaqlarla, öz qələbələri ilə öyünür. 

Həbəş hüdudundan Çinə xoş niyyətlə gəldiyini və xaqana lazımi qaydada qonağa hörmət göstərməsini söyləyir: 

Xaqana bizdən çox hörmət və salam. Çox gözəl anlayır o himmətli zat, Sizin bu ölkəyə sürərkən biz at, 

irandan hərb üçün gəlmədim, ancaq Çinin xaqanma gəlmişəm qonaq [4, s. 275]. 

İsgəndər Çin xaqanına Hindistanda qara müşk ağacı əkdiyini, Çində isə ağ yasəmən əkmək istədiyini deyir. 

Yəni Hindistanı fəth etmişəm, indi isə Çini fəth etmək istəyirəm. Əgər əmrindən boyun qaçırsa, bunun qarşılığını 

ödəməli olacağını bildirir. O öz gücünə güvənir, rəqibi hədələyir, ona ağıl qoyur. Özünü tufana bənzədir, xaqana 

düşmən kimi kin saxlamaqdansa, qarşısında durmaqdansa, hörmətlə boyun əyməyi tövsiyə edir: 

Çin türkü, beynində nə varsa, burax 

Bu kəskin küləkdə yandırma çıraq [4, s. 277]. 

Əgər istəklərimi qəbul etsən, sülh yolu ilə razılaşsan sakit çəkilərəm. Yox, əgər istəyimi kin ilə cavablasan, 

məni hörmətlə qarşılamasan, bütün Çin torpağını ataram Çin dəryasına. 

Qapıma sülh ilə qədəm qoysan sən, Günəştək çəkilib gedərəm Çindən, Yoxsa ki, düşərəm bu kin izinə, Çini 

tökdürərəm Çin dənizinə [4, s. 279]. 

Çin Xaqanı ona hiylə və əfsun işlətməklə Çindən ərzağı yox etmək olmaz, qolun zorludur, amma zor 

göstərmə deyir, tanrının verdiyi nemətə hörmət etmədiyini, yandırıb quyuya tökdüyünü və aclıqla ölkəyə sahib 

olduğunu deyərək İsgəndərə ləyaqətlə cavab verir. O, yaradandan kömək gözləyir, tanrının zəifə güc verdiyini, 

şəfqət göstərdiyini deyir. Çünki tanrının hökmü, böyüklüyü, iqtidarı padşahlıqdan güclüdür. Bununla belə, sülh 

döyüşdən yaxşıdır deyir: 

Döyüşdən yaxşıdır barışıq, şəfqət, 

Biri dərd gətirir, biri səadət. Çinli tarlasını etmə tarü-mar, Sənin də tarlanı bir gün sel basar [4, s. 283]. 

Xaqan vəzirlə məsləhətləşir: Bu kinin önündə necə durum? Məhəbbətlə, ya kinlə cavab verim? 

Düşmənçilik etsə, rəqibin güclü ordusunun qarşısında əziləcəyini, baş əysə, xalqın qarşısında aciz bilinəcəyini 

düşünür. Vəzir xaqana müharibə etməməsini, ilk addımı onun atmamasını və səbr etməsini məsləhət görür. Çin 

xaqanı düşündü və itaət etməyi qərara aldı. İsgəndərin yanına özü elçi gedir. İsgəndərə xəyanət etmədiyini, onun 

hüzuruna dost kimi gəldiyini deyir. Qoşunu Çin hüduduna ona görə çəkdim ki, Turan mülkünü ələ gətirim, - 

deyən İsgəndər xaqandan yeddi ilin xəracını istəyir. Xaqanın onda “mənim yeddi il ömür sürəcəyimə bir təminat 

yaz”, - kimi mənalı cavabı İsgəndərin çox xoşuna gəlir, altı ili sənə bağışlayıram, bir ilin xəracını ver, yetər deyir: 

Yalnız bir şərtim var, bütün mülkündən 

Mənə yeddi illik xərac verəsən. 

Yeddi il vergisi verilsə mənə, 

O başqa vergilər halaldır sənə. Yeddi illik xərac bu az ömürlə. Ömrümü edərsən təmin yeddi il. Yeddi il 

bac vermək çox çətin deyil Bu sözü bəyəndi uca hökmüran, Söylədi: "Altı il nə versə diyar, Ayaq muzdu verdim 
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sənə, ey huşyar. Qəbuldur mənə tək bir illik gəlir" [4, s. 291]. 

Çin xaqanının qoşunla gəldiyini görəndə onun səhvən savaş etmək istədiyini zənn edən İsgəndər hirslənir, 

döyüşə hazırlaşır. Çin xaqanının əhdindən, sözündən döndüyünü, ona sülh üçün yalandan söz verdiyini və üzərinə 

qoşun çəkdiyini düşünərək çinliləri tənə edir, dargözlü çinlinin qəlbinin əyri-üyrü olduğunu deyir: 

“Fitnəsiz anadan bir türk doğmamış. Çinlidən gizləmə çin qaşdan başqa, Verdiyi peymana çevirir arxa. 

Nə doğru söyləmiş keçən qocalar: "Çinlidən umulmaz vəfa, etibar" [4, s. 293]. 

Çin xaqanı isə cavabında ona düşmən olmadığını, sözündə durduğunu və dost olduğunu, İsgəndərin onu 

yanlış anladığını bildirdi. Bunu anlayan İsgəndər isə xaqanın sözlərinə inanıb, onun qarşılığında bir illik xəracdan 

da vaz keçir. Şah ilə xaqan dost olaraq hər iki ordu birləşərək düşmənçilikdən əl çəkirlər. 

Əsərin bu yerində Nizami Gəncəvi bir əfsanə danışır. Şah Xaqanın qonağı idi. Kim, hansı millət nədə 

mahirdir? Bu sual ətrafında gedən müzakirədə biri Rum (Bizans) rəssamlığını, digəri Çin naxışlarını təriflədi. 

Mübahisəni həll etmək üçün rumlu və çinli iki sənətkar arasında yarış elan olundu. Çin öz naxışı ilə əfsanə 

yaratmışdı. Qonaqlıq zamanı Rum ilə Çin sənətkarı arasında yarış başlanır. Belə qərar verilir ki, ortadan pərdə 

asılsın. Rumlu sənətkar bir tərəfdə, çinli sənətkar digər tərəfdə bir-birini görmədən işə başlayırlar. Yarış vaxtı 

başa çatdı. Pərdə götürüldü. Hər iki rəssamın çəkdiyi şəkil tamamilə eyni idi. Hamı heyrət içində idi, bunun 

sirrinin nə olduğunu heç kəs seçə bilmədi. Bu işin sirrini yalnız İsgəndər anlayır. 

İsgəndər kələfin ucunu tapdı, yenidən aradan pərdə asılmasını əmr etdi. Rumlunun naxışı parladı, çinlinin 

naxışı yox oldu. Pərdəni aradan bir də götürdülər, yenidən iki eyni şəkil göründü. Çinli elə gözəl güzgü 

düzəldibmiş ki, rumlunun çəkdiyi şəkli olduğu kimi əks etdirirmiş. Hər iki sənətkarın alqışa layiq olduğu bilindi. 

Hər iki sənətkar göstərmiş hünər. Rumluya çatmaz bu, naxış tökməkdə, Çinli də üstündür siqəl çəkməkdə 

[4, s. 298]. 

Qədimdə güzgünü pardaxlanmış dəmirdən düzəldərdilər. Güzgü qırıldıqda ondan zireh də düzəltmək 

olurdu. Nizami Gəncəvi burada sətiraltı bir mənanı ifadə edir. Yəni, gənclikdə insanın üzü güzgü kimi parlaq və 

saf olur, amma qocalanda üz qırışır, zireh kimi çin-çin olur. 

Kürədən çıxanda güzgü bərq vurar, Fəqət sınan zaman zirehə yarar [5, s. 22]. 

Bu yerdə Nizami daha bir əfsanə danışır. Mani rəssam idi və Reydən (İrandan) Çinə gəlib peyğəmbərlik 

etmək istəyirmiş. Çinlilər bundan xəbər tutanda, yolda büllurvarı sərt maddədən parlaq bir hovuz düzəltdilər ki, 

sanki içində su var idi və suyun üzərində küləyə görə dalğalar yayılırdı, sanki hovuz kənarındakı otların yaşıl 

kölgəsi suya düşürdü. Susuzluğa dözə bilməyən Mani bura çatanda sevindi və saxsı kuzəni su ilə doldurmaq istədi. 

Kuzə hovuza dəyib sındı. Mani işi başa düşdü. Fırçasını işə saldı və hovuzun üstündə ölü it çəkdi, sanki itin 

üstündə çoxlu qurd qaynaşırdı. Çində Maninin bu “hovuzdan uzaqlaş” əsərinə yüksək qiymət verdilər. 

Mani çox uzaq bir eldən gəlirkən, Yolçunu susuzluq salmışdı əldən. O hovuzu görüncə səbirsiz qaçdı, Boş, 

quru kuzənin ağzını açdı. Doldurmaq fikrilə vurdu daş hövzə, Əlində qırıldı o saxsı kuzə! [4, s. 298] 

Nizami Gəncəvi “İsgəndəmamə” əsərində dəfələrlə çin gözəlini müxtəlif üsullarla vəsf edir. Təşbehlərdən 

istifadə etməklə, Çin qızının gözəlliyini ifadə edir. Xaqan şaha bir kəniz bağışladı, pəriçöhrə türk qızı, ağzı 

gözündən daha dar. Xaqan onun zahirən gözəlliyi ilə yanaşı, xoş, gözəl avazlı səsi və rud çalan və güclü döyüşçü 

olduğunu dedi. İsgəndər qızı bəyənib xaqana haqq verdi. Sonra ruslarla ağır savaşda bu qız böyük igidlik göstərdi, 

eləcə də şahı özünə vurğun etdi, kəniz azadlığa çıxdı. 

Əsərdə İsgəndərin Çin dənizinə getməsi, gəmi ilə səyahət etməsi, başına macəralar gəlməsi də xüsusi 

marağa səbəb olur. Hindli müdrik qocanın “niyə çinli ağ, zənci qara rənglidir?”, - sualına cavab olaraq İsgəndər 

bunun günəşlə bağlı olduğunu deyir. 

Sordu ki: "Zənciylə çinli nə sayaq Biri qara olmuş, o birisi ağ? 

Bu küpdə olan rəng yalnız bircədir, Bəs bu ikiliyin səbəbi nədir?" [5, s. 97] 

“İsgəndəmamə”də böyük zəka sahibi gənc Ərşəmidəşə (Arximedə) İsgəndərin Çin kənizi bağışlaması, 

Ərşəmidəşin ona aşiq olması və ağ çinli türk gözəli ilə o qədər başı qarışmışdı ki, qəmin, kədərin qaralığı onun 

qəlbini tərk etmişdi. Bu səbəbdən ustad Ərəstunun, yəni Aristotelin dərsini buraxması... kimi maraqlı məqamlarla 

dolu daha bir hekayə də nəql olunur. 

Alimin qəlbim oxşasın deyə, Şah ona bu qızı etdi hədiyyə. 

Elə bil ovçuya çatdı bir ceyran, Doymadı o şirin, əmlik quzudan. Sevdi çinli türkü, könlü şad oldu, Qəmlər 

hindusundan o, azad oldu. Onunla söhbətə-işrətə daldı, Belə ki, bir müddət dərsdən də qaldı [5, s. 50-51]. 

Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl", "İsgəndəmamə" poemalarında rast gəlinən məqamlar ensiklopedik 

biliyə malik olan şairin bədii mədəniyyət mərkəzi Çin haqqında zəngin biliyə malik olduğunu sübut edir. Nizami 

Gəncəvi bədii təxəyyülünün qüdrətindən yararlanaraq, bəzən real tarixi həqiqətlərdən, bəzən də anoxronizm yolu 

ilə Çin mövzusuna toxunmuşdur. Nizami Gəncəvi yaradıcılığındakı Çinlə bağlı təsvirlər, hadisələr həmin dövrdə 

Azərbaycan-Çin əlaqələrinin dolğun mənzərəsini təsvir etməyə imkan verir. 

Azərbaycan və Çinlə qədim dövrdən başlamış mədəni, ticari, siyasi, ədəbi əlaqələr bu gün də öz aktuallığını 

qoruyub saxlayır. Müəyyən dövrdə bu qarşılıqlı əlaqələr bir qədər aşağı, müəyyən dövrdə isə öz yüksək inkişaf 
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xəttinə çatmışdır. Strateji mövqedə yerləşən Azərbaycan torpağı ilə Çin arasında olan ədəbi əlaqələr Nizami 

Gəncəvidən başlayaraq bu günədək davam etməkdədir. Bu gün də ədəbiyyatda çin mövzusu bir çox şairlərin 

yaradıcılığında öz yerini tutur. 
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Nargiz Karimova 

CHINESE THEME IN THE WORKS OF NIZAMI GANJAVI 

SUMMARY 

In this article the special attention is devoted to the history of the literary relations between Azerbaijan and 

China. The article also analyzed the main nuances associated with China in the works of the great Azerbaijani 

poet Nizami Ganjavi. An inexhaustible artistic imagination of Nizami Ganjavi 

helped him describe the theme of China as a whole. Sometimes, in the wake of the historical truth referring 

to real events, and partly by the anachronism he created the common picture. In such works included in “Khamsa” 

as the “The Seven Beauties”, and “Eskandar Nameh” poet in art colors described the Chinese culture, history and 

ethnography. 

 

Наргиз Керимова 

КИТАЙСКАЯ ТЕМАТИКАВ ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

РЕЗЮМЕ 

В статье особое внимание отведено истории развития литературных связей между Азербайджаном 

и Китаем на основе творчества великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Неиссякаемое 

художественное воображение Низами Гянджеви помогло ему создать образы китайской тематики. Им 

создана общая картина по следам исторической правды, ссылаясь в целом на реальные события, частично 

же путём анахронизма, В произведениях «Семь красавиц» и «Искендернаме», входящих в его «Хамсэ», 

поэт в художественных тонах описал китайскую культуру, историю и этнографию. 

 

AMEA. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Ədəbi əlaqələr.- 2017.- № 11.- S. 62-71. 
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Etnoqrafiya elminin tədqiqat obyektinə daxil olan məişət və mədəniyyət elementlərinin mükəmməl 

öyrənilməsi yolunda müxtəlif mənbələrin araşdırmaya cəlb olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. 

Azərbaycanın orta yüzilliklərinin tarixi-etnoqrafik baxımdan araşdırılması istiqamətində mühüm mənbələrdən 

biri də həmin dövrlərdə yaşayıb yaradan şairlərin yaradıcılıq nümunələridir. Heç şübhəsiz, onlardan ən əsası 

görkəmli şair Nizami Gəncəvinin «Xəmsə»sidir. Dahi mütəfəkkir-şair N.Gəncəvi yaradıcılığında etnoqrafiya elmi 

cəhətdən bir sıra maraqlı məsələlər bəzən o qədər təfərrüatıyla yer almışdır ki, bunlardan yan keçmək mümkün 

deyildir. Onlardan biri də şairin yaradıcılığında mövcud olub, fəqət tədqiq olunmayan təfəkkür tərzinin təsirilə 

davranışlarda əks olunan inam və təsəvvürlər problemidir. Xüsusən xalqımızın çoxəsrlik tarixində müxtəlif 

mərasimlər, ayinlər vasitəsilə icra olunaraq onların məişət və mədəniyyətində müəyyən izlər qoyan inam və 

təsəvvürlərin Nizami Gəncəvi yaradıcılığında əks olunması elmi cəhətdən böyük marağa səbəb olur. Bu 

məsələlərin elmi baxımdan ətraflı şəkildə araşdırılması onların dərin köklərə malik olmaqla qədim dövr və orta 

əsrlərdə mövcudluğunu təsdiq etmək imkanı verir. 

Azərbaycan xalqının etnoqrafik irsinin tədqiq edilməsin də mənəvi mədəniyyətimizin tərkib hissəsi olan 

inamlar, təsəvvürlər, dini etiqadlar və onlardan doğan davranışlar marağa səbəb olan elmi məsələlər sırasındadır. 

İbtidai insanlardan başlayaraq indiyədək müxtəlif təbiət və cəmiyyət hadisələri ilə bağlı əsrlər boyu bu və ya digər 

şəkildə bir sıra mərasimlər və ayinlər icra olunmuşdur. Bu ayinlər içərisində bugünümüzə gəlib çatanları da var, 

tarix səhnəsindən bir dəfəlik yox olub gedənləri də. Belə ayinlərin tarixən icrasına təkan verən inam və 

təsəvvürlərin izlərini müxtəlif dövrlərdə yaşayan şairlərimizin yaradıcılığında bütün çalarlarıyla görmək 

mümkündür. Xüsusən XII əsrdə yaşayıb yaradan dahi şair-mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin «Xəmsə»sinə daxil 

olan əsərlərində xalqımızın keçmişindən süzülüb gələn mifoloji təsəvvürləri, inamları və dini dünyagörüşləri ilə 

bağlı bir sıra maraqlı məlumatlar yer almaqdadır. Belə məlumatlardan faydalanaraq bu minvalla qədim 

keçmişimizin mənəvi dünyasına daxil olmaq, onu dərk etməyə çalışmaq, mürəkkəb qanunları olan təbiət və cə-

miyyəti təhlil süzgəcindən keçirmək və oxuculara təqdim etmək əsas qayəmizi təşkil edir. 

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığının beşliyini təmsil edən «Xəmsə»si bizə qədim və orta əsrlər dövründəki 

ab-havam canlandırmaqla bərabər, eyni zamanda, etnik psixologiyanın təzahürlərini müəyyən qədər də olsa, 

aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Onun yaradıcılığında təsvir olunan etnoqrafik irsimizlə bağlı çoxsahəli məsələlər 

bütövlükdə tərəfimizdən tədqiqata cəlb olunsa da, şairin əsərlərində mənəvi mədəniyyətimizin tərkib hissələrilə 

bağlı o qədər zəngin material vardır ki, araşdırma zərurəti istər-istəməz, yenə də doğur. (7) . 

Davranışlarla üzə çıxan təfəkkür tərzinin səciyyəvi xüsusiyyətləri əsrlər boyu insanların gündəlik həyatında 

onlara yol yoldaşı olur. Burada təbiət hadisələri ilə bərabər, həmçinin xalqların yaşadığı coğrafi məkanın da 

təsiriedici əhəmiyyətə malik olması qeyd edilməlidir. 

İnsanlar yaşadıqları doğma torpaqlarının yetirmələridir. Hələ ibtidai insanlar təbiətdə mövcud olan müxtəlif 

əşyaları ilahiləşdirərək onlara sitayiş etmişlər. Məlumdur ki, bu da onların həyatında belə əşyaların mühüm 

əhəmiyyət kəsb etməsi ilə əlaqədardır. 

Qədim insanlar əhatə olunduqları təbiətdəki mövcud əşyalara dini-magik çalarlar yükləməklə onları sitayiş 

obyektinə çevirmişlər. Elmi ədəbiyyatda belə təsəvvürlər animizm, totemizm, fetişizm, magiya və s. kimi 

anlayışlarla səciyyələndirilir. Qeyd edək ki, «orta əsrlər tarixə yeni iqtisadi və ictimai şəraitdə qədəm qoymuşdu. 

Bu yeni şəraitdən doğan tələblər dini təsəvvür və anlayışların daha da mürəkkəbləşməsinə və yeni ictimai quruluşa 

uyğun məzmun kəsb etməsinə səbəb olmuşdu» (8, 18). İbtidai insanların düşüncələri sonrakı dövrlərdə forma 

baxımından dəyişə bilsə də, məzmun etibarilə qalıq şəklində davam edə bilmişdir. A.Şükürov haqlı olaraq qeyd 

edir ki, «insan yaşayışının tərzi ilkin formasında, yəni bütün cəmiyyətin birgəyaşayış tərzində kollektivin 

təfəkkürü fəaliyyət göstərmişdir» (6, s. 68). 

Nizami yaradıcılığında din və mifoloji görüşlərə verilən yer diqqəti xüsusilə cəlb edir. Əvvəla onu qeyd 

etmək yerinə düşər ki, onun yaradıcılığında Öz əksini tapan islam dini ilə bağlı məsələlər şairin Quranı nə qədər 

dərindən bildiyinə dəlalət edir. İlk əsəri olan «Sirlər xəzinəsi»ni Nizami tövhid (Allahın birliyini tərənnüm), 

münacat (tanrıya yalvarış), beş nət (peyğəmbərin tərifi), meracnamə (peyğəmbərin meraca getməsi) ilə başlayır. 
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İslam dini ilə yanaşı, müəllif eyni zamanda əsərlərində zərdüştlük haqqında da söhbət açmışdır. Şairin zərdüştlüyə 

münasibəti də onun yaradıcılığından müəyyən qədər məlum olur. Nizami yaradıcılığında tez-tez muğ kəlməsinə 

rast gəlmək mümkündür (2, s.74-75). Ali ruhani şəxs qismində möbəd zərdüştlükdə müqəddəs adam sayılır. Onlar 

Zərdüştün ilk şagirdlərinin varisləri hesab edilirlər. Yalnız möbədlər nəslindən olan günahsız sağlam kişi 

möbədzadə ola bilərdi. Onlar müqəddəs odu qorumaqla mükəlləfdirlər. Avestanı oxumaq ayinlər icra etmək səla-

hiyyətləri vardır. Bu da şairin zərdüştlüklə bağlı məlumatlı olduğunu ortaya qoyur. Lakin bizi maraqlandıran onun 

dini görüşləri deyil, məhz xalqımızın əsrlər boyu yaddaşından silinməyən ilkin dini inam və təsəvvürləri ilə bağlı 

şərhləri və xatırlatmalarıdır. 

Şairin sənət aləmində hələ qədim zamanlardan formalaşaraq orta əsrlərə də öz damğasını vuran müxtəlif 

təsəvvürlər və onların yaratdığı təzahürlər əks olunmuşdur ki, bunlarda cinlər və pərilər barədə qeydlərə rast 

gəlmək mümkündür. Məsələn, 

Pərilər (cinlər) yıxılanların ürəyinə hücum etdiyi kimi, Pərizadələr (gözəllər) də (aşiqlərə) basqın edirdilər 

(1, s.73). 

Şairin adım çəkdiyi pəri, cin obrazı nağıllarımızda da mövcud olan mifoloji varlıqlardır. Məlumdur ki, 

A.Şükürovun da qeyd etdiyi kimi «mifoloji təsəvvür qədim insanın dünyagörüşünün əsasım formalaşdıran, onun 

hərəkətlərini sistemə salan, təbiətə qarşı bu münasibətlərini tənzimləyən bir yaşayış formasıdır. Bu dünyagörüşdə 

fəlsəfi, əxlaqi, hüquqi və s. normallaşdırım amillər bir sistem kimi özünü büruzə verir» (6, s.73). Bu yaşayışa ata-

baba kultu, əjdadlann ruhuna inamın izləri olaraq ziyarətgahları ziyarət etmək də daxil idi. Məsələn, Nizami öz 

əsərlərində ocaq kəlməsini işlətməklə insanların ziyarətgahlara olan münasibətini izhar etmişdir: 

Oradan «Pəri yandıran» ocağınadək o gün  

O pəriüzlülər qanad açıb uçdular (2, s.72). 

Pəri personajı əksər dünya xalqlarının mifoloji təfəkküründə yer almaqdadır. Burada təsəvvürlərin əsiri 

olan insanların pirlərə, ocaqlara pənah apardığına açıqcasına işarə vardır. Bəllidir ki, ocaqlar əsrlər boyu inam və 

qurbangah yeri kimi tanınmışdır və insanlar tərəfindən ziyarətgaha çevrilmişdir. Arzu və istəklərinin yerinə 

yetirilməsini istəyənlər dilək tutub ocaq adlanan ziyarətgahlara üz tutmuşlar. Burada onlar niyyət etmiş və həyata 

keçən arzuları yolunda qurbanlar kəsmişlər. Şair də əsərində belə ocaqlardan birinin adını çəkmişdir. Müqəddəs 

sayılan yerlərə inamın qalıqları nəinki orta əsrlərdə, eləcə də müasir dövrümüzdə özünü büruzə verir. Bu danılmaz 

faktdır ki, bir sıra hallarda bəzi insanlar tərəfindən ziyarətgahlara getmək ənənəsi indi də qalmaqda davam edir. 

Qurban verməklə nəyəsə nail olmağa ümid insanların inamına çevrilmişdir. Baxmayaraq ki, müsəlman hesab 

olunurlar, lakin ocaqlara getməyi də gərəkli sayırlar. Hətta indiki dövrdə ayrı-ayrı bölgələrimizdə camaatın öz 

məşhur ocaqları vardır ki, onlara pənah aparırlar. 

Maraqlıdır ki, dastan və nağıllarımızda pərilər haqqında tez-tez xatırlatmalara rast gəlmək olur. Məsələn, 

«Kitabi Dədə Qorqud» dastanında Sarı çobanın bir pəri qızla rastlaşıb, ona təcavüz etməsi nəticəsində Təpəgözün 

doğulmasından onun insanlara qənim kəsilməsindən igidləri öldürməsindən bəhs olunur (18, s. 125). 

Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə müxtəlif təriqət nümayəndələrinin məzar yerləri ziyarətgahlara çevrilmişdir. 

Bu nəinki Azərbaycan ərazisində, eləcə də Türkiyədə də mövcuddur. M.Nemətin göstərdiyi kimi «ziyarətgahlarda 

dəfn olunmuş şeyxlərin məzar daşlanndakı kitabələrdə bir sıra İslam dünyasında fəaliyyət göstərmiş sufi 

şeyxlərinin adları sadalanır ki, bu da onların həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərmiş mübariz sufi cəmiyyətləri ilə sıx 

əlaqələrini göstərir» (10, s. 9). Ziyarətgahlar əsasən xalq arasında hörmət sahibi olan sufi təriqət nümayəndələrinin 

və seyid adlanan şəxslərin məzar yerləri olmuşdur. 

Azərbaycanda dini təsəvvürlərin qalıqları kimi gözdəyməyə inam vardı. Bu təsəvvür Nizami yaradıcılığına 

da sirayət etmişdir. Müəllif əsərlərində tez-tez gözdəymə və üzərlik yandırmaq barədə söz açmışdır (2, s. 28). 

Məlumdur ki, indi də Azərbaycan əhalisi arasında gözdəyməyə inam vardır. Hətta müasir dövrdə toy 

məclislərində üzərlik yandırıb toyun bütün iştirakçılarına onun tüstüsünü verməyə başlamışlar. M.Seyidov qeyd 

edək ki, «xalq arasında üzərliyə - bitkiyə inamla da əlaqədar bəzi adətlər vardır. Məsələn, bəzi yerlərdə zahı 

qadımn 10 gününə, bəzi mahallarda isə 40-a qədər hər gün axşamçağı üzərlik yandırıb onun külündən, qarasından 

ananın və yeni doğulmuş körpənin alnına sürtürlər. Bununla zahı qadım və uşağı guya dərd- bəladan mühafizə 

edirmişlər» (9, s. 96). Gözdəymə barədə Nizami də məlumat vermişdir. 

Bu nalədən ki, üzərlik kimi yanıram, Özümə gələn xətər düyününü yandırıram. Mən bəd gözün xətasından 

xəbərdaram, Ona görə də öz gözümdən belə qorxuram. O kəs ki, bəd nəzərə gəlir, Yaxşısı budur ki, öz gözü ilə 

gəlsin (3, s.211). 

Dahi şair körpə uşaqların üzünə nil (göy və ya qara rəng) çəkilməsi barədə yazır: 

Üzünə çəkilən hər nil (göy) xətlə 

Ona bir könül əfsunu püflədilər (3, s. 62). 

Körpələri yaman gözdən qorumaq məqsədilə çirkin görünüb gözə gəlməsin deyə, üzünə göy xətt çəkərdilər. 

Nizami bunu belə aydınlaşdırır: 

Üzünün dövrəsinə nil ki, çəkirlər Əğyarın yaman gözünü dəf etmək üçündür (3, s. 69). 
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Nizami Gəncəvinin əsərlərində müxtəlif səpkili təsəvvürlər yer almaqdadır. Onlardan biri də bundan 

ibarətdir ki, «xəzinə yerindədir, ilan ölmüşdür» (3, s. 178; 179). Bunu deməklə, Nizami qədim dövrlərdə mövcud 

olmuş təsəvvürə toxunmuşdur. Belə ki, bu təsəvvürə görə guya gizli xəzinələri qorumaq üçün ilanlar hər zaman 

onların üzərində yatırlar. 

İbadət müəyyən ayinlərin icrasını zəruriləşdirir. Allahı tanımağı qəbul etməyi özündə ehtiva edir. İnam və 

təsəvvürləri insanların real həyatından ayırmaq qeyri-mümkündür. O, obyektiv gerçəkliklə, insanı əhatə edən 

dünya ilə qırılmaz vəhdət təşkil edir. Bu da öz növbəsində ayinlərdə öz inikasını tapır. Təsəvvürlər uydurulmuş 

olsa belə, real aləmdə baş verən hadisələrlə bağlıdır, və bir növ ona cavab reaksiyasıdır. Bu rabitə, bu əlaqə bütün 

dövrlər üçün eyni mahiyyət kəsb edir. 

Hələ XX əsrin əvvəllərində ay tutulması zamanı mis qazanlardan səs çıxarmaqla aym qurtulacağım güman 

edirdilər (11). T.Bayraməlibəyov ayın tutulması ilə bağlı xalq arasında yayılmış inamdan əmələ gələn davranış 

barədə və onun mahiyyətində dayanan motiv barədə məlumat vermişdir. Vaxtilə ayla günəş ər-arvad olmuş 

sonralar dalaşıb ayrılmış və qovuşa bilmirlər. Ay tutulanda isə iblis ayı tutub gizlədir, mis səsi eşidəndə isə onu 

buraxır (16). Bu rəvayətin misin məişətdə geniş istifadə olunduğu vaxtda meydana gələ biləcəyini söyləmək olar. 

Həmin rəvayətin izlərinə müxtəlif orta əsr müəlliflərinin əsərlərində olduğu kimi Nizaminin «Xəmsə «sində 

də rast gəlmək mümkündür. Xüsuf adlanan ay tutulması barədə Nizami Gəncəvi belə yazır: 

Elə bil iki əjdahanın ağzına düşmüş bir Ay idi. Ay teştin səsi ilə buluddan xilas oldu (4, s. 86). 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, əqidələrdə möhkəmlənən bu cür düşüncə tərzi nəinki Azərbaycan ərazisində, 

eləcə də dünyanın digər xalqlarının mifologiyasında mövcuddur. E.Taylor qeyd edir ki, «Avropa xalq 

mifologiyasında ayla günəşin səma düşmənləri ilə mübarizəsi və ya aym xəstələnib ölməsi haqqında təsəvvürlərə 

rast gəlinir. Bu təsəvvürlərin qədim qalıqları bədbəxt nurun müdafiəsinə onu alqışlamaqla qalxmaq üçün əsasən 

səs-küydə ifadə olunur. Romalılar çətin vəziyyətdə qalan aya kömək məqsədilə havaya yanan fakellər atır, boru 

çalır və mis qazan və teştlərə vururdular» (17, s. 159). 

N.Gəncəvi «öz əsərlərində xalqımızın və eləcə də başqa xalqların qədim həyatında mühüm yerlərdən birini 

tutan bütlərə sitayiş məsələsinə toxunmuşdur.» Şair İskəndərin Qəndəhar bütxanəsinə çatması» bəhsində türklərin 

bütlərə sitayiş etdiyini göstərmişdir (7, s.111-112). İslama qədər Azərbaycanda digər xalqlarda olduğu kimi 

bütlərə ibadət edilirdi. Bu hal hətta islam dini geniş yayıldıqdan sonrakı dövrlərdə də gizli şəkildə mövcud olan 

vəziyyət idi. 

Təsəvvürlər mahiyyət etibarilə müxtəlif olurdu. Nəzir verməklə fövqəl qüvvələrdən övlad istənilməsi ən 

yayılmış təsəvvürlər içərisində idi. Nizami bu xüsusda belə yazır: 

O şəxs diridir ki, onun yurdunda, 

Bir övlad ondan yadigar qalar. 

Bu ümidlə səxavət göstərirdi, Dilənçilərə hey pul paylayırdı Min bədrə (kisə) pulla bir bədr (tamamlanmış 

ay) axtarırdı (3, s. 61). 

Burada şair nəzir deyib kasıblara pul paylamaq məsələsinə toxunmuşdur. Ümumiyyətlə, şairlərimizin 

əsərlərində olduğu kimi, həmçinin xalq həyatının etnoqrafik mənzərəsini əks etdirən dastan və nağıllarımızda da 

dualar etmək, qurban kəsmək və pirlərə ziyarətə gedərək müxtəlif ayinlər icra etməklə övlad sahibi olmaq istəyi 

təsvir olunur. Hətta bununla əlaqədar olaraq tarixən övladı olmayan ailələr tərəfindən çillə kəsənlərə müraciət 

edilmiş və bu səbəblə çillə kəsmək ayini də icra olunmuşdur (15, s. 136-148). 

N.Gəncəvinin əsərlərində yer alan məsələlərdən biri də dualarla bağlıdır. Məsələn, o deyir: 

Kimin paltarı tərs geyilibsə, 

Hacəti rəf olantək düzünə geyər (5, s. 166). 

Şairin bu fikri ona dəlalət edir ki, təsəvvürlərə görə «dua tez müstəcəb olsun deyə, dua vaxtı köynəyi tərs 

üzünə geyərmişlər» (5, 394). Yəni işin düz gətirməyini istəyənlər köynəyi tərs geyməklə əks təsir yaratmağa 

çalışırmışlar. Duadan sonra köynək yenidən düz tərəfinə geyildiyini güman etsək, onda bədənə dualı tərəf daha 

yaxın olacaq. Bununla bir növ şər qüvvəni aldatmaq nəzərdə tutulur. 

Nizami yaradıcılığında magiya ilə bağlı fikirlərə rast gəlmək mümkündür. Belə ki, şair yazır: 

Günəş altında əriyən muma bənzəyirdim, O muma ki, gözümdən yuxumu qaçırmışdı. Cadugərlər məndən 

öyrənmişdilərmi Mumla gözdən yuxu qaçırmağı (5, s. 35)? 

Buradan da aydın olur ki, muma müəyyən əfsun söyləməklə insanın yuxusunun qarşısım almaq mümkün 

sayılırmış. 

Nizami «İskəndəmamə» əsərində şəmmasilər yəni, günəşə pərəstiş edənlər barədə söz açmışdır (5, s. 29). 

Məlumdur ki, hələ qədim insanlar işıq və istilik mənbəyi olan günəşə sitayiş etmişlər. Bunun izlərinə sonralar 

hətta orta əsrlər dövründə də rast gəlinməsi Qurani-Kərimə sirayət etmişdir. Hələ Hz. Süleyman dövründə yaşayan 

Səbə xalqının Günəşə sitayiş etdikləri qeyd edilir. Qurani-Kərimin ən Nəmi surəsində 24-25 ayələrində günəşə 

sitayiş edənlərin olduğu barədə xatırlatma vardır (12, s. 378). Bundan əlavə Fussilət surəsinin 37-ci ayəsində 

deyilir: «gecə və gündüz, günəş və ay Onun (vəhdaniyyətinə, qüdrət və əzəmətinə dəlalət edən) əlamətlərdəndir. 
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Günəşə və aya səcdə etməyin, onları yaradan Allaha səcdə edin! Əgər Ona ibadət edirsinizsə, (heç bir şərik 

qoşmadan ibadət edin!)» (12, s. 479) Bununla yanaşı, əl-Ənam surəsində də müəyyən işarələr (73-79 ayələrdə) 

vardır (12, s. 136). Deməli, Quranın nazil olduğu dövrdə günəşə sitayiş edirdilər ki, bununla da Allaha şərik 

qoşulmasına qarşı münasibət bildirilir. 

Nizaminin «Yeddi gözəl»ində belə bir təsəvvür öz əksini tapmışdır: 

Sədəf buluddan səxavət görsə, Bulud da sədəfdən vəfa görər. Bulud havadan nə nisar etsə, Sədəf onu şahanə 

dürrə çevirər (4, s. 27). 

Şair burada qədim təsəvvürlərdən birini qeyd etməyə çalışır ki, o da ondan ibarətdir ki, yağış sədəfə düşən 

kimi ondan dürr əmələ gəlir. 

Güstav le Bon deyir ki, «sivilizasiyanı əmələ gətirən müxtəlif elementlərə: dilə, təsisata, ideyaya, etiqada, 

incəsənətə, ədəbiyyata onları yaratmış insanların ruhunun təzahürü kimi baxılmalıdır. Lakin dövrdən və irqlərdən 

asılı olaraq bu elementlərin hər hansı bir xalqın ruhunun ifadəsi kimi əhəmiyyəti çox müxtəlifdir» (14, s. 71). Çox 

vaxt aid olduqları zamanın ciddi inamlarına göstəriş kimi xidmət etmiş xalq mifinin epizodları bəşər fikir tarixinin 

möhtəşəm abidələri kimi xidmət edə bilər (13, s. 181). 

Beləliklə, bu günün pəncərəsindən baxarkən qəribə görünən ayinlərin icrası öz zamanına görə fərqli, lakin 

kütləvi baxışların doğurduğu təzahürlər idi. Deməli, bu bir həqiqətdir ki, insanlar fəaliyyət imkanlarını 

dünyagörüşünə əsasən yaradırlar. Elm və texnikanın yüksək səviyyədə inkişaf edərək bu sahələrdə yeni-yeni 

nailiyyətlərə imza atıldığı və informasiya mübadiləsinin sürətlə genişləndiyi bir şəraitdə cəmiyyətin irəliləyişinə 

mane olan təsəvvürlərin hələ də mövcudluğu təəccüb doğurmaya bilməz. Azərbaycan xalqının elmi tərəqqi və 

inkişafı yolunda əsrlər keçsə də, bir sıra təsəvvürlər hələ də öz təsir gücünü qoruyub saxlamaqdadır. Nizaminin 

əsərlərində müxtəlif zümrələrin məişət tərzi, həyat xüsusiyyətləri, insanların əhval-ruhiyyəsi parlaq surətdə əks 

olunmuşdur. O xalqın mənəvi dünyasını bədii surətdə yaradıcılığında əks etdirmişdir. 
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Ш.Бунятова Следы религиозных представлений в творчестве Низами Гянджеви 

Резюме 

Статья посвящена изучению ранних религиозных представлений азербайджанского народа, 

которые отражены в произведениях великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Его произведения 

можно использовать как источник по изучению быта и культуры азербайджанского народа. Они имеют 

огромное значение с историко-этнографической точки зрения. 

В статье говорится о некоторых представлениях, которые бытуют по сей день. В творчество Низами 

отражены религиозные представления связанные с сглазом, жертвоприношением, лунным затмением, 

поклонением Солнцу. Здесь также имеет место информация о посещении людьми святынь. По 

произведениям поэта можно узнать этническую психологию народа. 

 

Sh.Bunyadova Traces of religious ideas in the works of Nizami Ganjavi 
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Summary 

The article is devoted to the study of the early religious ideas of the Azerbaijani people, which are reflected 

in the works of the great poet and philosopher Nizami Ganjavi. His works can be used as a source for studying 

the life and culture of the Azerbaijani people. They are very important from the historical and ethnographic point 

of view. 

The article is about some of the ideas that exist till nowadays. In Nizami’s works we can see reflections of 

religious ideas associated with the evil eye, sacrifice, lunar eclipse, worship to the Sun. There is also information 

about people visiting shrines. According to the poet's works it is possible to study the ethnic psychology of the 

people. 

Rəyçi: filol.e.d., prof. Т.Н.Cəfərov Redaksiyaya daxil olub: 23.11.2017 
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NİZAM İ GƏNCƏVİNİN DÜNYA TƏSƏVVÜRÜ 

 

(“BU TORPAQ MƏNZİLLƏ VİDALAŞMAQ HAQQINDA” ADLI MƏQALƏNİN ŞƏRHİ) 

 

Siracəddin HACI 

 

Nizami dünyanı üç yönü ilə tanıdır. Dünyanın birinci yönü budur: Dünya yaradılmışdır, onu uca Allah 

yaratmışdır, yoxdan var etmişdir. Yaradılan hər varlıq bir ayədir, dərs kitabıdır, Onu tanıdır, hər nemət uca 

Allahı xatırlatmaq üçündür, Onun əs masının (gözəl adlarının) təcəllisidir, kainatdakı hər varlıq Ona səcdəyə 

köklənmişdir. Dünyanın ikinci yönünün özəllikləri bunlardır: Dünya axirətin tarlasıdır, çox dəyərlidir, 

imtahan yeridir, əbədi olan axirət həyatının qazanıldığı məkandır, bu dünyada çalışma, mücadilə var, dünya 

mükafat yeri deyil, onun nemətlərindən faydalanmaq insanın haqqıdır, nemətlərdən istifadənin ölçüsü ehtiyac 

və halallıqdır, bu dünya insanın əbədi yurdu deyil, o, qonaqdır, səfərdədir. Nizami dünyanın iiçüncii yönünü 

tanıdır. Deyir ki, bu dünya insanın düşmənidir, onu sərvətlə, şöhrətlə, şəhvətlə aldadır, ona tələ qurur, tora 

salır və həlak edir. Bütün pisliklərin səbəbi dünya sevgisidir. 

Açar sözlər: Nizami, dünya, axirət, insan, sevgi, əməl, din, imtahan 

 

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasında olan on ikinci məqalə “Bu torpaq mənzillə vidalaşmaq 

haqqında” adlanır, otuz altı beytdir. “Sirlər xəzinəsi” poemasındakı dünya ilə bağlı məqalələr sırasında yer tutur. 

Onların sayı beşdir: “Dünyanın qəzaları haqqında” (“üçüncü məqalə”), “Dünyanın axırı haqqında” (onuncu 

məqalə), “Dünyanın vəfasızlığı haqqında” (on birinci məqalə), “Bu torpaq mənzillə vidalaşmaq haqqında” (on 

ikinci məqalə), “Dünyəvi əlaqələrdən əl üzmək haqqında” (on üçüncü məqalə). 

Göründüyü kimi, son dörd məqalə ardıcıldır, dünyanı tanıdır və bir-birini tamamlayır, onuncu məqalə deyir 

ki, dünya ölümlüdür, on birinci məqalə dünyanın vəfasızlığını vurğulayır, on ikinci məqalə dünya ilə vidalaşmağı, 

on üçüncü məqalə də dünyəvi əlaqələrdən əl üzməyi önə çəkir. Bu məqalələr insanın dünya təsəvvürünü inşa edir, 

dünya ilə bağlı önəmli ölçülər verir ki, insan dünyanı doğru tanısın, ona aldanmasın, azmasın, nəfsinə kölə 

olmasın, ömrünü israf etməsin, iki' dünyanın səadətini qazansın. 

Nizami bu dünyaya “torpaq mənzil” deyir, bu adı başlığa çıxarır. Şair dünyanı tanıdarkən ona fərqli adlar, 

təyinlər seçir, məsələn, “torpaq ev”, “masa”, “bulaşıq kasa”, “kənd”, “yoxluq evi”, “viranə kənd”, “yad ev”, 

“divlərlə dolu səhra”, “şoranlıq”, “divlər məskəni”, “cəhənnəm təbiətli torpaq”, “cəhənnəm”, “toz-torpaqlı 

məbəd”, “tikan”, “təhlükəli yer”, “fani mənzil”, “payız küləyi”, “fələyin xalçası”, “nərd taxtası”, “insafsız”, “vüsal 

naxışı olmayan qapı”, “fırtınalı dəniz”, “qəm gəmisi”, “dəli yer”, “bir ovuc torpaq”, “qəm küpü”, “tüstülü küp”, 

“gözü gövhərlə, ürəyi timsahla dolu varlıq”, “məhbuslar evi”, "dar pərgarın dolandığı dairə”, “vəfasız gül dəstəsi”, 

“eyiblə dolu ev”, “üziiyəbənzər halqa”, “qurdlu meyvə”, “iki arpaya dəyməz dünya”, “eşqin atəşi olan məkan”, 

“tələ”... 

Şair dünyaya “torpaq mənzil” deyərkən həm bu dünyam, yer üzünü nəzərdə tutur, həm də bu məkanın 

axirətlə müqayisədə dəyərinin az olduğunu ifadə edir, dünya ölümlüdür, insanın əbədi yurdu deyil mesajını verir. 

Məqalənin başlığındakı “vidalaşmaq” feili (orijinaldakı “vəda” sözü, “dər vəda mənzele- xak”) də bu mənanı 

gücləndirir, insana deyir ki, hədəfin dünya ola bilməz, bura imtahan yeridir, hədəf axirətdir, dünya da axirəti 

qazanmaq vasitəsidir, ona görə də bu torpaq mənzillə vidalaş, axirətə yönəl, dünyanı axirət azuqəsinə çevir. 

On ikinci məqalə başdan sona nəsihətlərdən ibarətdir deyə bilərik. Öncəki iki məqalədə dünya fərqli 

obrazlarla tanıdıldığından bu bölmədə öyüdlərə yer verilmişdir. Məqalədə “sən dünyanı tanıdın, ey insan, indi 

qərar qəbul etmək vaxtıdır” mesajı var. Ona görə də şair məqalənin ilk bölməsində “bu torpaq mənzillə vidalaş” 

deyərkən nəyi nəzərdə tutduğunu açıqlayır, çoxsaylı əmr cümlələri seçir. Şair məqaləyə “qalx” əmri ilə başlayır, 

sonra dünyaya “tələ” deyir, onu at, daha gözəl mənzil axtar, daha gözəl qapı aç, qəlbini, düşüncəni, enerjini axirətə 

yönəlt, qəlbini göz yaşları ilə günahlardan təmizlə, tövbə et, axirəti sev, ölüm mütləqdir, o əbədi aləmə artıq yük 

aparma, var-yoxunu payla, şələni at ki, mənzilə tez çatasan, dünya adlı tələni dişlərinlə çeynə, yırt, ondan xilas 

ol, dünyaya tabe olma, işin önünü və sonunu düşün, bu dünya qaranlıq və kor quyularla doludur, özünü bu 

quyulardan qoru... 

Nizami dünyanı sevən insanı “qafil” adlandırır, ölümü xatırladır, deyir ki, insan uca Allahla əhd 

bağlamışdır, fitrətə, yaradılış qanununa tabe olacağına söz vermişdir. İnsan bu əhdi pozaraq xoşbəxt ola bilməz, 

“bu əhdi pozsan, işini necə yerinə yetirəcəksən?” 

On ikinci məqalənin ideyası “vidalaşmaq” anlayışı üzərində qurulmuşdur. Bu anlayış iki məna daşıyır: bu 

fani dünyadan qop, onun səni idarə etməsinə imkan vermə, “aşağı baxma”, “arxana baxma”, “suyu gözündən 

çıxar”, “torpaqdan xilas ol”, “bu şüşənin dərdi ilə oturma”, “bir nəfəs külək ilə onu sındır”... İkincisi, 

“vidalaşmaq” anlayışı hədəf göstərir, insanı axirətə yönəldir, axirət üçün çalış, bu fani dünyadan qop, axirətə 
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bağlan deyir. 

Nizami on ikinci məqalədə dünyadan qurtulmağın, axirəti qazanmağın yolunu da göstərmişdir: öncə 

dünyanı doğru tanı, onun sənin düşmənin olduğunu anla, ona bel bağlama, ağıllı və tədbirli ol, “onunla 

düşmənçilikdə hiylə və fənd işlət ki, onu yerə yıxa biləsən”, dünyanı doğru tanısan, görəcəksən ki, o, gücsüzdür, 

“qalxan və qılıncdan qorxu yoxdur”. 

İkincisi, axirətə aşiq ol, bil ki, bu çətin yolu ancaq eşqin gücü ilə gedə bilərsən, “o, sənin eşqinin qüdrəti 

qarşısında heçdir, heç”. 

Üçüncüsü, ağıl, qəlb, vicdan və iladəni dinlə qidalandır, onunla inşa et, “azuqəni dindən yığ”. 

Dördüncüsü, ağıllı, cəsur, qərarlı və iradəli ol, “arxana baxma'. 

Beşincisi, elmə sarıl, “bacardığın qədər ürəyini biliklə alovlandır”... 

BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: QALX! 

Qalx, əyyamla vidalaş, 

Bu tələni öz ətəyindən at! (1, s. 139) 

Beyt "qalx” əmri ilə başlayır. Bu əmrə bir sıra mənalar yüklənir, xitab çaları qazanır, ancaq nəzərdə tutulan 

ünvana işarə edir, “ey insan, qalx” demiş olur. 

'Qalx' əmri xəbərdar edir, təhlükəni göstərir, deyir ki, ey insan, sən düşməninin qucağında oturmusan, 

hərəkət et, tələdən qurtul, ilk işin əyyamla vidalaşmaq olsun. “Günlərlə vidalaş”, dünya üçün yaşama, bir anda iki 

zaman yaşa, dünya ilə axirət arasında bağ qur, axirət indeksli bir ömrün olsun, gələcəyi gör, dünyanın ömrünü 

yeməsinə imkan vermə. 

“Qalx, əyyamla vidalaş” əmri insana zaman şüuru verir, onu zamanını doğru dəyərləndirməyə çağırır. 

Misradakı “tələ” sözü açar sözdür, o, dünyanı tanıdır, insana doğru dünya təsəvvürü verir. “Tələ” 

metaforunda həm də gizlilik, hiyləgərlik, aldatma mənaları var. “Tələ” varsa, onu ov yerinə qoyan da var. Dünya 

insanın düşmənidir, onu tələyə, tora salmaq istəyir, onun ağlını, iradəsini, qəlbini, vicdanını, zamanını, axirətini 

oğurlamaq istəyir. 

“'Tələ” metaforu həm də hərəkətsizliyi ifadə edir, dünya insanı tələyə salmışdır, onun azad düşünməsinə, 

doğrunu seçməsinə imkan vermir. 

İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: BAŞQA MƏMLƏKƏT AXTAR 

Bundan yaxşı bir məmləkət sazla, 

Bu hücrədən yaxşı bir qapı aç. (1, s. 139) 

Qalx, bu əyyamla vidalaş, ətəyini dünyanın tələsindən qurtar. Nizami ikinci beytdə dünyanı insanın 

gözündə kiçildir, bu məqsədlə fərqli vasitələr seçir. 

Sonra "hücrə" sözünü beytə daxil edir, bu yolla dünyanın dar olduğunu bildirir, ora dardır, darıxdırıcıdır, 

qaranlıq və qorxuludur demiş olur. Daha sonra hədəf göstərir, bunu iki yolla gerçəkləşdirir: öncə “bundan daha 

yaxşı bir məmləkət sazla” deyir. O məmləkət axirətdir, əbədi yurduna yönəl, “sazla” (“saz kon”), yəni ömrünü 

əbədi olan axirətə sərf et, ağıl, qəlb, iradə və vicdanını axirətə köklə, çünki axirətə köklənməyən, onu düşünməyən, 

onun üçün çalışmayan insan dünyanın tələsindən xilas olmaz. 

Hədəfə işarə edən ikinci vasitə də bu sözlərdir: “Bu hücrədən daha yaxşı qapı aç”, yəni bu darlıqdan qurtar, 

sonsuzluğa açıl. 

ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ: TÖHFƏ APAR! 

Elə ki sənin ürək və gözün yola düzəldilər, 

Nalə və göz yaşlarını töhfə apar. (1, s. 139) 

“Elə ki” ədatdır, misra onunla başlayır, zaman mənası yüklənmişdir, “o zaman ki”, “o vaxt ki” anlamını 

daşıyır. İnsana bu mesajı verir: o zaman ki dünyanın tələsindən xilas oldun, əyyamla vidalaşdın, axirət saatı ilə 

düşünməyə, çalışmağa və yaşamağa başladın, o vaxt ki daha yaxşı bir məmləkət sazladın, elə ki sonsuzluğa qapı 

açdın, bəsirət gözünlə əbədi aləmi gördün, yəni nəfsin əsarətindən qurtulanda, ürək və gözün yola düzələndə, bu 

dünyadakı ömrün bitib axirətə gedəndə o əbədi aləmə, ilahi hüzura iki nemət apar: qəlbinin naləsini (“naleye del”) 

və göz yaşı. “Nalə” və “göz yaşı” nəyin əlamətidir? Tövbənin. Tövbə üç şeyi əhatə edir: peşmanlıq (cahilliyin 

etirafı, qəflətdən oyanma, günahkar olduğunu anlama), söz vermə və geriyə (günaha) dönməmə. 

Nizami deyir ki, ey insan, sən cahil oldun, dünyaya aldandın, onun tələsinə düşdün, ancaq ümidsiz olma, 

şeytana uyma, bil ki, çıxış yolu var, tövbə et, arın, Onun hüzuruna tövbəsiz getmə, tövbən töhfən olsun, o hesab 

günü, ey Rəhman, Rəhim, Rauf, Qafur və Qaffar olan Allahım, Sənə tövbəmi gətirdim, onu qəbul et, məni bağışla 

deyə biləsən (uca Allah mənim yanıma günahsız gəlməyin demir, tövbəsiz gəlməyin deyir). 

DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ: VƏLİ-NEMƏT OLA BİLƏRSƏN 

O torpağı bir neçə damla göz yaşıyla suvarsan, 

Sən ürəyin vəli-neməti ola bilərsən. (1, s.139) 

Beytin orijinalı “ta” ilə başlayır, beytə zaman və şərt çaları yükləyir, “o torpağı bir neçə damla göz yaşı ilə 

islada bilsən” şərti qoşur. “O torpaq”, yəni insanın vücudu. Dünyanın tələsinə düşən insan günahkar olur, bu 
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günahlar onun qəlb torpağının bərəkətini yox edir, onu səhraya çevirir, orada gül bitmir, o qəlb vəhşi heyvan və 

bitkilərin məkanı olur. 

Nizami deyir ki, ey günahkar insan, ümid var, sən zəhərlənmiş qəlb torpağını göz yaşlarınla islat, tövbə et, 

arın. Bil ki, fitrətə, əslinə, ilahi təyinata dönüşün ilk addımı tövbədir. Əgər tövbə etsən, göz yaşlarınla qəlb 

torpağını islatsan onun bərəkəti özünə qayıdar, şöhrət, sərvət, kin, qəzəb, nifrət duyğuları yox olar, qəlbində şəfqət 

və mərhəmət çiçəkləri bitər, şeytani duyğular gedər, onların yerinə rəbbani duyğular gələr. 

Göz yaşları ilə, ümid edərək və təslim olaraq tövbə etsən qəlbinin vəli- neməti ola bilərsən. Misra öncə bu 

mənanı ifadə edir, dünya insanı tələyə salanda onun ağıl, qəlb, iradə və vicdanına nəzarəti ələ keçirir. 

Misra tövbəyə bu mənanı yükləyir: o, ağıl, qəlb, iradə və vicdanı dünyanın nəzarətindən çıxarma cəhdidir. 

Bu qurtuluş hərəkətini gerçəkləşdirə bilsən qəlbinin vəli-neməti olacaqsan. 

BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: YOLA DÜŞƏNDƏ OYNA 

Sən dəvə sənsə, yola düşəndə rəqsə gəl (oyna), 

Yoxsa dəbbəni filin ayağının altına atma. (1, s. 139) 

Nizami insana axirət düşüncəsi verir. Deyir ki, bu dünyanın tələsindən qurtularaq ömrü bərəkətləndirməyin 

yolu axirət inancıdır. Dəvə kimi səbirli, dözümlü, güclüsənsə axirətə gedəndə, “ürək və gözün yola düzələndə” 

rəqs et. Bu ifadə biçimi sevinci ifadə edir. Karvan səfərə çıxanda dəvələr sevindiyindən rəqs edir, onlar güclüdür, 

yola çıxmaqdan qorxmur, səfər onlara bayramdır. Ey 

insan, sən də axirətə o dərəcədə inan, sev və hazır ol ki, onu sevinclə qarşılaya biləsən. 

ALTINCI BEYTİN ŞƏRHİ: YOXLUQ HAQQINDA FİKİRLƏŞ 

Sənin bır tük boyda da məhrəmin olmadığı üçün 

Yoxluq haqqında fikirləşməkdən başqa çarən yoxdur. (I, s\ 139) 

On ikinci məqalədə insanın hədəfi axirəti qazanmaqdır. Onun dəyəri axirət inancına bağlıdır, axirət bu 

dünyanın ruhudur, axirətsiz dünyanın və ömrün bərəkəti yoxdur ölçülərini təqdim edir. 

Bu beytdə də deyir ki, ey insan, sənin bir tük boyda da məhrəmin yoxdur, yəni bu dünyaya, onun 

nemətlərinə, sər/ətə, var-dövlətə, hakimiyyətə arxayın olma, onlara aldanma, dünya insafsız və amansızdır, sənə 

nə veribsə, geri alacaq, ‘ mənimdir’ dediyin heç bir şey sənin deyil, onu məhrəmin sanma, ona bel bağlama, c. 

sənə rəhm etməz, sənə məhrəm deyil. 

Şair insanın dünya təsəvvürünü doğru biçimləndirmək üçün "tük” obrazına yer verir, deyir ki, “tük boyda 

da məhrəmin yoxdur”. Dünyaya inanmağı ağlının ucundan belə keçirmə, ona əsla ümid. etmə. Bəs insan nə etsin? 

'ı oxluğu, ölümü, axirəti hesabı düşünsün, axirət hesabı ilə yaşasm. bu dünyadakı ömrünü axirətə görə nizamlasın. 

Bu düşüncə, bu inanc insana nə verir? Ömrünü, işim, ağıl, qəlb, iradə və vicdanım bərəkətləndirir, ona 

məna, məqsəd və dəyər qazandırır, insana deyir ki, dünya nemətlərinə bel bağlayaraq xoşbəxt ola bilməzsən. uca 

Allahın qırılmaz ..п sarı), bil ki, güvənilir dayaq Odur, O, Ona inananları darda qovmaz, mərhəmət sahibidir 
l.,r deyir ki, ey insan, “başqa çarən yoxdur”, təi; d^ğn.ı yol yoxluq haqqında fikirləşmək, ömrünü axirət 

hesabı ilə yaşamaqdır. 
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NIZAMI GANJAVFS WORLD IMAGINATİON 

(THE EXPLANATION OF ГНЕ ARTICLE “ABOUT PARTING Wl TH THIS EAR FLAT”) 

Nizami introduces the world with three directions. The first direction of the world is so: The world has been 

created. Great Allah Has created it, it has been created from the nonexistence. Each created creature is a revelation, 

it is a text-book, it introduces Him (Allah), each blessing is to remind the Great Aliah, it is the manifestation of 

His beautiful names, and each creature in the universe bows Him. The peculiarities of the second direction of the 

world are u:c followings: This world is the field of the other world, it is very valuable, it is the place If.- 

examination the eternal place is where the other world is gained, there is a struggle in this world to use the world’s 

gifts is the right of the human, the measure of the gifts are the need and the rightness, this world is not the eternal 

country of the human, he is a guest he is in the travel. Nizami introduces the third direction of the world. He says 

that this world is the human's enemy, it deceives the human with the riches, fame and iust, and it sets a trap lor 

a?: human and kilts him. The reason of al! these malice is the world’s love. 

Key words: Nizami, world, the other world, human, love, action, religion, examine 

 

РЕЗЮМЕ 

Сираджежжин ГАДЖИ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ О МИРЕ  

(ИЗЯСИЕНИЕ СТАТЬИ ПОД НАЗВ АНИЕМ «О ПРОЩАНИИ С ЭТОЙ ЗЕМЛЕЙ-

ЖИЛИЩЕМ) 

Низами представляет мир в трех направлениях. Первое направление такое: Мир создан, его создал 

Всевышний Аллах, сотворил из ничего. Каждое созданное существо является отдельным аятом, 

учебником, представляет Его, каждая благодать для поминания Аллаха, Его видение со своими трепетами 

(прекрасными именами), каждое существо во Вселенной настроено для повиновения Ему. Уникальность 

второго направления таковы: Мир является местом для посева загробной жизни, очень ценный, м .то для 

испытании, жилище для вечной, .гнлуж-.-ниоЛ загробной жизнь,в этой жизни имеются труд, борьба, 

жизнь не место для награды, пользоваться Его благодатью право человека, мерой для использования благ 

являются нужда и дозволенность, этот мир не является постоянным жилищем человека, он, гость, он в 

путешествии. Пизами представляет третье направление мира. Говорит, что этот мир - враг человека, 

соблазняет его богатством, славой, сладострастием, ставит ему ловушку, перехитряет и губит. Причиной 

всех порочностей является мирская любовь. 

Ключевые слова: Низами, мир, загробная жизнь, человек, любовь, поступок, религия, 

испытание 
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Nizami Gəncəvi və Azərbaycan ruhu 
 

Nizami Azərbaycan türküdür, Vətəni də Azərbaycandır! 

 

Ağaverdi XƏLİL, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərləri özündə qədim mədəniyyətin incilərini qoruyub saxlayan 

və əsrlər keçərək bu möhtəşəm mənəvi mirasın günümüzə qədər itki və zədə görmədən gəlib çıxa bilməsini təmin 

edən mühüm mənbədir. Mədəniyyəti dərindən bilən, onun incəliklərinə bələd olan, tarixi-mədəni əhəmiyyətini 

müəyyənləşdirə bilən şəxsiyyətlər Nizami irsinin nə qədər milli və nə qədər bəşəri bir dəyər daşıdığını aydın 

təsəvvür edirlər. Nizami dünyada yaşadığı bölgəsinə görə tanınan insanlardan deyil, elə dahi şəxsiyyətdir ki, onun 

ölkəsini tanıyırlar. Nizaminin dünya şöhrətli bir şəxsiyyət olması, onun zamanın sərhədlərini sındıran əsərlərinin 

əzəməti və möhtəşəmliyi onu başqaları üçün də cazibədar edir. Dünyanın bir çox xalqları onu öz şairləri kimi 

sevirlər. Bəziləri isə onun milli mənsubiyyətini özlərinə bağlamağa cəhd edirlər. Məlumdur ki, Nizami 

Azərbaycanda doğulub, Azərbaycan türküdür, əsərlərini isə o dövrün bir çox türk şairləri kimi türklərin bir dönəm 

şeir dili olaraq istifadə etdikləri fars dilində yazıb. Dil tədqiqatçılarımız Nizaminin dilində çoxlu türk sözləri 

aşkarladılar. Tarixçilərimiz onun yurdunun Azərbaycan olduğunu bir daha təsdiqlədilər. Dahi şairin milli 

mənsubiyyətini müəyyənləşdirən əsas istiqamət isə folklor idi ki, bu məsələ ilə ardıcıl olaraq Sədnik Paşa 

Pirsultanlı məşğul olub. 

Qeyd edim ki, milli düşüncənin gerçəkləşdiyi folklor mətnləri əslində “zahirən tərcümə” olunur. Onun ifadə 

etdiyi sxem, kod və məlumat isə yerində qalır. Azərbaycan düşüncəsinə məxsus olan və ya düşüncənin 

Azərbaycan modelindəki sxemlər, kodlar və məlumatlar bir milli sistemin elementləri olduğundan onlar invariant 

xarakterlidir və dil tərcüməsi zamanı da dəyişmirlər. Çünki onlar dillə ifadə olunan dildən böyük vahidlərdir. 

Araşdırmalardan məlum olur ki, Nizami Gəncəvi xalq yaradıcılığına tükənməz bir xəzinə kimi baxıb, 

folklor nümunələrindən öz fikirlərini xalqa daha yaxşı çatdırmaq üçün ustalıqla istifadə edib. Bu barədə rus 

şərqşünası Bertels yazır: “Əgər Nizami bəlli olmayan başqa yazılı mənbədən istifadə etməmişsə, o zaman 

Azərbaycanda çox geniş yayılmış olan şifahi rəvayətlər onun üçün material olub”. Nizami xalq hikmətini, 

zəkasını, xalq müdrikliyini hər şeydən üstün tuturdu. Onun əsərləri bunun ən yaxşı isbatıdır. Nizaminin dahi bir 

sənətkar kimi yetişməsində bir çox amillərlə yanaşı, zəngin Azərbaycan xalq yaradıcılığı mühüm rol oynayıb. 

Nizami irsi müəyyən mənada, Azərbaycan ədəbiyyatının, zəngin folklorunun, bədii təfəkkürünün tükənməz 

xəzinəsidir. Professor M.H.Təhmasib yazır: “Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında məlumat mənbələrindən 

biri də Nizami kimi dahinin əsərləridir. Nizami şifahi ədəbiyyatın bir çox janrlarından, xüsusilə qədim eposdan 

bacarıqla istifadə edib. Bu dahi sənətkarın “Xəmsə”sində yüzlərlə folklor nümunəsinə rast gəlmək olar”. 

Nizami Gəncəvinin əsərləri əsasında klassik ədəbi irsin folklorla əlaqəsi aşağıdakı tərəflərlə alqoritmik 

məzmun kəsb edib: 

1. Sənətkarın xalq ədəbiyyatından istifadə etməsi. 

2. Xalq ruhuna dərindən bələd olan Nizaminin özü tərəfindən yaradılmış folklor nümunələri və onların 

folklorda izləri. 

3. Nizaminin həyatı ilə əlaqədar yaranmış yeni folklor nümunələri, yaxud el variantı kimi yaranmış əsərlər. 

Nizami müxtəlif folklor nümunələrindən, o cümlədən əsatir və əfsanələrdən, rəvayətlərdən, xalq 

söyləmələrindən geniş istifadə edib və sənətkarlıq dühasını onlara əlavə etməklə kamil sənət nümayiş etdirib. 

Nizaminin ilk böyük əsəri olan “Sirlər xəzinəsi”ndə xalq əfsanə və nağıllarından istifadə edilib. Bunlardan 

“Süleyman 

və əkinçi”, “Nuşirəvan və bayquşların söhbəti”, “Sultan Səncər və qarı”, “Firidun ilə maralın dastanı”, 

“Harun ər-Rəşid ilə dəlləyin dastanı” və başqa nümunələri göstərmək olar. 

Məsələn, “Firidun ilə maralın dastanı” hekayəsi Gəncə ərazisində məşhur olan “Qanlı daş” adlı əfsanə ilə 

demək olar, eynilik təşkil edir. Hər iki əfsanədə məşhur ovçunun qüdrətli, sonra bir qızı sevməsi, bu qıza 

qovuşmaq üçün məşhur bir maralı vurmalı olduğu və daşların maralı amansız ovçudan xilas etməsi, sinələrini 

açılan oxa sipər etməsi, cansız bir daşdan qan axması, ovçunun əməlindən peşman olması göstərilir. Əfsanədə 

dərin humanizm ifadə olunur. İnsanın vəhşiliyi üzündən daşların belə qan ağlaması, nəhayətdə daş qəlbli insanın 

mənəvi oyanışı və əməlindən peşmançılıq çəkdiyi verilir. 

“Sirlər xəzinəsi”ndəki maraqlı hekayələrdən biri də “Harun ər-Rəşidlə dəlləyin dastanı” hekayəsi xalq 

arasında geniş yayılan “Əsir padşah” əfsanəsilə yaxından səsləşir. Qızılın - pulun nəyə qadir olduğu, insanı necə 

dəyişdiyi hər iki əfsanədə obrazlı şəkildə çox gözəl verilib. Ümumiyyətlə, Nizami əsərləri öz kökləri ilə 

Azərbaycan folkloruna çox bağlıdır. “Sirlər xəzinəsi” əsərində verilən “Gül və Zəhər əfsanəsi” xalq arasında 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

172 
 
 

başqa şəkildə danışılır, xalq arasında bu, “Loğman və şagirdi” adlı əfsanədir. Bu əfsanələr arasında elə ciddi 

fərqlər görmək olmur. Hər ikisində konfi- likt eynidir: iki alimdən biri yaşamalı, digəri məhv olmalıdır, hər 

ikisində köhnə ilə yeninin güclü mübarizəsi, güclü zəhər hazırlayanın qələbəsi ilə deyil, ölümü ilə bitir. Rəqibinin 

ölümünə daha çox çalışan, güclü zəhər hazırlayan istəyinə nail olmur. Nizami epik’şeirin təbiətinə uyğun olaraq 

əsatir və əfsanələrdən geniş istifadə edib. 

Dahi şair nakam məhəbbət dastanı olan “Leyli və Məcnun”dan ustalıqla bəhrələnib və “Xəmsə”sinə daxil 

olan “Leyli və Məcnun” poemasını qələmə alıb. Lakin bu əfsanənin yalnız ərəb mənbələrindən alındığını iddia 

edənlər yanılırlar. Çünki bu əfsanə ərəb mənbələrində öz əksini tapana qədər qədim Babilistanın mixi 

yazılarındakı ədəbiyyatda həkk olunub. Yusif Ziya Şirvani bunlara əsaslanaraq yazır: “Nizaminin öz poemasının 

ancaq ərəb mənşəli əsasda qurmuş olduğunu təxmin etmək mümkün deyil. Çünki Nizaminin “Leyli və Məcnun” 

poemasında ərəb mənbələri həlledici rol oynamır; əksinə, poemanın yaranmasında şair üçün əsas mənbə olan və 

o zaman Azərbaycanda geniş intişar tapan xalq əfsanələri üstünlük təşkil edir. Şirvan hökmdarı Axistanın Leyli 

və Məcnun əfsanəsini qələmə almağı Nizamidən xahiş etməsi təsadüfi 

deyil. Bu fakt da təsdiq edir ki, XII əsrdə belə bir əfsanə dillər əzbəri olub, Azərbaycan əhalisi arasında bu 

əfsanə sevilərək yazılıb”. 

Həmçinin Azərbaycan musiqisində “Rast- Pəncgah” muğamının guşələrindən birinin “Leyli və Məcnun” 

adlanması yuxarıda dediklərimizi təsdiq etməkdədir. Deməli, hələ Nizaminin nakam aşiqlərin faciəsinə həsr “Leli 

və Məcnun” poemasının daha qədim nümunəsi, azad sevgi motivlərini ifadə edən bədii incilər Azərbaycan 

folklorunda çox idi və qüdrətli şair də bundan həvəslə bəhrələnib. Nizaminin “Leyli və Məcnun” poemasında “İt 

və Cavan” rəvayəti ilə şahın zülmkarlığı və etibarsızlığı anladılır. “Yeddi gözəl”də isə buna yaxın bir rəvayətlə 

hökmdara ibrət dərsi verir. Birincidə it sədaqətli, ikincidə isə satqındır. Hər iki rəvayətin xalq yaradıcılığında həm 

fərqli, həm də oxşar nümunələrinə geniş şəkildə rast gəlmək olar. 

“Yeddi gözəl” əsəri qədim əfsanələri özündə cəmləşdirmək baxımından çox zəngindir. Bu əsərdə “Dərbənd 

qalası”, “Göyərçin əfsanələri”, “Öncəqala əfsanəsi”, “Göyərçinin ayağı niyə qırmızıdır” əfsanələrinin müxtəlif 

variantları verilib. Nizami Gəncəvi zəngin yaradıcılığında rəngarəng əfsanələrlə yanaşı, təmsillərdən də ustalıqla 

istifadə edib. Şair istədiyi fikri, ideyanı daha canlı ifadə etmək üçün xalq təmsillərindən bacarıqla faydalanıb. 

Məsələn, onun “Sirlər xəzinəsi”ndə verdiyi “Qarışqa və kəklik” təmsili xalq ədəbiyatındakı “Tülkü və Qarğa” 

təmsili ilə yaxından səsləşir. Yenə həmin əsərində verilən “Bülbül ilə qızılquş”, “Meyvəsatanla tülkü”, “Ovçu, it 

və tülkünün dastanı” təmsilin ən yaxşı nümunələridir. Bundan sonra humanist şair “Xosrov və Şirin” poeması 

vasitəsi ilə göstərdi ki, o, öz yaradıcılığı ilə xalq həyatına, xalq yaradıcılığına dərindən bağlı olan bir sənətkardır. 

“Xosrov və Şirin” əsərinin müqəddiməsində deyilir: 

Məlum hekayədir bu “Xosrov Şirin” 

Ancaq dastan yoxdur bu qədər şirin, 

Ruha xoş gəlsə də, bu gözəl dastan 

Pərdədə qalmışdı bu gəlin çoxdan. 

“Xosrov və Şirin” Azərbaycan xalqının daxilində yaşamış olan qədim və gözəl əfsanədən qüvvət alıb. “Öz 

yurdunun qaynaqlarından bu əfsanəni götürmüş olan Nizami “Xosrov və Şirin” macərasının bədii surətlərini yenə 

xalqına deyil, bütün dünya xalqlarına qaytarmış oldu” (M.Rəfili). 

Nizami əsərlərində Azərbaycan xalq dastanları və nağılları yeni məzmun və forma alıb, dövrün bütün 

hadisələri ilə səsləşdirilib. Bütün bunlar xalq bədii təfəkkülünü inkişafına əhəmiyətli təsir göstərib. 

N.Gəncəvi bir çox Azərbaycan atalar sözü və məsəllərini, aforizmlərini fars dilinə tərcümə edib, şeirin 

tələbinə uyğun olaraq öz əsərlərində geniş şəkildə istifadə edib. Dahi şair xalq yaradıcılığı nümunələrindən 

istifadə etməklə bərabər, özü də yeni aforizmlər, hikmətli sözlər yazıb: “Ot kökü üstündə bitər”, “Pişik balasını 

istədiyindən yeyər”, “Söyüd ağacı bar verməz”, “Qoyunu qoyun ayağından asarlar, keçini keçi”, “Özgəyə quyu 

qazan özü düşər” və s. Deməli, Nizami həm Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından ustalıqla faydalanıb, həm də 

onun inkişafına güclü təsir edib. Nizaminin əsərləri əsasında yaradılan müxtəlif şifahi xalq ədəbiyyatı variantları 

da buna aydın sübutdur. 

Epos yaradıcılığının son mərhələsində qədim epos və dastanlarla yanaşı, yeni dastanların yaranmasında 

Nizaminin “Xəmsə”si tükənməz bir xəzinə, qida mənbəyi rolunu oynayıb. Ayrı-ayrı aşıq məktəblərinin, o 

cümlədən Gəncə-Şəmkir, Göyçə-Borçalı, Şirvan-Muğan aşıq məktəblərinin təsiri ilə neçə-neçə yeni, dərin 

mündəricəli dastanlar yaradılıb. “Leyli və Məcnun”, “Fərhad və Şirin”, “Şahzadə Bəhram”, “Məmməd və 

Güləndam” və başqaları bunun ən yaxşı nümunələridir. Bunlardan “Leyli və Məcnun” dastanı Nizaminin eyni 

adlı poemasından, “Fərhad və Şirin” dastanı isə şairin “Xosrov və Şirin”indən, “Şahzadə Bəhram” və “Məmməd 

və Güləndam” isə Nizaminin “Yeddi gözəl” əsərindən qidalanaraq formalaşıb. 

Nizami və folklor mövzusu müasir dövrdə bir çox tədqiqatçıların araşdırma mövzusu olub. Onlardan biri 

də görkəmli folklorşünas alim Sədnik Paşa Pirsultanlıdır. Onun tədqiqatlarının mühüm bir cəhəti də ondan 

ibarətdir ki, apardığı təhlillər konkret olaraq topladığı materiallara əsaslanır. Şifahi qaynaqların zənginliyi Sədnik 
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Paşa Pirsultanlınm əsərlərini səciyyələndirən əsas cəhətlərdəndir. 

Xalq yaradıcılığının yaddaşlarda yaşayan yadigarlarına yaxından bələd olan Sədnik Paşa Pirsultanlı onları 

yazılı qaynaqlarda dərhal müəy¬yənləşdirir və hər kəsdən daha sərrast seçə bilir. Folkloru yaddaşlardan itkisiz və 

qalıqsız bir şəkildə toplayıb öyrənən alim həm də uzun illər ərzində fenomenal bir folklor yaddaşına malik idi. Bu 

zəngin ehtiyat ona imkan verib ki, o, elmi problem kimi folklor və ədəbiyyat əlaqələrini mükəmməl bir şəkildə 

araşdırsın. Bu xalis elmi bir problem¬dir və filoloji araşdırmalarda aktuallığını saxlayır. Digər məsələ isə milli 

təəssübkeşlik məsələsidir. 

Folklorun milli düşüncənin ifadəsi olduğunu diqqətdə saxlayan alim Nizami irsində Azərbaycan xalq 

yaradıcılığının ən müxtəlif janrlarını aşkarlamaqla onun təkcə əsərlərinin deyil, eyni zamanda düşüncəsinin türk 

milli dəyərlərindən qaynaqlandığını və ya başqa sözlə onun türklüyünü aydınlaşdırıb. Bunun üçün onun istifadə 

etdiyi folklor qaynaqları içində əfsanələrin xüsusi yeri var. 

Əfsanələr bir folklor janrı olaraq mifə çox yaxın olan mətnlərdir. Əslində əfsanə gerçəkliyin mifoloji 

izahıdır. Amma bununla yanaşı əfsanə özündə mifoloji dünya modelini əks etdirən müh¬üm mətn qaynağıdır. Bu 

mətnlərdən milli düşüncə bərpa oluna bilir. Eyni zamanda əfsanədə tarix, coğrafiya, etnoqrafiya və s. bu kimi 

məlumatlar da spesifik şəkildə mövcud olur. Bu mənada əfsanə bir janr olaraq folklorşünaslığın ciddi 

problemi¬dir. 

“Azərbaycanda ən qədim zamanlardan əfsanələr toplanıb sistemə salınmayıb, öyrənilməyib. Eradan əvvəl 

V əsr yunan’tarixçisi Herodotun əsərində məzmunu verilən Midiya əfsanələri göstərir ki, Azərbaycanda folklorun 

bu janrı çox qədim bir tarixə malik olub. Azərbaycanda əfsanələr ilk dəfə e.ə. V əsrdə qələmə alınsa da, bu sahədə 

azərbaycanlıların daha qədim bir ənənəyə malik olduqları aydındır. Bunu Herodotun göstərdiyi əfsanələrlə yanaşı 

indiyə qədər respublikamızın müxtəlif rayon və kəndlərində yaşayan çoxsaylı əfsanələrin məzmunu və xarakteri 

də təsdiq edir. Bu əfsanələrin bir qismi məzmunu və surətləri ilə çox qədim dövrlərin baxış və görüşlərinə 

bağlıdır'’. Əfsanələrin hələ əski zamanlardan yazıya alınması onlar üzərində tədqiqat aparmaq imkanlarını bir 

qədər asanlaşdırır. Çünki belə olduqda yazılı qay¬naqla şifahi yaddaşda yaşayan oxşar nümunələri müqayisə 

etmək imkanı yaranır. 

“Sonrakı dövrlərin epik poeziyasında, o cümlədən Nizaminin əsərlərində istər Herodo¬ 

tun nəql etdiyi əfsanələrin, istərsə də digər qədim əfsanələrin izlərinə rast gəlirik. Ümumiyyətlə, folklorla 

qüvvətli şəkildə bağlı olan Nizami, əfsanələrdən daha çox istifadə edib, ecaz¬kar sənətini xalq əfsanələrindən 

aldığı kiçik süjetlərlə bəzəyib, ümumiləşdirib, qüvvətləndirib, xalqa yaxınlaşdırıb. Məhz buna görə də yazılı epik 

poeziyanın əfsanələrlə əlaqəsi məsələsini aydınlaşdırmaq üçün Nizami yaradıcılığı zəngin material verir. Bu 

mütəfəkkir şairin əsərlərində əfsanələrdən yerli-yerində istifadələrin xarakterini açmaq, faydalı nəticəsini 

göstərmək müasir ədəbi proses baxımından da faydalıdır. Bunları nəzərə alaraq, biz burada daha çox Nizami və 

Azərbaycan şifahi ədəbiyyatı problemi üzərində dayanmaq istərdik”. 

Problemə ciddi tədqiqatçı münasibəti və zəngin məlumat ehtiyatı alimə uğurlu nəticələr almaq imkanı 

təqdim edir. Bunun üçün alim əsas yanaşma istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Nizami irsi müəyyən mənada, qədim 

Azərbaycan ədəbiyyatının, folklorun, qədim Azərbaycan bədii təfəkkürünün tükənməz xəzinəsidir: “Qədim 

Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında məlumat mənbələrindən biri də Nizami kimi dahi sənətkarların əsərləridir. 

Nizami şifahi ədəbiyyatın bir çox janrlarından istifadə etdiyi kimi, xüsusilə qədim eposdan da bacarıqla istifadə 

edib. Bu dahi sənətkarın “Xəmsə”sində yüzlərcə kiçik, böyük əfsanələrə, əsatirlərə təsadüf edilir. Bunlardan 

bəzilərini o, özü yaradıb, bəzilərini isə müxtəlif yazılı məxəzlərdən, şifahi ədəbi əsərlərdən istifadə edərək yenidən 

işləyib, təkmilləşdirib, xalqdan alaraq yenidən xalqa qaytarıb”. 

Tədqiqatdan aydın olur ki, dahi şair özündən əvvəlki yazılı irslə də yaxından tanış olub, bəzi folklor 

məlumatı ondan da öncə yazılı ədəbiyyata daxil olub. Tarixi qaynaqlara yaxından bələd olan Nizami bu tipli 

məlumatlara həssas yanaşıb: “Nizami dastanlarının başlıca mövzusunu, məlum olduğu üzrə, qədim hadisələr və 

əfsanələr təşkil edir”. Bu qeydi bir qədər də dəqiqləşdirərək S.Paşayev yazır: “Nizami özünə qədərki Şərq 

ədəbiyyatında və folklorunda mövcud olan ədəbi növlərdən və janrlardan da bacarıqla, yaradıcı şəkildə 

özünəməxsus tərzdə istifadə edib. Əlbəttə, Nizami bütün başqa mənbələrlə yanaşı, öz doğma xalqının yazılı və 

şifahi ədəbiyyatından daha geniş şəkildə faydalanıb”. 

Nizami əsas mövzularını xalq yaradıcılığından alıb, yaradıcılığını həmin mənbəyə uyğun, xalqın istək və 

arzuları ilə həmahəng şəkildə inkişaf etdirən bir sənətkar olduğundan onun əsərləri sonrakı şifahi ədəbiyyatımıza 

güclü təsir göstərib. Şair əsərlərində müxtəlif folklor nümunələrindən, o cümlədən əsatir və əfsanələrdən, 

rəvayətlərdən, xalq söyləmələrindən geniş istifadə etdiyi kimi, onun yaradıcılıq xəzinəsi də öz növbəsində yeni 

əfsanələrin, rəvayətlərin meydana gəlməyi üçün tükənməz bir qaynaq rolu oynayıb. Bütün bunlar, Nizaminin 

Azərbaycan torpağı ilə, doğma xalqının bitib-tükənməyən folklor xəzinəsi ilə üzvi surətdə bağlı olduğunu 

müəyyənləşdirir. Nizami mövzusu bizim filologiyamızda müəyyən qədər işlənib. Nizami və folklor istiqamətinə 

də müraciətlər olub. Sədnik Paşa Pirsultanlı problemin tədqiq tarixini də yaxından araşdırıb və dəyərli 

mülahizələri əsərində məqsədyönlü şəkildə istifadə edib. Tədqiqatları nəzərdən keçirən alim yazır: “Nizami və 
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folklor probleminə bir sıra araşdırmalar həsr edilib: Nizami və “Dədə Qorqud dastanları”, Nizamidə xalq sözləri, 

xalq ifadələri və zərbməsəllər, Nizami yaradıcılığında Azərbaycan xalq mərasimləri və başqa məsələlər ayrı-ayrı 

tədqiqatçılar tərəfindən işlənib”. 

Fundamental araşdırma baxımından qeyd etməliyik ki, Nizaminin Azərbaycan əsatir və əfsanələri ilə 

bağlılığını ilk dəfə Sədnik Paşayev ayrıca bir tədqiqat mövzusu olaraq araşdırıb. Bu mövzunu incəliklərinə qədər 

araşdıran alim bu sahədə diqqəti çəkən fikir və mülahizələrə də həssas yanaşır. 

Akademik H.Araslı Nizami Gəncəvinin folklor əlaqələrini öyrənməyin elmi əhəmiyyətindən bəhs edərək 

yazır: “Xalq ədəbiyyatı xəzinəsində Nizaminin şəxsiyyəti və onun qəhrəmanları, əsərlərinin süjetləri ilə əlaqədar 

çox materiallar var ki, bunların elmi surətdə toplanması nizamişünaslıq işinin qarşısında duran mühüm vəzifədir. 

Bu müxtəlif variantların müqayisə və təhlili istər şairin şəxsiyyətini, istərsə onun doğma xalqı ilə münasibətini 

təyin etmək üçün ən mühüm tədqiq obyektidir”. Məsələnin aktuallığını bir daha təsdiqləmək üçün problemlə 

yaxından tanış olan mütəxəssislərin də fikirlərini diqqətə çəkən müəllif yazır: “Nizami tədqiqatçılarının çoxu, 

xüsusilə Azərbaycan alimləri təsdiq edirlər ki, “o, klassik şairlərimiz içərisində hamıdan artıq xalq yaradıcılığı 

xəzinəsindən istifadə edib”. Bundan sonra alim problemi daha ciddi və dəqiq araşdırmaq üçün əsas istiqamətləri 

təsnif edərək müəyyənləşdirir: “Nizaminin folklor əlaqələri müxtəlif şəkildə təzahür edir ki, bunları da əsasən üç 

qrupda tədqiq etməyi mümkün sayırıq: 

1. Nizaminin bilavasitə istifadə etdiyi yerli əsatir və əfsanələr, yaxud da başqa folklor nümunələri. 

2. Xalq ruhuna dərindən bələd olan müdrik sənətkar kimi Nizaminin özü tərəfindən yaradılmış folklor 

nümunələri və onların folklorda izləri. 

3. Nizaminin həyatı ilə əlaqədar hadisələr, əsərlərinin süjet və motivləri əsasında yaranmış yeni folklor 

nümunələri, yaxud da el variantları kimi meydana gəlmiş yeni əsərlər. 

Nizaminin Şərq əfsanələrindən daha çox faydalandığını müşahidə edən müəllif iki səbəbdən bunları xüsusi 

olaraq qeyd etmir. “Birincisi ona görə ki, əfsanələrdə lokallıq-milli mənsubiyyət, bir xalqa məxsusluq çox güclü 

olur. Belə ki, əfsanələr düşdüyü yeni folklor mühitində xeyli dəyişir, milli zəminlə çulğaşaraq yeni keyfiyyətlər 

qazanır, özümləşir. Həm də bir qayda olaraq, əfsanələr konkret coğrafi ərazi ilə, xalqın tarixi və görkəmli 

şəxsiyyətləri ilə bağlı olur. İkinci səbəb isə ondan ibarətdir ki, Şərq əfsanələrində Azərbaycan xalqının da payı 

var. Məsələn, “Əshabi-kəhf’, “Nuhun tufanı” və başqa əfsanələr buna misal ola bilər. Bu əfsanələr nəinki 

Azərbaycan xalqına məxsusdur hətta bu əfsanələrlə bağlı yerlər də yurdumuzun ən qədim yaşayış guşələrindən 

biri olan Naxçıvan torpağındadır. “Əshabi-kəhf’ və oradakı “Cənnət bağı”, Nuhla bağlı əfsanələrdə adları çəkilən 

İlandağ, Kəmçi və Ağrı dağları da Naxçıvanda və ona yaxın ərazilərdədir. 

S.Paşayevə görə, Nizami qədim folklor nümunələrindən istifadəni başlıca yol saymayıb, yeri gələndə başqa 

mənbələrə də müraciət edib. Dahi şair folklordan aldığı kiçik süjetlər əsasında yeni keyfiyyətli incilər yaradıb. 

Bunu şairin epik əsəri olan “Sirlər xəzinəsi”ndəki bir sıra hekayətlər, o cümlədən “Süleyman və əkinçi”, “Bülbül 

ilə qızılquşun dastanı” və başqaları da təsdiqləməkdədir. Onlarla bu kimi nümunələrin tarixi-müqayisəli təhlili 

alimə o qənaətə gəlməyə əsas verib ki, həmin örnəklər “bilavasitə Azərbaycan folklorundan, xüsusilə onun ən 

qədim əsatir və əfsanə qaynaqlarından istifadə yolu ilə yaradılıb”. 

Tədqiqatın ən çox diqqəti çəkən cəhəti budur ki, “Xəmsə”dəki hekayətlər, onların süjet və motivləri ilə 

səsləşən, ideya istiqamətlərinə uyğun, məzmunca yaxın olan folklor nümunələri (xüsusən əsatir və əfsanələr), bir 

qədər fərqli şəkildə olsa da, indi də Azərbaycan folklorunda mövcuddur. Belə mürəkkəb və çoxsahəli paralelləri 

ilk dəfə S.Paşayev aparıb. 

 

Qarapapaqlar.- 2015.- №1 .- S.- 36-40. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN VATİKAN NÜSXƏLƏRİ  

 

Fərid ƏLƏKBƏRLİ, 

tarix elmləri doktoru 

 

Qüdrətli söz ustası, dünənin, bu günün və sabahın, ümumiyyətlə, bütün əsrlərin ölməz sənət incilərini 

yaratmış Nizami Gəncəvi ecazkar poetik ruha və dərin təfəkkürə söykənən yaradıcılığı ilə insanlıq üçün mənəvi 

sərvət, inanılmaztəsir qüvvəsinə malik sənət incilərindənibarət qiymətli bir irs qoymuşdur. 

 

Bu yaxınlarda dahi şairin 870 illik yubileyi geniş tədbirlərləqeyd olundu. Şərq mədəniyyətinin, 

ədəbiyyatının və incəsənətinin inkişafında böyük xidmətləri olmuş Nizami Gəncəvi irsindən Şərqin bir çox 

tanınmış şairləri bəhrələnmiş, əsərlər yazmış, onun "Xəmsə"sinə bənzətmələr qələmə almışlar. Bu qəbildən 

fars şairi Əbdürrəhman Cami- nin, Hindistanda yaşayan türk əsilli Əmir Xosrov Dəhləvinin əsərlərini 

misal göstərə bilərik. Böyük özbək şairi Nəvai "Xəm- sə"sinin müqəddiməsində yazır ki, bu əsərin 

yaradılmasında ona Nizami ilham verib və əsər böyük mütəfəkkirin əsərlərinin süjetləri əsasında yazılıb. 

Nizami yaradıcılığı özbək mədəniyyətinin inkişafına da böyük təsir edib. Şairin yaradıcılığı İranda, Orta 

Asiyada, Hindistanda, bütün İslam dünyasında və hətta Avropada da böyük iz qoyub. Bütün bunlar 

Nizaminin dahiliyini, onun ümumbəşəri şair və mütəfəkkir olduğunu bir daha təsdiqləyir. 

Bu baxımdan yüzillər boyu onun əlyazmalarının dünyanın müxtəlif ölkələrində yayılması da təsadüfi deyil. 

Zaman-zaman Azərbaycana, Yaxın Şərq ölkələrinə səfər edən avropalı alimlər, tədqiqatçılar, səyyahlar Nizaminin 

əlyazmalarını özləri ilə aparıblar. Elə bu səbəbdən, bu gün aparıcı Avropa kitabxanalarının fond və arxivlərində 

Şərq əlyazmaları arasında ən çox rast gəlinən məhz Nizami Gəncəvi ilə bağlı əlyazmalardır. 

Nizaminin əlyazmalarına Vatikan kitabxanasında da rast gəlmək mümkündür. Ümumiyyətlə, Vatikan 

Apostol Kitabxanasında və Məxfi arxivlərdə dünyanın hər yerindən əsrlər boyu toplanmış milyonlarla qiymətli 

sənəd və əlyazmalar arasında Azərbaycana aid materiallar da az deyil. Bu, onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın 

Vatikanla münasibətlərinin kökləri uzaq keçmişə bağlıdır və bu əlaqələrin zəngin tarixi var. Orta əsrlərdə 

Azərbaycanın Vatikan, Genuya, Venesiya və İtaliya ilə güclü siyasi və iqtisadi əlaqələri olmuşdur. Azərbaycana 

və başqa müsəlman ökələrinə gələn Vatikan missionerləri buradan qədim əlyazma nüsxələrini, o cümlədən, 

Nizaminin əsərlərini əldə edib Vatikan kitabxanasına aparırdılar. 

Son zamanlar Azərbaycan hökuməti və Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Azərbaycanla Vatikan arasında 

hərtərəfli mədəni əməkdaşlıq inkişaf etməkdədir. Əməkdaşlığın nəticəsi olaraq, bu məqalənin müəllifi 14 mart - 

12 aprel müddətində Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin tapşırığı ilə Vatikanda ezamiyyətdə olmuşdur. Səfərin əsas məqsədi Vatikan Məxfi 

Arxivlərində Azərbaycana aid tarixi sənədlərin aşkar edilməsi və ilkin araşdırmaya cəlb olunması idi. 

Aparılmış tədqiqatlar zamanı Vatikan Məxfi Arxivlərində 700-dən çox sənəd araşdırılmış və Azərbaycan 

tarixinə aid 85 sənəd aşkar olunmuşdur. Bu sənədlər italyan, latın, yunan, fransız, ərəb, fars, türk, monqol və sair 

dillər- dədir. Tədqiqatlar nəticəsində aşkar olunmuş əsərlərin bir hissəsi Nizaminin yaşadığı dövrə, qalanları isə 

ondan əvvəlki və sonrakı dövrlərə aiddir. Ümumiyyətlə, bu sənədlər X-XX əsrləri, yəni Azərbaycan tarixinin 

minillik dövrünü əhatə edir. Onların arasında orta əsr Azərbaycan hökmdarlarının (Elxani, Səfəvi, Əfşar, Qacar 

və s.) Roma papaları ilə məxfi yazışmalarını əks etdirən məktublar, Vatikan kilsəsinin Azərbaycanda apardığı 

dini fəaliyyət və təbliğatla bağlı faktları aşkarlayan sənədlər də var. 

Vatikanın ikinci böyük arxivində - Vatikan Apostol Kitabxanasında da araşdırmalar aparılmışdır. Orada 

400-dən çox qədim əlyazma əsəri tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bunun nəticəsində, həmin kitabxanada orta əsr 

Azərbaycan müəlliflərinə, o cümlədən, Nizamiyə məxsus 60 qədim əlyazma aşkar edilmişdir. Bunlar Azərbaycan 

(türk), fars, ərəb dillərində olan orta əsr əlyazma kitabları arasında məşhur Azərbaycan müəlliflərinin - Nizaminin, 

Füzulinin, Nəsiminin, Şəbüstərinin, Süh- rəvərdinin əlyazmaları və indiyə qədər geniş oxucu kütləsinə məlum 

olmayan doqquz orta əsr Azərbaycan müəllifinin əsəri vardır. Azərbaycanın Vatikandakı səfirliyi ilə razılığa 

əsasən bu əsərlərin əksəriyyətinin surətləri Azərbaycana gətirilmək üçün ödənişli qaydada sifariş edilmiş və bu 

günlərdə vətənə gətirilmişdir. 

Nizaminin əsərlərinin Vatikandan gətirilən rəqəmli surətləri arasında "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun" 

və "Sirlər xə- zinəsi"nin Azərbaycanda olmayan nüsxələri vardır. Onlar kifayət qədər qədim nüsxələrdir və XV, 

XVI, XVII əsrlərə aiddir. Hazırda Nizaminin Vatikandan gətirilən əlyazma əsərlərinin indiyədək məlum olmayan 

mətnləri üzərində tədqiqat işləri, daha doğrusu, dəqiqləşdirmələr gedir. Çünki yeni tapılmış əlyazmalardakı mis-

ralar, məlumatlar başqa əlyazmalarda olmaya bilər. Orta əsrlərdə əlyazma kitablarının üzünü köçürən xəttatlar 

bəzən təsadüfi səhvlərə yol verirdilər. Ona görə də bütün əlyazma nüsxələri tutuşdurulur və tərcümə olunur. Daha 

qədim əlyazma nüsxələrinin üstünlüyü ondadır ki, qədim nüsxələrdə təsadüfi xəttat səhvləri də az olur. Bu 
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əlyazmaları Azərbaycanda olan nüsxələri ilə müqayisə edib "Xəmsə"nin daha dəqiq mətnini bərpa eləmək olar. 

Nizami əsərlərinin Vatikan nüsxələrinin bəziləri ehtiyac olduğu üçün Heydər Əliyev Fondunun xüsusi 

vəsaiti ilə Vatikan bər- paçıları tərəfindən ustalıqla bərpa edilmişdir. Məlum olduğu kimi, Heydər Əliyev Fon-

dunun dəstəyi ilə Vatikan Apostol Kitab- xanasındakı Azərbaycanla bağlı əlyazmaların bərpası, onların 

surətlərinin ölkəmizə gətirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu da bizim qədim mədəniyyətimizin 

təbliğidir. 

Ümumiyyətlə, Nizaminin irsi haqqında dünyada bir çox tədqiqat işləri, elmi araşdırmalar aparılır, 

yaradıcılığı ilə bağlı müxtəlif mülahizələr söylənilir. Bu tədqiqatlarda bizim üçün önəmli olan odur ki, Nizami 

Azərbaycanın dahi şairi kimi dünya tərəfindən qəbul olunur. Əsasən, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafi 

adları, şəhərləri, tarixi şəxsiyyətləri ilə bağlı olan Nizami yaradıcılığı Azərbaycan miniatür məktəbinin inkişafına 

da böyük təsir göstərib və təkcə Azərbaycan deyil, bütün Şərq miqyasında öz izini qoyub. Ona görə ki, ən çox 

miniatür çəkilən əsər məhz Nizaminin "Xəmsə"sidir. Bu miniatürləri çəkən rəssamlar və onların davamçıları 

sonralar başqa Şərq şəhərlərində miniatür məktəbləri yaradıblar, indiki Mərkəzi Asiyada, Buxarada və başqa 

yerlərdə çəkilmiş bu miniatürlər onu göstərir ki, Nizaminin yaradıcılığı geniş bir coğrafiyada - Yaxın və Orta 

Asiyada yaşayıb-yaradan rəssamların yaradıcılığına ilham verib. Məsələn, "Sirlər xəzinəsi", "Leyli və Məcnun" 

əsərlərinə aid çoxlu miniatürlər var. Bu miniatürlərin öyrənilməsinə və yenidən albom şəklində nəşr edilməsinə 

böyük ehtiyac duyulur. Hazırda Əlyazmalar İnstitutunda bu sahədə böyük işlər görülür. 

"Zaman-zaman Azərbaycana, Yaxın Şərq ölkələrinə səfər edən avropalı alimlər, tədqiqatçılar, 

səyyahlar Nizaminin əlyazmalarım özləri ilə aparıblar. Elə bu səbəbdən bu gün aparıcı Avropa 

kitabxanalarının fond və arxivlərində Şərq əlyazmaları arasında ən çox rast gəlinən məhz Nizami Gəncəvi 

ilə bağlı əlyazmalardır". 

 

Naşir.- 2013.- № 2.- Mart - Aprel .- S. 26-29. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

177 
 
 

 

GƏNCƏ - NİZAMİNİN DOĞMA ŞƏHƏRİDƏ KEÇƏN HƏYAT GÜNLƏRİ 

 

Konstantine PAĞAVA, 

filologiya elmləri doktoru, professor 

 

Məşhur farsşünas, əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Konstantine Pağava 

TDU-nin Şərqşünaslıq fakültəsinin de-kam, fars filologiyası kafedrasının müdiri olmuş və farsşünasların 

bir neçə nəslini yetişdirmişdir. Bir çox elmi məqalələr və bu monoqrafiyalar («Nizami», «Mirzə Fətəli 

Axundov», «Azər-baycan-gürcü mədəni əlaqələri») onun qələminə məxsusdur. Onun elmi maraqları XIX 

və XX əsrlərin fars ədəbiyyatı tarixinin aktual prob-lemlərini əhatə edirdi. 

Konstantin Pağava «Görkəmli insanların həyatı» silsiləsindən 1964-cü ildə nəşr etdirdiyi «Nizami» 

monoqrafiyasında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin, həyat və yaradıcılığı, dövrü, şəxsiyyəti, 

əsərləri barədə və digər məqamlar barədə özünəməxsus ustalıqla və bədii dillə geniş söhbət açmışdır. 

Nizami bütün şüıirlu həya-tını Gəncədə keçirib. Şərqdə ötən əsrlərin ağır günlərinə şahidi olan Gəncə 

Buxara və Səmərqənd kimi, eləcə də götürək Bağdad, Herat və digər şəhərlər kimi qədimdən qədimdir. Ərəb 

işğalçılarının hücumları zamanı bu şəhər Xə-zərlər ilə qanlı toqquşmaların meydanına çevrilmişdir. 

Türk-səlcuqlar zamanı da rahatlıq tapa bilməyən Cəncəyə Sultan Toğrul bəy (1054-cü il) soxulması ilə 

başlayan talanı türk səlcuqlarının böyük sultanı Məlik şah da davam etdirmiş və viranə qoymuşdur. Bir müddət 

keçəndən sonra bu şəhər bu sonuncunun varisləri arasında əldən ələ keçirdi. Gürcü çarları da Qurucu david, I 

Demertre, III Georgi və David Soslan dəfələrlə ona öz güclü süvari qoşunu ilə hücum edib, ona böyük ziyan 

vurub. Buna baxmayaraq Gəncə həmişə tezliklə qamətini düzəldirdi, dirçəlirdi, möhkəmlənirdi. O, qədim şəhər 

həyatı ənənələrinə malik idi. Kürün və Arazın suyu ilə suvarılan 

Aranın bərəkətli torpağında və bu ölkənin münasib iqlim şəraitində onun düzənliklərində bolluca üzüm 

bağları, pambıq plantasiyaları, tut ağacları və bolluq gətirən digər məhsullar yetirşdirilirdi. Bununla yanaşı, böyük 

ticarət yolu Gəncədən keçiridi. Belə ki, İrandan gələn yol Bərdədən keçərək Gəncəyə daxil olur, buradan da 

Şəmkirdən keçərək Tiflisə çatırdı. 

Gəncə zəngin və mədəni bir şəhər kimi, həmişə səyyahların və salnaməçilərin diqqətini cəlb edib. Buna 

görə də təbiidir ki, Orta əsrlərin yazılı mənbələri onun yaranma tarixi və ümumiyyətlə, keçmişi barədə bir çox 

məlumatı qoruyub saxlamışdır. Məsələn, XV əsrin məşhur tarixçisi Mirxondun verdiyi məlumata görə, Gəncənin 

əsası Sasanilər sülaləsi zamanı gərək ki, şah I Gavə tərəfindən qoyulmuşdur. Əgər bu doğrudan da belədirsə, bu 

şəhərin mövcudluğunu V əsrdən güman edə bilərik. Lakin Mirxondun məlumatının bu cür anlamını bəzi 

tədqiqatçılar şübhəli hesab edir. 

XIV əsrdə yaşayan salnaməçi Həmdullah Qəz- vininin dediyinə görə, Gəncənin VII əsrin ortalarında əsası 

qoyulub. X əsrin tarixçisi Moisey Kalankayutlunun fikrincə, о, IX əsrin ortalarında salınan şəhərdir. Eyni 

zamanda X əsrin ərəb səyyahı və coğrafiyaşünası İbn Havqəl yazırdı ki, Gəncə gözəldir, zəngindir və burada əhali 

sıx şəkildə məskunlaşıb. Onun sakinləri əliaçıq, səxavətli və mərhəmətlidir, əcnəbiləri və alimləri sevəndir... 

1938-1939-cu illərdə və daha əvvəllər də həyata keçirilən qazıntılar xəbər verir ki, Nizaminin doğma 

Gəncəsi indiki Gəncənin şimal-şərqində, ondan təxminən beş kilometr aralı geniş bir sahəni təşkil edirdi və öz 

şəhərətrafı məhəllələri ilə 9-10 kvadrat killometri əhatə edən sahəni tuturdu. Gəncədən şəhəri iki qeyri-bərabər 

hissəyə bölən dağ çayı Gəncəçay keçirdi. Onun sağ sahilində şəhərin nisbətən böyük və soldakına nisbətən qədim 

olan hissəsi salınmışdı. Gəncənin dördyanına təməlinin qalınlığı qazıntıların təstiq etdiyi kimi, 6 metrə bərabər 

olan sədd-divar çəkilmişdi. Səddə konus formasında qülləsayağı tikililər və dörd yandan çəkilmiş divarlar kimi, 

çoxlu topların atılması üçün yerləri olan qəsrlər yerləşdirilmişdi. Şəhərin sədd- divarı, qüllələri və qəsrləri 

əzəmətli şəkildə görünürdü və onu seyr edənlərdə vahimə əmələ gətirirdi, lakin onların öz yaraşığı da var idi; bu 

tikililərin divarları kərpic və rəngli daşlardan hörülmüş əsl mozaika təşkil edirdi. Böz, göyümtül, qırmızımtıl və 

pas rəngli çaylaq daşları, çınqıl qarışıq sarı və ya qırmızı rəngli mineral boyaqlı əhənglə hörülmüş divarlar olub 

ki, onların da konusa bənzər tikilisinə bəzi yerlərdə yaxşıca bişmiş qırmızı kərpicin düzülüşü möhkəmlik verir və 

gözəlləşdirici kəmərə çevirir. Şəhərdə rəngli kərpiclə tikibmiş saraylar, karvansaralar, məscidlər ucaldılmışdı. 

Səhərin qapısına tacirlər və səyyahlar - farslar, ərəblər, ermənilər, kürdlər, gürcülər... toplaşırdılar. Bəziləri 

Bağdaddan gəlirdilər, bəziləri Şəmkirə doğru tələsirdilər, bəziləri qədim Qəbələyə doğru istiqamət götürürdülər, 

bəziləri şəhərə daxil olmağa icazənin verilməsini gözləyidilər, bəziləri də onun səddini keçməli, müsəlman və ya 

xristian ölkələrinə doğru yollarını davam etdirməli idilər. 

Şəhərin içində Gəncəçay üzərində üç körpü salınmışdı ki, onların da bu günə qədər qorunub saxlanılmış 

bürcləri o dövrkü bənnaların belə bir tikililəri inşa etməkdə nə dərəcədə ustalaşması barədə aydın təsəvvür yaradır. 

Şəhərin sağ sahilinin bu şəhər yerini şərqdən qərbə doğru ortadan bölən indiki dəmiryolunun şimalında son 

əsrlərin müsəlman qəbiristanlığı olub, sözügedən yolun cənubunda isə şəhərin yenə sağ tərəfində Nizami 
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Gəncəvinin dəfn edildiyi qədimdən qədim məzar mövcud olub. Şairin məzarına bu gün mərmər yastı daşlar ilə 

inşa olunmuş mavzoley gözəllik verir. İndi onun yanından Gəncə-Bərdə şosse yoluna çıxan Gəncə-Naftalan 

magistral yolu keçir. 

Qədim Gəncənin sağ sahilinin geniş ərazisi, qala- qəsrlərin çoxluğu və müxtəlifliyi, böyük şəhərətrafı 

məhəllə və qədimdən qədim qəbiristanlığın mövcudluğu ondan xəbər verir ki, şəhərin bu hissəsi sol hissəyə 

nisbətən daha qədim və zəngin olub. 

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində şəhər hüdudlarında və onun yaxınlığında sağsı məmulatların çoxlu qırıqları 

aşkar olunub. Bu materialın hazırlanması texnikası gilin və onun bişirilməsi xarakteri, boyadılması, naxışlar, mina 

rəngi, keyfiyyəti və qabın forması onu göstərir ki, Gəncə mədəniyyəti çox qədim mənşəyə malikdir. O, çox uzun 

müddətli dövr ərzində (M. Cəfərzadə) inkişaf edir və təşəkkül tapırdı. 

Qazıntılar zamanı əldə olunan bütün göstəricilər tədqiqatçıları düşünməyə vadar edir ki, uzun müddətli 

tarixi proses zamanı qədim Gəncə böyüyür və möhkəmlənirdi. O, Abbasilər xəlifəsinin əmri ilə IX əsrdə inşa 

olunmayıb, nə VII əsrdə, nə də V əsrdə inşa edilib. Bu şəhər bir yaşayış məntəqəsi kimi daha əvvəllər təşəkkül 

tapmış, sonra isə vaxt ötdükcə, böyümüş və inkişaf etmişdir. 

XI-XII əsrlərdə Gəncə intellektual həyat ilə irəli çəkilmiş şəhər olub. Burada şəhərin şüurlu həyatını idarə 

edən, öz dövrünün idrak sahibləri və elm adamları fəaliyyət göstərirdi. Görünür ki, Gəncədə kitabxanalar və 

ümumiyyətlə, zəngin kitabsevərlik ənənələri mövcud idi. Xoşbəxtlikdən bunu təstiq etmək üçün tədqiqatçılara 

mənbələrdə fövqəladə axtarış aparmaq lazım gəlmir. Çünki, Nizaminin həyat və yaradıcılığı bu baxımdan da öz 

dövrünün aydın mənzərəsini verir. 

Dediyimiz kimi, şairin bütün ömrü bu şəhərdə keçib. Nizami poemalarınında da dolu olduğu böyük 

müdrikliyi və biliyi Gəncədə ala bilmişdir. Nizaminin görkəmli tədqiqatçısı Y.Bertelsin dediyinə görə, «Gəncə 

sakinlərinin gürcü və erməni dillərini nə dərəcədə bilmlələri sizi təəccübləndirməməlidir. Əgər Nizami bu şəhərdə 

sözügedən dillərin doğma dil olduqlarını dostlarından da yardım ala bilməsini də güman etsək, həqiqətə 

xəyanətkar etmərik». Bununla əlaqədar Nizaminin xarabata doğru dünən getdim» şeiri diqqətə layiqdir. Belə ki, 

o, Gəncədə cəngavər və və şairlərin sığınacaq məhəlləsi barəsində danışır.- Milliyyətindən və dinindən asılı 

olmayaq hamı - istər gavur olsun, istərsə də pravoslav xristian, istərsə də yəhudi, buraya gələ bilər,- deyə şair 

bildirir. 

Acı günlər arasında ağır xatırlanası gün kimi, güman ki, 1139-cu ilin böyük zəlzələsi uzun müddət 

Gəncənin yaddaşında qalıb. Bu təbii fəlakət 230 min insanın həyatına son qoyub. Belə bir məlumat vardır ki, 

həlak olanların sayı 300 mindən də artıq idi. Bu rəqəmin şişirdilməsi mümkündür, lakin Gəncənin sakinlərinin 

çoxu hər halda bunu təstiq edir. Diqqətə layiq haldır ki, bu qədər zərər çəkmiş şəhər iki il ərzində yenə də bərpa 

olunub və ona xas olan cazibədarlıq özünə qaytarılmışdır. 

1221-ci ildə Asiyanın müdhiş işğalçıları, monqol orduları Gəncə divarlarının yanını kəsdirdilər. 

Tezliklə, 1225-ci ildə şəhərə monqollar tərəfindən doğma vətəndən çıxarılan, qaniçən Xarəzmli şah 

Cəlaləddin hücum etdi. Belə ki, o müqaviməti dəf edə, şəhəri özünə tabe edə, üzərinə xərac qoya və onun içinə 

böyük qarnizon da yerləşdirə bildi. 1231- ci ildə Gəncənin sakinləri işğalçılara qarşı qiyam qaldırdılar və orada 

olan bütün qoşunu tamamilə məhv etdilər. Lakin Gəncənin gözlədiyi labüd qantökmənin əksinə olaraq, Cəlaləddin 

bu zəngin şəhərə o qədər ehtiyatla yanaşıb ki, bunun üçün yalnız qiyam başçılarının ölümlə cəzalandlılmasmı 

istəyib. Lakin Gəncəyə qarşı qəddarlıq günləri bununla bitməyib. Murdarlığın qara buludları kimi 123 5-ci ildə 

monqol orduları yenə də onun divarlarını bürüdülər. Monqolların hücumundan demək olar ki, dörd il keçəndən 

sonra İranın əzmkar şahı I Şah Abbas qədim Gəncənin sakinlərini bugünkü Gəncənin XVI əsrin sonunda durduğu 

Osmanlı- türkələr tərəfindən tikilən qala-qəsrin yerləşdiyi həndəvərlərə köçürülməsini əmr edir. 

Nə vaxtsa geniş və füsunkar şəhər beləcə biyabana çevrildi. 1935-ci ildən Kirovabad adlanan (indi isə öz 

tvrixi adı geri qaytarılmışdır.- tər) və hazırda Bakıdan sonra Azərbaycanın ən mühüm sənaye və mədəni şəhəridir. 

Gəncədə kənd təsərrüfatı və pedaqoji institutlar, peşə və ümumi orta təhsil mətkəbləri, dram teatrı və Nizami 

adma diyarşünaslıq muzeyi mövcuddur. 

Şərqin döyük lirik şairi Rudəkinin sözləri yada düşür: 

Bir çox hağlar çılpaq yerə, qumlu səhraya çevrilib. 

Bir çox səhra məftunedici bağ-bağat olub. 

( sətri tərcümə) 

Nizaminin həyatının yalnız bir loxma çörək üçün zəhmət və qayğının sonsuz bir zolaq kimi keçdiyi 

yeknəsək günləri arasında fərqli bir səhəri də açılır. Həmin səhər şah Qızıl Arslanın qasidi şairin qapısını kəsdirir 

və ona bəyan edir: Yoldan keçən bizim şahımız buradan 30 günlük məsafədə çadır qurub və səninlə görüşmək 

istəyindədir. O vaxtlar Nizami orta yaşlı idi və bir şair kimi böyük ad-san qazanmışdı. Bu xəbər gəncəli 

nəğməkarın qəlbində 

ümid qığılcımını şölələndirdi. Bəlkə hökmdar Eldəgiz mənim «Xosrov və Şirin» üçün, vəd etdiyi 

mərhəməti göstərməyə ərk edir,- deyə düşündü və şəhərdən buyurulan yerə doğru istiqamət götürdü. Nizaminin 
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çadırla nə ilə qarşlaması barədə sonralar söz açacağıq. İndi isə yalnız onu qeyd edəcəyik ki, bu, Gəncədən şairin 

çıxmasının ilk və yeganə halıdır. Doğrudur, bəzi mənbə məlumat verir ki, Xaqani ilə birlikdə Məkkəyə yollananda 

Nizami yenə də öz şəhərini tərk etdi, lakin bu iki şair arasında dostluğunu və birgə səyahətə çıxmaq imkanlarını 

istisna edən böyük yaş fərqini bir kənara qoyaq, Nizaminin özü belə bir məlumatın gerçəkliyini təstiq etmir. O, 

ahıl yaşlarında yazdığı qəsidələrinin birində xəstə şairin evdən çıxmadığı bir vaxtda nəql edir: Aman, allah, 

Nizaminin gözü və qəlbi bir dəfə Kəbənin gözəlliyini görməkdən nurla dolacağı bir vaxt gələcəkmi?! Amma 

Nizami bütün həyatını Gəncədə keçirib. Burada bir şair kimi, bir vətəndaş kimi yetişib, burada bu fani dünyanın 

onun başına gətirdiyi hal- qaziyələri yaşayıb. Burada bu şəhərdə böyük biliyə, müdrikliyə yiyələnib ki, bunlar ilə 

də öz poemalarını beləcə bolluca doldurub, burada son nəğməsini söyləyib və elə burada da onun məzarı qazılıb. 

Buna görə də deyə bilərik ki, Gəncə Nizaminin həyat və yaradıcılığının doğma vətənidir. 

Lakin onun tərcümeyi-halmm tam mənzərəsini yaratmaqda, müxtəlif mənbələrdə təqdim olunan 

məlumatların azlığı və onların şübhəli xarakterinə görə tədqiqatçıları bir çox əngəllər qarşısında qoyur. Buna görə 

də Nizaminin ömür günləri barədə danışmağı daha üstün hesab edirik. Belə ki, onlar barəsində dəyərli məlumatları 

da biz onun poemalarına salınmış avtobiroqrafıq xarakterli lirik haşiyələrdə tapırıq. 

Şair, 1141-ciildə anadan olmuşdur, lakin harada, hansı şəhərdə - bu məsələ indiyədək hər halda mübahisəyə 

səbəb olur; Belə hesab edirlər ki, Nizami doğulduğu yerə görə Gəncəli olub, lakin özünün «İqbalnamə» 

poemasında nəql edir ki, mənşəyə görə, dağlıq bölgədə yerləşən Qum şəhərindənəm. Əgər bu sözləri əhatə edən 

beyt güman edildiyinə görə, sonra kimsə tərəfindən artırlmayıbsa, dahi gəncəli şair mənşəcə İraqdan olub. Onun 

ailəsi nə zaman Gəncəyə köçüb, bu bizim üçün məlum deyil. Onun atası nə ilə məşğul olurdu və ailə hansı vəsaitlə 

yaşayırdı, bu məsələ barəsində danışmaqdan tərəddüd edirik. 

«Nizami» dahi şairin ədəbi təxəllüsüdür. Onun gerçək kimliyi isə, nəğməkarın qəbir daşında olan yazılar 

ilə də təstiq olunduğu kimi, şeyx Nizaməddin əbu Məhəmməd İlyas ibn Yusif ibn Zəkidir. Burada bizim Şərqdə 

qəbul edilmiş hörmət bəslənilən insanın kimliyini müəyyən edən titulların kompleksi 

varımızıdr: Nizaməddin - bu fəxri artıq addır, ərəbcə ləqəb adlanır və bu halda o etiqad qaydası deməkdir, 

necə ki, Cəlaləddin- etiqada eşq olsun və ya Nurəddin- etiqada nur və başqa onun kimlərinə. Elə burada Şərqdə 

yayılan küniyə - oğlunun atası olması ilə insanın xatırlanmasıdır. Təqdim olunan halda küniyə əbu Məhəmməddir. 

Məhəmmədin atası, ibn ( bəzən bin) isə zadə deməkdir, şeyx isə müdrik. Bir sözlə, İlyas ibn Yusif oğlu şairin əsil 

kimliyidir. 

Nizami otuz yaşını keçəndən sonra evlənir. Kim bilir bunun səbəbi пə idi, kasıbçılıq, yoxsa vaxtının 

olmaması- bunun üçün lazım olan ödənişin, başlığın olmaması. Onun poemalarından onu da anlayırıq ki, 

müsəlman adətlərinə görə onun heç bir zaman birdən artıq arvadı olmayıb. Burada da eyni bir səbəbin olması 

mümkündür. Belə ki, buna görə də o müsəlman ölkələrində bərqərar olan ənənələrə zidd olaraq belə gec ailə 

qurub. Lakin «İqbalnaməwdə oğluna müraciət etdiyi sözlərdən oxuyuruq ki, şair ümumiyyətlə, çoxarvadlılığın 

əleyhinə olub. O, Məhəmmədə məsləhət görür ki, birini alsın, çünki arvadı çox olan kişinin həyatda dostu 

olmayacaq və əgər istəyirsən ki, sənin oğlun əxlaqlı və kamil tərbiyəli olsun, necə ki, ürək birdir, eləcə də onun 

anası da bir olmalıdır. 

Nigahın ilk sevincini Nizami onun poeziyasına valeh olan Dərbənd hakiminin ona hədiyyə olaraq 

göndərdiyi qıpçaq kənizi ilə yaşayıb. Ona Afaq adını verib, mərifətli, ağıllı və gözəl olub. Qeyd etmək lazımdır 

ki, şairin həyatında bu qıpçaq qızı silinməz iz buraxmışdır. Nizami onu özünün gözəl poemalarından birinin bu 

qədər sevimli, dolğun və şərəfə layiq personaj olan Şirin ilə müqayisə edir. Kim bilir, bəlkə doğrudan da belə bir 

fikir ola bilər - Afaq Şirinin prototipidir. Lakin Nizaminin nigahının sevinci qısa müddətli olub və yenə yaxşı ki, 

sevimli həyat yoldaşından ona təsəlli olaraq oğlu Məhəmməd qalıb. Yuxarıda adı çəkilən əsərdən bizim üçün o 

da məlum olur ki, şair ömrünün son günlərini tənhalıqda yaşayıb. 

Nizaminin sosial mənşəyi barəsində mənbələrdə müəyyən məqamları görə bilmirik. Buna görə bu məsələ 

yalnız onun əsərlərindən gətirə biləcəyimiz gümanlar əsasında müəyyən olunmalıdır. Belə bir vəziyyətdə şairin 

geniş açılmış poetik kətanlarında həyatının əksinin tapıldığı sosial təbəqələrə qarşı münasibəti diqqətinizi çəkir. 

Hər bir kübarlığa qarşı Nizaminin mənfi münasibət bəsləməsi aydındır; bunun üçün şairin Bəhram Gurun dili ilə 

kəskin şəkildə onlara güldüyü «Yeddi gözəl» əsərini xatırlatmaq kifayətdir. 

Tacirlərə qarşı o xoş əhval-ruhiyyəli görünür. 

Düşündüyümüz «Yeddi gözəbıin sonunda da şah Bəhram Gur onun zalim vəziri tərəfindən günahı olmadan 

cəzalandırılmış tacirin ifadəsini dinlədiyi zaman yaxşıca görünür. Lakin Nizami sənətkarların sosial təbəqəsinə 

xüsusi diqqət yetirir. Belə ki, bu da «Xosrov və Şirin»əsərində qaya yaran Fərhadın epizodunda parlaq şəkildə öz 

əksini tapmışdır. O, Fərhadı yüksək insani keyfiyyətləri ilə təsvir edir və ona qarşı oxucuda da sonsuz məhəbbət 

hissi oyadır. Eyni zamanda böyük sənətkar realizmə xəyanət etmir və onu da vurğulayır ki, həyatın bu halal 

qüvvəsi hələ yenə də səlahiyyətli hərbi feodal aristrokratiyasına qarşı çıxmaq qabiliyyətində deyildir. 

Özünün şəxsi həyatını əks etdirən sətirlərdə Nizami dəfələrlə bizə məlumat verir ki, öz əlimin zəhməti ilə 

dolanıram, -deyir. «Leyli və Məcnun»a  dörd min beyti əhatə edən bu əsərə də dörd ay lazım gəlməyib. Onu on 
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dörd gecəyə tamamlaya bilərdim. Lakin nə edim, başqa işlərlə də məşğul idim. 

Təbii olaraq sual ortaya çıxır: Şairin onu belə işdən ayırdığı daha nə işi ola bilərdi? O, bəlkə qəlbi kinlə 

dolu şahların əlinə baxmamaq üçün və peşə ilə dolanış üçün, bir loxma çörək qazanmaq üçün peşəkarlığın hansısa 

sahəsində çalışırdı. Belə düşünürük ki, Nizami sosial mənşəyinə görə peşəkarlar dairəsindən idi və özü də, 

dediyimiz kimi, bu təbəqə ilə bağlı olmalıdır. Lakin Nizaminin yuxarıda təqdim olunan etirafı digər baxımdan 

daha da diqqətə layiqdir: Biz şairin laboratoriyasına daxil oluruq, Nizaminin yazı qaydaları ilə, yaradıcılıq 

prosesində onun tempi ilə, fədakarlığı ilə tanış oluruq. «Başqa işim olmasa idi, dörd min beyti əhatə edən «Leyli 

və Məcnunwu on dörd gecəyə tamamlayardım,- deyir. İnanmaq çətindir, lakin digər əsərlərin nümunələrində də 

təstiq olunur ki, Nizami qısa vaxtda öz poemalarını yazırdı. Yazırdı deyirik, çünki bu prosesdən öncə şairin böyük 

əməyi və uzun müddətli axtarışları gəlirdi. «Şərəfnamə»də Nizami bizi tanış edərək nəql edir ki, bu əsəri yazmaq 

üçün, yeni məlumatlardan başqa, mən yəhudi, xristian və pəhləvi tarixlərini oxudum. «Yeddi gözəl» əsərində şair 

həmçinin məlumat verir ki, ulduzlar barədə bütün xırdalıqları oxuyub, həqiqətə can atdım. 

Qətiyyətlə demək olar ki, beş poemanın hamısı Nizami tərəfindən uzunmüddətli hazırlıq işinin və 

düşüncənin məhsuludur. 

XII əsrin Gəncəsində çoxtərəfli biliyə yiyələnmək üçün geniş meydan mövcud idi və Nizami də burada 

qeyd etdiyimiz kimi böyük və dərin biliyə yiyələndi. Şair gərək ki, ərəb dilini səlist şəkildə bilirdi ki, bunsuz da 

həmin vaxtlar insan elmin heç bir sahəsində kitab oxuya bilməzdi. Nizami tərəfindən ərəb dilini bilməsini onun 

«Leyli və Məcnun» əsəri də göstərir. O, Məcnunun barəsində ərəb dilində mövcud olan rəvayətlər və mənbələr 

ilə tanış olmasa idi, bu poemanı yazmağa əl qoymazdı. Başqa dillərə qarşı, xüsusən, gürcü, yəhudi və pəhləvi 

dillərinə qarşı onun münasibəti barəsində artıq yuxarıda qeyd etdik. Onun fars ədəbi dilini nə dərəcədə səlis 

bilməsinə gəldikdə isə - bunun təstiqi onun bütün yaradıcılığıdır. Eləcə də götürək, Nizaminin astronomiya 

sahəsində maraq və oxuduqlarını. Bu da ki, eləcə də «Leyli və Məcnun»un bir diqqətə layiq parçasında’aydınca 

özünü göstərir: «Məhəbbətin müalicə olunmaz bəlasına düçar olan, səhraya düşən Məcnun gecə ulduzlarla dolu 

olan səmanı seyr edir... və bu möhtəşəm mənzərəni Nizami bizə elə təsvir edir ki, əgər onun özü şəxsən seyr 

etməsə idi, bu ucu-bucağı olmayan məkanda səpələnən ulduzlar barədə bu qədər ardıcıl şəkildə nəql edə bilməzdi. 

Bundan başqa Nizaminin coğrafi təhsili və ən başlıcası, onun vaxtında rasionalist baxımdan nağıllar ölkəsi hesab 

olunan diyarların izahatı diqqəti çəkir. Bu baxımdan «İsgəndərnamə» poeması ələlxüsus diqqətə layiqdir» (Y. 

Bertels). 

Əvəzində demək olar ki, bütün poemalarında yaxşı biliyin tam əhatə olunduğu təbabətə maraq göstərir. O 

bu sahənin biliyindən öz qəhrəmanlarının mənəvi durumunu bizə açıb göstərmək üçün və belə müqayisə və 

təşbehlərdən tez-tez istifadə edir. 

Nizami inanır ki, elm xalqa xidmət etməlidir. Bu məsələdə o, insanpərvərliyin yüksək amallarını əldə rəhbər 

tutur. Buna görə də «tərifə layiq işlər görən» təbabətə və ağuşunda da mənbələri olan müsəlman şəriətinə, 

qanunvericiliyinə xüsusi diqqət yetirir. 

«Leyli və Məcnun» əsərinin əvvəlində şair oğluna belə müraciət edir: 

Hərçəndi sənətin çox faydası var, 

Həyata faydalı bir elmi axtar. 

Bu əyri cizgilər cədvəlinə sən 

Özünü şərh edib, özünü öyrən! 

İsa mərtifətli hakim ol, amma, 

 İsanı öldürən bir həkim olma. 

Həm həkim, həm fəqih olsan sən əgər, 

Hamının yanında adın yüksələr. 

Həyat da, ölüm də qul olar sana,  

Səadət və şöhrət düşər payına. 

Bir elmi öyrənmək istədikdə sən, 

Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. 

Kamil bir palançı olsa da insan,  

Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan,  

Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək,  

Bir insan əliboş gəzməsin gərək. 

Lakin Nizami Gəncəvinin öz dövrünün qabaqcıl mütəfəkkiri kimi təbabətin əhəmiyyətini səmimi olaraq 

etiraf etməsinə, ona inanmasına və özü də təbiət və cəmiyyət qanunlarının sirlərinə yiyələnmək üçün yorulmadan 

can atmasına baxmayaraq o hər halda öz dövrünün ilahiyyat düşüncəsinin əsirliyində qaldı; Onun dərin etiqadına 

görə gerçəkliyin cavabı insan idrakının gözü üçün əl çatmaz olaraq qalan o biri dünyadadır. «Leyli və Məcnun»un 

girişində etiraf edir ki, bizim gözümüzdən gizlənən həqiqət səmanın o biri üzündə olan aləmdədir. Dəfələrlə atımla 

bu sirlərin qapısını kəsdirdim, lakin mümkün olmadı, onun ağuşuna girə bilmədim,-deyir. Şair elə burada onu da 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

181 
 
 

vurğulayır ki, bütün ulduzları tanıya bilsəm də, özümə istinad tapa dilmədim,- deyir. 

Nizaminin ilk poeması olan «Sirlər xəzinəsi» («Mexzen-ol-esrar») poetik sənət baxımından bu qədər 

dolğun və müsəlman ilahiyyat təlimi ilə zəngin olan əsər, şairin ilk addımı olaraq hesab edilməsi mümkün deyil. 

Harada görübsən ki, böyük çay elə başdan bol sulu çaya çevrilsin! 

Gəncəli nəğməkarın poetik qanının qaynaması, bərk döyünməsi elə gənclik yaşlaırndan başlayıb. 

O, gözəl təhsil alıb, böyüyüb boya-başa çatanda ona həsəd aparanların fısıltısını hiss edəndə: üzüm kimi 

yetişmək həddinə çatanda, «Yeddi gözəl» əsərindən bizə məlumat verərək, -Mozalanların iynəsini hiss etdim,- 

deyir. Görünür, gənc şairi Gəncənin hakimi Eldəgizlərin sarayında baş gicəlləndirici mənsəbin şirnikləşdirici halı 

onu özünə cəlb edib, lakin elə erkən vaxtlardan bu sürüşkən yolun yaxşısını-pisini dərk edib və buna görə də 

tezliklə özünün kasıb və yaxud zəngin damının altında sərbəst yaşamağı üstün tutub. Şair özünün poemalarında 

ara-sıra salınmış sətirlərdən də göründüyü kimi, taxt-taclar sarayında hökmranlıq edən qorxulu həyatı və 

ftnəkarlıqla zəhərlənmiş abu-havanı yaxşı hiss edirdi. Buna görə də o, özünün yeganə oğluna belə bir nəsihət edir: 

Şahlar məclisindən kənar ol, kənar! 

Pambıq od görəndə alışıb, yanar. 

O, od doludursa işıqla əgər,  

Ondan uzaq olan asudə gəzər.  

İşıq alırdısa pərvanə şamdan,  

Yandı məclisinə düşdüyü zaman. 

Lakin təkcə sözügedən səbəbə görə Nizami şah sarayı xidmətindən imtina edə bilməzdi. «Sirlər 

xəzinəsi»ndə bir neçə yerə salınan beytlərdən əmin oluruq ki, o, kimin qarşısında olur-olsun, mərhəmət diləmək 

üçün əliuzanıqlı durmasını insan ləyaqətinin tapdalanması olaraq hesab edir: «Cavansan, belə cahillik etmə, əl 

çək acı sözlərdən, mənə ağıl öyrətmə! Qocalar kərpic kəsər, son günlərini yaşayar, əsirlər də hər zaman yük çəkər, 

yük daşıyar. Onun üçün çün öyrətdim ki, əlimi bu sənətə, bir gün sənə əl açıb, düşməyim xəcalətə, - deyə qocaman 

bir sənətkarın dili ilə vurğulayır. 

Nizami poeziya aləmini nəsillərin ərəb dilində «xəmsə»( «Beşlik») adlandırdığı beş gözəl poema ilə 

zənginləşdirmişdir. Şərq üsulunda yazılmış müxtəlif forma və məzmunlu şeirlərin bir divanı (toplusu) elə ona 

məxsusdur. Əgər bu sonuncuda gəncəli nəğməkarın tərcümeyi-halnın mənzərəsi həmişə aydın görünürsə, bunun 

yerinə onun poemaların da bu baxımdan daha zəngin material təqdim olunub. Bu, bizə şairin həyat səlnaməsinə 

dərindən bələd olmağa, onun kədərli və sevincli günləri ilə tanış olmağa imkanlar verir. Bütün bunlar barəsində 

yuxarıda artıq söhbətimiz olub. Deyilməyən də qalıb: Bu ən başlıcası, Nizaminin poemalarının yazılma tarixinə 

və durumuna aiddir. 

Nizaminin müsəlman sxolastik və bu qədər qanunsuz qurulmuş həyatı əks etdirən mənzərələr ilə ağırlamış 

özünün ilk «Sirlər xəzinəsi» poemasını ilk nigahının xoşbəxtliyindən nurlanmış günlərində yazması çətin 

inanılasıdır. Lakin bəzən böyük 

insanların həyatını təzadlar xarakerizə edir və gözəlləşdirir. Buna görə də adı çəkilən əsərin şair tərəfindən 

1174-1177-ci illərdə (V.Dəstgirdi) yaradılmasını qəbul edə bilərik. Nizaminin bizə məlumat verdiyinə görə, onu 

heyrətedici dərəcədə qısa müddət ərzində yazıb: - bu poema mənim toy çadırımda bir neçə gün səhəri diri gözlü 

açmağımın nəticəsidir. 

«Sirlər xəzinəsi»ni o, həmin vaxtlar ənənəvi olaraq qəbul olunmuş mədhlərlə dolu olan sətirlərlə Kiçik 

Asiya torpaqlarında mövcud olan Ərzincan sultan-lığının sahibi Bəhram şaha göndərir. Bir təzkirədə (şərq növlü 

antologiya) bizə nəql edir ki, təşəxxüslü hökmdar bu hədiyyəni məmuniyyətlə qəbul edir və razılıq əlaməti olaraq 

şairə hədiyyə kimi beş min dinar (qızıl sikkə), var-dövlət, qiymətli xələt göndərilməsini əmr edir. Şair onu da 

deyib ki, mənim adım bu fani dünyada bu poema ilə qalacaq 

Nizami ərzincanlı sultanın hədiyyəsini aldımı, yoxsa yoxmu? demək mümkündür ki, almayıb! 

Ümumiyyətlə, böyük gəncəli şairin qonorarda da bəxti gətirməyib. 

Nizami həmin vaxtlar yenə də poetik çağırışın həqiqi yolunda durmayıb. Böyük humanist tamamilə başqa 

mövzularda öz qanadlarım açmalı idi; insanın mənəvi həyatının dərinliyinə baxış, onun gözəl hissərinin üzərə 

çıxarılması, insanın mənəvi yenidənqurma yollarının axtarışı və sakitləşməyən cəhd onun yüksəldilməsi üçün 

Nizaminin adını əbədiləşdirən həqiqi mövzu idi. Bu mövzunun açılması üzərində işlənilməsi ilə o fars və 

ümumiyyətlə, şərq ədəbiyyatında epik-romantik istinqaməti möhkəm şəkildə bərqərar etdi. 

Yaradaıcılığınm bu yolunda Nizaminin poeziyası və bütün fars ədəbiyyatında ən çox məşhur olan, şairin 

«Sirlər xəzinəsi»ndən sonra yazdığı «Xosrov və Şirin» əsəridir. Bu poemanın yazılma tarixi aydın şəklidə 

əsərlərində göstərilib, hicri 576 tarixində olub,- deyə Nizami qeyd edir. Odur ki, o, 1180-ci ildə yazılıb. Nizaminin 

İrağqın səlcuq sultanı II Toğruldan məhəbbət barəsində poema yazmaq tapşırığını alıb. Bunun üçün şair Şərqdə 

ta qədimdən Xosrov və Şirinin sevgisi barədə yayılan rəvayəti seçir. Nizaminin özünün nəql etdiyinə görə, bu 

əsəri də o qısa müddət ərzində yazıb və üç nəfər tacidarın: sifarişçi II Toğrulun, Gəncə hakimi Eldəgiz Cahan 

Pəhləvanın və sonuncunun qardaşı, 1186-cı ildən şahlıq edən Qızıl Arslanın şəninə təriflər qoşub. Onlar arasında 
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bərqərar olunan möhkəm dostluq -qohumluq əlaqələri şairi buna vadar edir, həm də göründüyü kimi, o zaman o, 

çox kasıb olub və güman ki, ümid edirdi ki, onlardan biri hər halda zəhmət haqqını verəcəkdi. Bu poemanın bir 

nesə sətri həmin dövrlərdə Nizaminin çətinlik çəkdiyi həyatını göstərir. «Nizami kimi şair nə vaxta kimi 

bir küncə atılmış olmalıdır»,- deyə mənim sifarişçim bildirəcək və şair də ümid edir ki, İraqın tacidarı bir 

nəzər yetirməklə onun qəmli gözlərini nurladacaq, bir göz qırpımında onun qaşları arasında çatları siləcəkdir. O 

bir yerdə şair deyir ki, ehtiyac içində sözləri toxuyurdum. Bir şaha (söhbət ərzincanlı sultandan gedir-K.P.) böyük 

xəzinə həsr etdim, lakin o mənə heç nə verməyib, halbuki, mən də ondan heç nə istəməmişəm,- deyir. 

Görünür, Nizami onun tərəfindən bəyan olunan əxlaq məcəlləsinə sədaqətli olaraq qalırdı. «Torpaq ye, 

xəsisin çörəyinə əl uzatma»,- deyir. Lakin əgər o, əmək haqqının ödənilməsi məsələsi barədə «Xosrov və Şirin»də 

hər halda söz açırsa, bunu güman ki, ona görə deyir ki, sifarişçinin özü ona söyləyib: «Sənin yaratdığın «Xosrov 

və Şirin» əsərinə layiqincə dəyər vermək üçün bizdə hünər və qabiliyyət var»,- deyir. Aydındır ki, Bəhram şahın 

mükafatı Gəncəyə qədər gəlib çatmayıb, yoxsa da özünün bu poemasında Nizami ehtiyac barəsində niyə şikayət 

edə bilərdi. 

Təəssüf ki, «Xosrov və Şirin» əsərində pis vəziyyətə düşən Nizaminin üzünə tale yenə də gülməyib. 

Cahan Pəhləvandan sonra taxta çıxan onun qardaşı Qızıl Arslan, yuxarıda dediyimiz kimi, Nizamiyə baş 

çəkir. Bu da «Xosrov və Şirin»in yazılmasından gərək ki, altı-yeddi il sonra olub. Bu görüş zamanı Qızıl Arslan 

şairə deyib ki, bu gözəl kitab üçün mən və mənim qardaşımın borcu o idi ki, sənin həyatını təmin edəydik. Eşitdim 

ki, o öz torpaqlarından sənin adma iki kənd yazdırıb və bunu təsdiq edən sənədlə birlikdə daş-qaş, cəvahirat və 

başqa bahalı hədiyyələr göndərib. İndi mənə nə deyə bilərsən, bütün bunları həqiqətən aldın, yoxsa yox? Şahın 

da özünün olduğu saray adamları və əyanları əhatəsində sözün doğrusunu demək şair tərəfindən onların iç üzünü 

açmaq və pis vəziyyətə salmaq demək idi. Buna görə də, Nizami belə deyib: «Həqiqətən, olub belə bir vəd, lakin 

böyük sultan dünyasını dəyişdi və bununla təkcə mən deyil, eləcə də bütün ölkə bu qədər böyük zərər görüb. Bunu 

eşidən Qızıl Arslan şairə həm Dunya kəndini və bir qayda olaraq qiymətli xələt bağışlanılmasını əmr edir. Nizami 

şahın çadırını tərk edəndə, sən demə, həsəd aparanlardan biri ona belə böyük mükafat üçün minnətdarlıq etmək 

lazım deyildimi?- istehza edərək deyir. Abxaziyada yerləşən bu hədiyyə Xrioki kəndidir və ondan gözlənilən 

gəlirdən daha çox məsrəf tələb olunur, - deyə dillənir... 

Nizaminin adı geniş qanad açırdı və onun poetik sözü oxucularını daha çox heyran edirdi; Dərbənd, Kiçik 

Asiya, bütün İraq sultanlığı ... Və budur, günlərin bir günü onun evinə yenə qasid gəlir. Bu dəfə qasidi böyük 

Şirvan ölkəsinin hakimi, Kesranilərin tacidarı I Axsitan göndərir. O, gəncəli şairə: 

Türk dili yaramaz şah nəslimizə. 

 Əksiklik gətirər türk dili bizə. 

Yüksək olmalıdır bizim dilimiz, 

Yüksək yaranmışdır bizim nəslimiz. 

Ey söz dünyasına hakim Nizami, 

Qulluğa məhrəmsən, tut ilticami  

Səhər yuxusunun pərdəsini at,  

Yenə söz oynadıb bir sehr yarat... 

İstərəm Məcnunun böyük eşqinə. 

Bir söz xəzinəsi açasan yenə. 

Bir məzə gəlinə çəkəndə zəhmət,  

Fars, ərəb diliylə vur ona zinət. 

Sözün sərrafıyam, sən ki, bilirsən, 

Təzəni köhnədən tez seçərəm mən,  

Kamal cövhərinin xəzinəsindən  

Gör, kimin sapma inci düzürsən. 

Oxucu başa düşür ki, Şirvan şahı əyanların layiqli yüksək dilində ədəbi fars dilini nəzərdə tuturdu. Bu, 

sözsüz ki, Nizamini qorxutmurdu, lakin belə bir konkret olaraq buyrulmuş sifariş onu kədərləndirmişdir- «İstərəm 

Məcnunun böyük eşqinə, bir söz xəzinəsi açasan yenə». Bu, onun belə buxovlandığı ilk və yeganə hal idi. Nizami 

Məcnunun məhəbbəti barəsində ərəb əfsanələrini bədii şəkildə işləməsini ən çətin iş hesab edirdi. O, dinamika 

olmadan poemanı təsəvvür edə bilmədi, onun qəhrəmanlarına geniş meydan açılmalı idi, əsər zəngin olmalı idi, 

Firovsidən bildiyimiz kimi, təsvir xarakterli personajlarla, yalnız misli olmayan ustadının özü olduğu psixologizm 

ilə, o poetik düşüncəni dolğunlaşdıra bilməzdi, artıq Nizami belə düşünürdü. Lakin atasını, əmin edən oğlu 

Məhəmmədin: «Buna sənin hünərin çatar və ona rədd cavabı verməklə Axsitan Şirvanşahı küstürə bilərik» 

təkidinə Nizami tabe olduğunu bəyan edir və böyük uğurla da bu ağır vəzifəsini yerinə yetirir. 

Bu əsəri Nizami «Leylu və Məcnun» adlandırıb və onu, yuxarıda dediyimiz kimi, çox qısa vaxt ərzində 

1188-ci ildə yazıb. Hicri tarixinin 584-cu ilində, onu şairin özü belə tarixləndirir. 

«Leyli və Məcnun»da Nizaminin I Axsitanmm həddi-buluğa çatmayan oğlu, atasından sonra III Manüçöhr 
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adı ilə, güman ki, taxta çıxmağı gözləyən Mənüçöhrə müraciəti diqqəti cəlb edir. Şahzadədən oğlunun ona yaxın 

olan dəstəyə salınmasını, ona qarşı lütfkar olmasını və ömrünün axırma kimi onun həyatının təmin edilməsini 

xahiş edir. Lakin bu ki, şairin baxışlarına və onun - mümkün olduğu qədər şahlardan uzaq gəzmək - bütün həyat 

nümunəsinə zidd çıxır. Görünür, burada yenə də Nizaminin həsəd oyatmayan maddi durumu özünü büruzə verir 

ki, bu da atanı oğlunun qayğısına qalmaq üçün belə bir addımı atmağa məcbur etmişdir. Lakin sonralar 

Şirvanşahlar sarayında baş verən iç hadisələr taxtı I Axstianın varisinə deyil, şahın qardaşlarına nəsib etdi və buna 

görə də Məhəmməd Şamaxıya doğru daha gedə bilmədi. 

Günlər bir-birini əvəz edirdi, illər ötürdü. Nizami qocalığını hiss edib: «Məndən getdi söyüd təravəti, 

mənim gödəkcəm saraldı və bənövşəm də ağardı»,- deyə o şikayət edir. Şair yarım əsrin astanasına qədəm qoyub. 

Onun şeiri əvvəllər olduğu kimi, ölkələri heyran edir və budur, cənubdan gələn qasid onun qapısını yenə kəsdirib. 

Aksanqurilər sülaləsinin tacidarı, böyük poeziya həvəskarı və onun qədrini bilən Ələddin ona deyib: «Mənə bir 

poema yaz və sənin əməyin öz bəhrəsini verəcək». Görünür, seçim Nizaminin özü üçün etibarlı olub. Şair də, bizə 

nəql etdiyi kimi, qədim Sasani məlumatlarına dərindən bələd olub, güman ki, Qafqaz xalqları yaradıcılığının 

xəzinələrini də(D.Kobidze) və sifariş üçün Bəhram-Gur barədə əfsanələrin bir başlıq altında birləşdirilməsini 

tövsiyyə edir. Nizaminin dördüncü «Yeddi gözəl» poeması belə yarandı. Belə ki, şair onu 1197-ci ildə yazıb. 

Bu poemada qocalığından şikayət etməsindən başqa, Nizaminin həyat qarşısında qorxusu hiss olunur. 

Lakin yeganə oğlu, onun ümidi Məhəmməd bu zaman şairin yanındadır. Bəs, onda nə baş verməli idi? Bəlkə onu 

həmin vaxtlar hansısa şah və ya əmir hədələyirdi, onlar arasında düşmənçilik əmələ gəlmişdi? Demək olar ki, 

Nizami ədalətsiz qurulmuş bu dünyanın zorakılığını qırdı və özünü həyatın dalğalarına etibar etdi. «Çəkib 

apardıqları yol ilə gedirəm», -deyə şair bildirir. Lakin buna baxmayaq şair heç bir poemasında məncə, «Sirlər 

xəzinəsiwndə də Nizami' «Yeddi gözəbdə olduğu kimi şah hakimiyyətinin xalqa qarşı zorakılığını və 

ədalətsizliyini aşkarlamayıb. «Qəbirdə də belə bir qarışqa yoxdur ki, zorakılıq dağı onda özünü büruzə 

verməsin»,- deyə o, vurğulayır. «Şərə müqavimət göstərmə» sufıst əhval-ruhiyyəsi Nizamini bu zaman hər halda 

xarakterizə etmir. Çünki əqrəb bədxahı təbiətindir, onu təqsirləndirmək günahdır, öldürmək -xeyirxahlıq, -deyə 

bəyan edir. Lakin xüsusilə diqqətə layiqdir ki, bu poemasında da Nizami yenə də əməyin təqdiri kimi çıxış edir: 

«İşlə, çünki cənnətə və işsizliyə baxanda əmək və cəhənnəm üstündür», -deyir. İnsanın ən başlıca vəzifəsi olaraq 

əməyin bəyan edilməsi onun elə ilk poemasındaca təsdiq olunur: «Hörməti və böyük adı var-dövlət ilə deyil, 

əsilzadəlik ilə deyil, zəhmətlə əldə etməlisən»,- deyir. 

Buna görə də o, rahatlıq bilmirdi, yeni əsərlərini yaratmağa hazırlaşırdı. Bu, onun son və ən böyük 

poeması olan «İsgəndərnamə» (Makedoniyalı İsgəndər barədə kitab) idi. Gəncə nəğməkarının böyük 

həyatının günləri sona yetirdi və hər halda taqətdən düşmüş şair şəfəqdən şəfəqə bəşəriyyətin şan-şöhrəti və 

xoşbəxliyi barəsində beytləri ipə-sapa düzürdü. 

Nizaminin faktiki olaraq iki poemadan («Şərəf- namə» və «İqbalnamə»dən ibarət olan «İsgən- 

dərnamə»sini hansı ildə yazdığını dəqiqliyi ilə bilmirik. Əvvəlki əsərllərində onun elə özü onların yazıldığı 

tarixləri bizə nəql edirdi. «İisgəndərnamə»- də isə şair bunu aydın şəkildə qeyd etmir. Buna görə də təxmini güman 

ilə Nizami gərək ki, özünün bu sonuncu əzəmətli poemasını ölümündən bir neçə il əvvəl, belə ki, 1201-ci ildə 

başa çatdırmışdır. «Şərəfnamə»də şair aydın şəkildə söyləyir: - «Mənim illərimin miqdarı altmışa çatdı» və onun 

doğum tarixi 1141-ci il olduğundan, «İsgəndərnamə»nin sözügedən vaxtda başa çatdırılmış hesab etmək olar. 

Poemanı Nizami öz istəyinin əleyhinə olaraq Eldəgizlər sülaləsinin nümayəndəsi Əbubəkr Fiş- kin ibn 

Məhəmmədə həsr etmişdir. Görünür, bu sonuncunun təkidli tələbinə və hədəsinə görə olmuşdur, burada oxucuya 

xatırladaq ki. bu, 1195- ci ildə Gürcüstana qarşı təşkil olunmuş koalisiya qoşunlarının başında duran və Şəmkirdə 

ciddi məğlubiyyətin dadını görən həmin Əbubəkrdir. 

«Şərəfnamə»də olduğu kimi, «İqbalnamə»də əvvəlki poema ilə müqayisədə şairin qocalıqdan və 

yorğunluqdan əmələ gələn motivləri güclü şəkildə səslənir: «İnlə, ah-vay et, illər boyu gərgin hala düşən, qoca 

bülbül! - deyə kədərlənmiş Nizami bildirərək deyir: - Sənin qırmızı yanaqların artıq saralıb və qamətin də əyilib». 

«Şərəfnamə»də Nizaminin sözləri daha da hə- yacan doğurucudur. Burada o özünü bu dünya-dan 

uzaqlaşmış kimi təsəvvür edir və onun məzarına yaxınlaşanlardan xahiş edir: «Məni diri olaraq hesab et və təmiz 

ürəklə gəlmisənsə, mən də öz ruhum ilə səni qarşılayacağam»,- deyir. «İqbalnamə»də isə şair tənhalıqdan şikayət 

edir. «Həmdəmim və yaxın dostum yoxdur». Tənha qalmış şair xəstəliyə də düçar olub və buna görə də həyatın 

son anlarında Nizamiyə adət etmədiyi bədbin əhval-ruhiyyə hakim kəsilib: «Bir anda əmələ gələn və yox olan 

ildırım xoşbəxtdir, yalnız bir neçə gecə yanan və əriyən şam yazıqdır». Buradan belə bir nəticə çıxartmaq olar: 

İnsanın qocalıqdan və digər bədbəxtliklərdən əziyyət çəkdiyindən cavanlıq vaxtında ölməsi daha üstündür. 

Lakin bu cür əhval-ruhiyyə onun varlığının yalnız müəyyən günlərini əks etdirir. Əslində isə Nizaminin böyük 

həyatının və yaradıcılığının leytmotivi əmək və insan olub. 

 

Gürcü dilindən tərcümə edəni: Mirzə MƏMMƏDOĞLU 
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NİZAMİ GƏNCƏVİ ƏSRİ 

 

Konstantine PAĞAVA, 

əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor 

 

Məşhur farsşünas, əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Konstantine Pağava TDU-

nin Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı, fars filologiyası kafedrasının müdiri olmuş və farsşünasların bir neçə 

nəslini yetişdirmişdir. Bir çox elmi məqalələr və monoqrafiyalar ( «Nizami», «Mirzə Fətəli Axundov», 

«Azərbaycan-gürcü mədəni əlaqələri» ) onun qələminə məxsusdur. Onun elmi maraqları XIX və XX əsrlərin 

fars ədəbiyyatı tarixinin aktual problemlərini əhatə edirdi. 

Konstantine Pağava «Görkəmli insanların həyatı» silsiləsindən 1964-cü ildə nəşr etdirdiyi «Nizami» 

monoqrafiyasında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin, həyat və yaradıcılığı, dövrü, şəxsiyyəti, əsərləri 

barədə və digər məqamlar haqqında özünəməxsus ustalıqla və bədii dil ilə geniş söhbət açmışdır. 

«Qarapapaqlar» dət gişinin oxucularının marağını nəzərə alaraq dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin 

anadan olmasının 870 illiyi münasibətilə həmin monoqrafiyadan bir hissəni jurnalın bu nömrəsində dərc 

etdiririk. 

Şərq tarixində xəlifəlik adı ilə tanınan, ərəblər tərəfindən İslam bayrağı altında qan və yaş üzərində 

qurulmuş böyük dövlət IX əsrdə artıq öz zəifliyini hiss etdi. Möhkəm iqtisadi təməli olmayan, yalnız hərbi 

qüvvəyə və dinə arxalanan siyasi birlik, sözsüz ki, vahid dövlət simasını saxlaya bilməzdi və buna görə də, bəri 

başdan ölümə məhkum idi. Bütün feodal dövlətləri kimi, daxili hərc-mərclik və mərkəzi hakimiyyətdən 

kənarlaşmaq qüdrətli xəlifəliyin ayaqları altını eşməyə başladı, Orta və Yaxın Şərqin böyük ərazisində 

məskunlaşan müxtəlif din, müxtəlif qan, əxlaq və mədəniyyət daşıyıcıçı olan xalqları özünə tabe edən imperiyanı 

işğal altda olan xalqların qanuni mübarizəsi və müstəqilliyin bərpası uğrunda səngiməyən səyi daha da zəiflədirdi. 

Feodal əlaqələrin gələcəkdə inkişaf əlaməti olan Xəlifəliyin əhəmiyyətli dərəcədə dağılma prosesi, eləcə 

də bir neçə kiçik xanədanların əmələ gəldiyi bugünkü Azərbaycan torpaqlarında da baş verirdi. IX əsrin ikinci 

yarısından ərəblər tərəfindən Şamaxı şəhərində əmir kimi təyin edilən 

Məzdədilər sülaləsinin əsasını qoyan və şahlıq soyadını Şirvanşahlar titulu olaraq öz varislərinə vəsiyyət 

edən Məhəmməd ibn Yezid Şirvanşah bölgəni idarə etməyə başlayır. X əsrdə onların ölkəsi Dərbənddən Kür 

çayının sol sahillərinə qədər uzanırdı. Bu sülalə XI əsrin 25-ci illərinə qədər mövcud olmuşdur. 1027-ci ildən 

Şirvanşahlar titulu daha uzun ömürlü olan və özünü XIV əsrin astanasına kimi çatdıran Kəsranilər sülaləsinə 

məxsus oldu. Bu sülalə XII əsrdə Nizami əsrində Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatında mühüm rol 

oynadığından odur ki, bizim üçün xüsusilə diqqətə layiqdir. 

Azərbaycanın şimal-şərqinin böyük ərazisi Şirvanşahların miras yerinə çevrildisə də, bu ölkənin digər 

bölgələrində, ələlxüsus isə onun ucqar cənub və şimal-qərb hissələrində Ermənistanın həmsərhəd torpaqlarını 

daxil etməklə, IX-X əsrlərdə hökmranlıq uğrunda Sacilər, Səlairlər, Rəvvadilərvə Şəddadilər sülaləsi bir-birilə 

rəqabət aparırdılar. X əsrin 70-ci illərində Şəddadilər Salarilərdən Gəncəni qopartdı və Azərbaycanın qərbində öz 

dövlətini yaratdı. Şəddadilərin ən məşhur nümayəndəsi I Fəzlun Bərdə, Şəmkir kimi məşhur şəhərləri özünə 

birləşdirdi, Gəncəni öz iqamətgahına çevirdi və elə orada öz sikkəsini kəsməyə başladı. Bir sözlə, X əsrin sonunda 

Azərbaycan torpağında daha bir dövlət vahidi yarandı ki, bu da xüsusən sözügedən sülalənin daha bir adlı-sanlı 

nümayəndəsi Şavirin şahlığı dövründə güclənməyə başladı. O, özünün taxt- tac şəhəri, Azərbaycanın mühüm 

mərkəzlərindən birinə çevrilən Gəncəni əlahiddə şəkildə möhkəmləndirdi. Xəlifəliyin dağılması-zəifləməsi və 

yadellilərin hökmranlığından yenidən Azərbaycanın azad olunması ilə yanaşı, kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi 

və feodallıq şəraitində mümkün miqyaslarda istehsal qüvvələrinin inkişafı baş verirdi. Bu sonuncu hal ictimai 

əməyin bölgüsünə səbəb olurdu və buna görə də kənd təsərrüfatından sənətkarlıq tədricən ayrılırdı. Bu 

sonuncunun inkişafı ticarət və şəhər həyatının tərəqqisinə gətirib çıxardırdı. Bütün bunların hamısı birlikdə 

götürülsə, şübhəsiz, ölkənin ümumi irəliləyişinə imkan yaratmış olurdu. 

IX-X əsrlərdə Azərbaycanın iri şəhərləri Bərdə, Bakı, Gəncə, Beyləqan, Naxçıvan, Ərdəbil, 

Təbriz, Marağa, Urmiya idi. Onlardan bəziləri on minlərlə əhali ilə hesablanır və öz böyüklüyü ilə Bağdaddan 

heç geri də qalmırdı, lakin Kür və Araz arasında Azərbaycanın qərb hissəsini əhatə edən, Arranın anası adlanan 

və deyilənlərə görə, görənləri heyran edən Bərdə həmin vaxtlar mühüm əhəmiyyətə malik idi. IX-X əsrlərin ərəb 

çoğrafiyaşünası əl-istəxrinin verdiyi məlumata görə, İraq və Xorasandan, Rey və İsfahandan sonra Bərdə kimi 

daha əhəmiyyətli, daha çiçəklənmiş və daha gözəl yerləri və torpaqları olan şəhər yoxdur. Buradan Fars və 

Xuzistana çoxlu ipək aparılır. Burada hamının mülkü olan tut ağacları ilə barama qurdunu yemləyirlər. Bərdənin 

qapıları yaxınlığında böyük bazar açılıb. Bura hər tərəfdən, hətta, İraqdan da gəlirlər. 

Böyük ticarət yolları Bərdədən keçirdi: - Gəncə, Şəmkir və Tiflisdən keçərək qərbə tərəf, Təbriz, Ərdəbil 

və Marağadan, şimaldan isə Şamaxıdan keçərək Dərbəndə doğru. Lakin bu qədər önə çəkilmiş bu şəhərin 
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əhəmiyyəti 944-cü ildə şimal çöllərindən soxulan yadelli işğalçıların hücumu nəticəsində itməyə başladı. Bundan 

sonra, Bərdənin yerini Azərbaycan və bütün Şərqin çox mühüm ticarət-iqtisadi və mədəni həyatınının mərkə- zinə 

çevirlən Gəncə tutdu. 

XI əsrin ikinci yarısından etibarən Orta Asiya səhralarından türk-səlcuqların simasında yeni güclü 

işğalçılara məruz qalandan sonra, Azərbaycanda tjöyük dəyişikliklər baş verməyə başladı. Onların başında ilk 

növbədə Xorasanı işğal edən, Qəzvinlər dövlətini məğlub edərək bununla qərbə doğru yol açan Sultan Toğrul bəy 

dururdu. İranı ələ keçirərək, İraqa, Kürdüstana soxuldu, İran Azərbaycanını ələ keçirdi və 1054- cü ildə Gəncəni 

özünə tabe etdi, bundan sonra Toğrul bəy Bağdada doğru üz tutdu. 

Türk -səlcuqların iqtisadi quruluşunun əsasını natural təsərrüfat təşkil edirdi ki, bu da öz əksini torpaq 

mülkiyyətinin iqta adlanan institutunda tapırdı. İqta sultan və ya feodal tərəfindən torpağın müəyyən sahəsinin 

iqtadara, yəni torpaq sahəsini alan şəxsə bu şərtlə verilirdi ki, torpağın becərilməsi və onun məhsulundan müəyyən 

edilmiş hissəsinin ödənilməsi ona həvalə olunurdu. Onlar tərəfindən tabe edilmiş mədəni xalqların, necə ki, 

məsələn farsların öz aşağı mədəni səviyyəsinə görə faktiki olaraq işğalçıların durumuna düşdüklərini xatırlasaq, 

türk-səlcuqlar tərəfindən qılınc gücünə yaradılmış hərbi inzibati birliyi hansı təhlükənin 

gözlədiyini asanca təsəvvür etmək olar. Buna görə də belə dövlətin başında arxasını savadlı və uzaqgörən vəzir, 

milliyyətcə fars Nizam əl- Mülkün möhkəmləndirdiyi Alp Arslan (1063-1072) və Məlik şah (1072-1092) kimi 

güclü sultanların hökmranlığı dövründə türk-səlcüqlar imperiyası da öz bütövlüyünü qoruyub saxlamışdı. 

Bu vaxtlar, XI əsrin sonu XII əsrin əvvəllərində Azərbaycanın şimal-şərq hissəsini -Şirvanı yenə də 

Kəsranilər sülaləsi idarə edirdi. Doğrudur, türk-səlcuqlar onların bir çox qala-qəsrlərini qopartdılar və onların 

üzərinə xərac da qoydular. Lakin, buna baxmayaraq, Şirvan hər halda müstəqilliyini qoruyub saxlayırdı. 

Azərbaycanın Məlik şahın varisi Sultan Məhəmmədin şahlığına daxil olan qərb və cənub rayonlarında başqa bir 

vəziyyət mövcud idi. Ölkənin bu hissəsi, xüsusən bizim üçün bu dəfə maraqlı olan Arran diyarı və onun əsas 

şəhəri Gəncə uzun müddət türk-səlcuqların əlində qaldı. Onların hökmranlığı burada XII əsrin ortalarına kimi 

davam etdi. 

Nizami əsrinin miras olaraq aldığı siyasi həyat sahəsində qüvvələr nisbətinin ümumi mənzərəsi belə idi. 

XII əsrdə türk-səlcuq sultanları hökmranlığının sonradan zəifləməsi hallarından biri 50-ci illərdə 

Şəmsəddin Eldəgiz tərəfindən Cənubi 

Azərbaycanda Eldəgizlərin Atabəylər sülaləsinin əsasının qoyulmasıdır. O bununla kifayətlənməmiş və 

1160-cı ildə İrağın səlcuqlar sultanı taxtına öz adamını qoymuşdur. İndən belə Eldəgizlər tam müstəqillik əldə 

etdilər, onların şahlığına Cənubi Azərbaycan, Arran, Naxçıvan və İranın qərb vilayətləri -İsfahan və Rey daxil 

idi. 

Bu dövrlər XI əsrin 90-cı illərində Gürcüstana şərq tərəfdən Şirvanşahlar dövləti, cənub tərəfdən o dövrlər 

Məlik şahın varislərindən biri Məhəmmədin torpaqlarına daxil olan Gəncə əmirliyi həmsərhəd idi. Gürcüstanın o 

dövrkü çarı Qurucu David (1089-1125-ci illər) hər şeyi gözünün qabağına gətirdi və hər şeyi- öz ölkəsinin iç 

durumunu, türk- səlcuqların qüvvələrinin real imkanlarını, onların beynəlxalq durumunu ehtiyatla götür- qoy etdi 

və bilavasitə qonşuların ürək sözlərini də dinlədi və beləcə uzaqgörənliklə Gürcüstanın birləşdirilməsi və onun 

işğalçılardan azad edilməsi işinə başladı. 

Türklərə xərac verməyi dayandırandan, onlar tərəfindən tutulan qala-qəsrləri azad edəndən sonra Qurucu 

David Kaxet və Hereti özünə birləşdirdi ki, bunun da ölkə üçün böyük strateji əhəmiyyəti var idi. Bununla o 

bilavasitə Gəncə əmirliyi ilə həmsərhəd oldu. Şirvan ilə Gürcüstan arasında hərbi-siyasi əlaqə bu dövrlərdə sülalə 

nikahında da öz əksini tapdı. Şirvanşahlar ilə Gürcüstan çar sarayı arasında qohumluq əlaqələri də yarandı. 

Təbii ki, gürcülər tərəfindən onların dövlətinin bu qədər əsaslı güclənməsi ilə türk-səlcuqların sultanı Sultan 

Mahmud barışa bilməzdi. Buna görə də O,yubanmadan böyük qoşunla hərəkətə keçdi. Didqori döyüşü ilə tanınan 

daha bir qanlı toqquşma 1121-ci ilin avqustunda oldu. Burada da Qurucu David parlaq qələbə qazandı və indən 

belə onun qarşısında real şəkildə dörd yüz illik əsirlikdən Tiflisin azad olunması vəzifəsi dururdu. Burada işi 

yubatmaq olmazdı. 1122-ci ildə yadelli işğalçılardan beləliklə Gürcüstan paytaxtını da azad etdi. 

Gürcüstan torpaqlarının birləşdirilməsindən sonra türklər məğlubiyyətləri ilə barışma bilmirdilər və yeni 

döyüşə hazırlaşırdılar. 1123-cü ildə Sultan Mahmudun başçılığı ilə türk-səlcuqların çox saylı süvari qoşunu 

Şirvana soxuldu, onun paytaxtı Şamaxını ələ keçirərək Şirvanşah II Mənüçöhrü əsir götürdü. “Eyni zamanda 

Gürcüstan çar sarayının müsəlman mədəniyyətinin hökmranlıq etdiyi və buna da müvafiq olaraq millətlərarası 

mədəni birgə yaşayışın siyasi xəttinin işlənib hazırlandığı Yaxın Şərqdə yaranmış durumu yaxşı nəzərə almışdı. 

Doğrudur, Gürcüstan xristian ölkə idi. Lakin Gürcüstanda müsəlmanları heç kim təqib etmirdi. Çar David 

müselman dini mürəbbilərinə hörmətlə yanaşırdı, müsəlman tacirlərə himayədarlıq göstərirdi, müsəlman şairləri 

ilə və filosofları ilə dostluq edirdi. Buna görə də onlar «Xristian çarlığında» müsəlman hökmdarlarının əlində olan 

ölkələrdə olduğundan tamamilə heç də pis yaşamırdılar. Gürcü xalqı müsəlmanlığa qarşı deyil, türk işğalçılarına 

qarşı mübarizə aparırdı və onları Zaqafqaziyadan qovub çıxardırdı» (Gürcüstan tarixi, 1958-ci il, səh. 113). 

Qurucu Daviddən sonra Gürcüstanın çarlıq hakmiyyətinin xarici siyasəti Zaqafqaziyanın qardaş xalqlarına, 
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eləcə də türk işğalçlarına qarşı dəyişməz olaraq qalırdı. Bunu dövr tələb edirdi. Yalnız Şirvan ilə münasibət o 

baxımdan dəyişdi ki, bu ölkəyə vassallıq başlanğıclarında müstəqillik qaytarıldı. Belə ki, onlar ilə David 

tərəfindən lap başdan müəyyən edilmiş əlaqələr forması bərpa olundu. Yalnız Gəncə ilə ( və yaxud Qanza) ilə 

münasibət məsələsi yaxşılığa doğru həll edilə bilinmirdi. Doğrudur, 1138-ci ildə Davidin varisi Demetre yenə bu 

şəhəri aldı, lakin qoruyub saxlaya bilmədi və bundan sonra da Gəncə uzun müddət Gürcüstanın əleyhinə olan 

mübarizədə müsəlmanların dayaq məntəqəsi olaraq qalırdı. 

Gürcülərin qüdrətinin artmasından narahat olan türk- səlcuqlar Gürcüstanın öhdəsindən gəlmək üçün 

nəhayət, koalisiya qoşununun yaradılması qərarına gəlirlər. Bu işə eləcə də Bağdad xəlifəsini cəlb edirlər. Belə 

ki, müsəlmanların ali rəhbərləri xristian dövlətinə qarşı müsəlmanlar tərəfindən müəyyən məqsədlə olan 

müharibədə öz iştirakını təbii hesab etdilər. Bu təşəbbüsü lazımi vəsait ilə təmin etdilər və xeyir-duasını da 

verdilər. İran Azərbaycanının atabəyi Eldəgizlər sülaləsinin nümayəndəsi Əbu Bəkrin sərkərdəliyi ilə döyüş üçün 

hazırlanmış çox saylı süvari qoşunla Gürcüstana doğru hərəkət etdi. Əbu Bəkr əvvəlcə Şirvana soxularaq onun 

bir hissəsini işğal etdi, Axsitanı və onun kürəkəni əmir Əmiranı ( Əbu Bəkrin qardaşı idi, lakin bir-birinə qarşı 

düşmənçilik əhval-ruhiyyəsində idilər), sıxışdırıb çıxartdı. Bundan sonra Əbu Bəkr öz qoşununu Gürcüstana 

doğru yönəltdi. Gürcülərin qoşununa Tamaranın əri David Soslan başçılıq edirdi. 1195- ci ildə Şəmkir 

düzənliyində böyük döyüş oldu ki, burada da türklərin birləşmiş qoşunu ciddi məğlubiyyətə uğradı. 

Şəmkir döyüşü Yaxın Şərqdə Gürcüstanın hərbi üstünlüyünü bir daha nümayiş etdirdi. Belə ki, onun 

sonralar güclənməsi üçün və genişlənməsi üçün daha da perspektivlər açır və qarşıya yeni vəzifələr qoyurdu. 

Şübhəsiz, türk-səlcuqların hücumları Zaqafqaziyaya və xüsusən Azərbaycanın iqtisadi həyatına böyük 

ziyan vurmuşdur. Bitib-tükənməyən talanlar, xərac və müharibələr kənd təsərrüfatına və məhsul yetişdirən 

əhalinin belinə ağır bir yük olurdu, şəhər həyatının və ticarət-sənəkarlıqın irəli getməsinə maneçilik törədirdi. 

Lakin ictimai inkişafın nisbətən aşağı səviyyəsində duran işğalçılar tezliklə onlardan daha mədəniyyətli, tabe 

edilmiş xalqların təsiri altına düşdülər. Eyni zamanda türk-səlcuqlar dövlətinin nisbətən əvvəllər başlayan 

parçalanması-zəifləməsi və Azərbaycanın gerçəkliyində Şirvanşahların, Eldəgizlərin dövlətinin güclənməsi bu 

ölkənin istehsal qüvvələrinin inkişafına, sözsüz ki, müsbət təsir göstərdi. Gəncə, Urmiya, Təbriz və başqa 

vilayətlərdə əkin-səpin sahələri genişləndi. Buna süni suvarma sistemlərinin genişləndirilməsi imkanlar yaradırdı. 

XIII əsrin ilk on illiyində fəaliyyət göstərən ərəb coğrafiyaşünası Yaqut əl- Həməvi Azərbaycana öz səyahətini 

təsvir edərkən qeyd edir ki, bu qədər bağları, arxları və bulaqlan heç yerdə görməmişəm. Kənd təsərrüfatınının 

dirçəldilməsi, təbii ki, ticarət-sənətkarlıq və şəhər həyatının güclənməsinə səbəb oldu. Bu baxımdan XII əsrin 

Azərbaycanında Şəmkir, Gəncə, Beyləqan, Şamaxı, Naxçıvan, Təbriz, Ərdəbil, Marağa və Bakını göstərmək 

lazımdır. Gəncə öz atlası və ipəyi ilə məşhur idi, Şirvanın ipəyi isə bu dövrdə İtaliyada da geniş yayılmışdı. Eləcə 

də xalça toxuculuğu xüsusilə Təbrizdə əhəmiyyətli dərəcədə genişləndi. Bir sıra şəhərlərdə, daha çox Gəncədə 

yüksək keyfiyyətli, rəngli naxışlarla işlənimş saxsı qablar hazırlanırdı. Azərbaycandan qiymətli boyalar, dəmir və 

mis filizlər, silah və başqa şeylər aparılırdı. Ümumiyyətlə, istehsal olunan malın əksəriyyəti xarici bazara 

çıxarılırdı. Kəndlilər isə yetişdirdikləri məhsuldan məmnun idilər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu zaman 

Azərbaycan torpaqları onu uzaq ölkələr ilə birləşdirən ticarət yolları ilə şaxələnmişdi. Bu da şübhəsiz, mal 

dövriyyəsinə, pul tədavülünə və ölkənin iqtisadi irəliləyişinə böyük imkanlar yaradırdı. 

Yaranmış siyasi və iqtisadi vəziyyətə görə Azərbaycan daha çox Yaxın və Orta Şərq xalqlarının ictimai 

həyatının əhatəsinə düşürdü. Bu mühit, sözsüz ki, müəyyən dərəcədə yenə də onun maddi və mənəvi 

mədəniyyətini, onun ədəbiyyatını, elmini, incəsənətini müəyyən edirdi. 

XI-XII əsrlərdə Şərqdə inkişaf etmiş elmi biliyin müxtəlif sahəsində Təbəri, Əl-Müdəddəsi, ibn Hövqəl, 

Belazuri, Biruni, İbn Sina(Avitsena), Ömər Xəyyam, Xarəzmi və bir çox başqaları kimi adlar meydana çıxdı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, onlar arasında fars, özbək, tacik və ya azərbaycanlılar da ərəb dilində yazırdılar. 

Ərəb dili Orta əsrlərdə elm dili kimi bərqərar oldu, lakin bu, o demək deyildi ki, o dövrkü bütün alimlərin 

fikirləri yalnız ərəb müdrikliyinin tapıntısı idi. Həqiqətdə onlar öz əsərləri ilə, hər şeydən öncə doğma fikir və 

biliyini zənginləşdirərək irəliyə apardılar. Sözügedən əsrlərdə Azərbaycanda tibb, astronomiya, fəlsəfə, tarix və 

coğrafiya kimi sahələr çiçəklənirdi. Əl-həməvi Şərqin böyük şəhərlərində təhsil alan bir çox alimin adını 

sadalayır. XI əsrin görkəmli azərbaycanlı filosofu Bəhmənyar ibn Mərzban Əbu Əli ibn Sinanın şəyirdi olub. O, 

«Məbəd ət-Təbiyyat» («Metafizika»), «Əl-Bəhcad və əs- Səadət»(«Gözəllik və xoşbəxtlik») kimi traktatlarını və 

sair əsərləri yazıb. Eləcədə XI əsrin sonları XII əsrin əvvəlləri məntiq və Sanskrit sahəsində çox savadlı, Bağdadda 

səlcuqların böyük vəziri Nizam əl -mülk tərəfindən əsası qoyulmuş, o vaxtlar bütün Şərqdə tanınan mədrəsədə, 

deyilənə görə, məruzələr oxuyan Xətib Təbrizini qeyd etmək lazımdır. XII əsrin ortalarında məşhur həkim Əbu 

Miyaz-Abday, hüquqşünas Əbu Bəkr Məhəmməd Şirvani və astronom Fazil Fəridəddin Şirvani fəaliyyət 

göstərirdilər. Oğlanqala xarabalıqlarının qazıntıları zamanı, planetlərin yerlərini dəyişmə yollarınını əks etdirən 

xətlər ilə aşkar edilən gil vallar, həmin dövrlər Azərbaycanda eləcə də astronomiya elminə marağın artmasından 

xəbər verir. 

XI-XII əsrlərdə fəlsəfənin və təbiətşünaslığın, xüsusən tibbin inkişafının xüsusi səviyyəsi barədə Nizami 
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tərəfindən «Leyli və Məcnun» poemasında oğluna nəsihətdə xəbər verilir. O, yeganə oğlu  

- Məhəmmədə, bütün digər karyeralardan, o cümlədən şairlikdən də əl çəkməyi və ruh və bədən barəsində 

«öyünməli işlərə layiq» təlimləri öyrənməyi məsləhət görür. 

Məlumdur ki, bu və ya digər xalqın tarixi həyatının xarakteri və onun mədəniyyəti maddi abidələrində də, 

o cümlədən memarlıq tikililərində öz əksini tapır. XI-XII əsrlərdə Azərbaycan memarlığını füsunkarlıq 

xüsusiyyətləri xarakterizə edir və eyni zamanda onun yalnız Orta əsrlərin müsəlman sənəti üçün xarakterik 

növünü təşkil edir. Naxçıvanda bu günə qədər qorunub saxlanılan, bu əyalətin sakini, böyük rəssam və memar 

Əcəmi Əbu Bəkrin Gəncədə Nizaminin öz ölməz əsərlərini yazdığı bir vaxtda yaratdığı iki sərdabə xüsusi maraq 

doğurur. Bu sərdabənin biri 1162-ci ildə inşa olunub, Yusif ibn Keysərə məxsusdur, ikincisi isə, Eldəgizlər 

sülaləsinin nümayəndələrindən biri Cahan Pəhləvanın həyat yoldaşı Mömünə Xatuna məxsusdur və 1186-cı ilə 

aiddir. Mütəxəssislərin çox bəyəndiyi hər iki abidə həndəsi ornamentlər və yazılar ilə bəzədilib. Qədim Bakıda 

indiyədək qorunub saxlanılan «Sınıq qala» məscidi və minarəsi tədqiqatçıların fikrincə, Nizami dövrünün 

memarlıq abidələrinin bilavasitə sələfidir. 

Bakıda indi də öz sadəliyi ilə xarici görünüşü tamamilə orjinal olan, içərisindən yeddi yarusa ayrılan XII 

əsrin Qız qalası mövcuddur. Şamaxı şəhəri yaxınlığında dağda təbii qayalıqlar və daşlar ilə tikilən hasarlar 

arasında Şirvanşahların «Gülüstan» qala-qəsri mürəkkəb daxili memarlığı ilə dayanıb. Ərəb coğrafiyaşünası 

Yaqut əl- Həməvinin verdiyi məlumata görə, Marağada (Cənubi Azərbaycanda) qədim dövrün abidələri, 

mədrəsələri və xanəgahları (mehmanxanaları) çox olub. 

XI-XII əsrlərdən bizim dövrə qədər sanki o dövrkü Şərqin böyük şəhərləri: Bağdad, İsfahan, Məşhəd, 

Herat, Səmərqənd və Buxaranın tikililərinin inşasında və bəzədilməsində iştirak edən bir neçə bənnanın və 

nəqqaşın adı gəlib çatıb. Lakin müəyyən olunduğu kimi, feodal cəmiyyətdə onların taleyi çox hallarda 

ümumiyyətlə, sənətin taleyindən fərqlənmirdi. Kim bilir, nə qədər ustadın sağ əli və həyatı Şərqdə despot 

hökmdarın bəd rəftarının qurbanı olub. Bir çox səyyah bu barədə yazır. Nizami Gəncəvi də özünün ölməz «Yeddi 

gözəl» poemasında belə bi məlumatla başlayır: «Bütün Ön Asiyada məşhur olan qalanı ucaldan Yəmənin zalım 

hökmdarı Nemanın əmri ilə bu məşhur bənna elə özünün sağ əli ilə inşa olunan göydələnin minarəsindən atılır. 

Hökmdar deyibmiş ki, onun əllərinin daha başqa yerdə başqasının hömkranlıq etdiyi ölkədə bunun bədəlinin 

ucaldılmasına dözə bilmərəm. Kim bilir, böyük gəncəli şair sözügedən epizodda öz həyatının gerçəkliyindən 

götürülmüş hansısa 

faktı əks etdirib, bir rəsam-memar kimi, Simnarın obrazını yaratdığı zaman onun fikirləri məhz elə yuxarıda 

xatırlanan bənna Əcəmi Əbu Bəkrə qarşı yönəldilib. 

XII əsrdə Azərbaycanda fars dilində ədəbiyyat xüsusilə inkişaf etdi. Şirvanda bu ölkənin hakimi Nəsranilər 

sülaləsinin sarayında zəngin mədhiyyə poeziyası yarandı. Lakin fars ədəbi ənənələri daha əvvəlllərdə 

Azərbaycanın ayrı-ayrı əyalətlərində və ya dövlət vahidlərində təsdiq olunur. Ümumiyyətlə isə «Biz hələ yenə 

fars dilinin Azərbaycanda nə vaxtdan yayılmasına başlanılmasını müəyyən edə bilmirik. Lakin bir fakt kimi, qeyd 

etmək olar ki, XI əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanın əsas şəhəri Təbrizdə artıq fars şeirinin məşhur şairi 

Qətran ibn Mənsur kimi böyük ustası meydana çıxdı»(Y. Bertels). 

Şərqdə fars dili və ədəbiyyatının geniş yayılması və bərqərar olması türk-səlcuqların hücumlarına və onların 

hökmranlığına çox böyük imkanlar yaratdı. Səlcuqlar köçəri tayfalaridi. İcma quruluşu qorunub saxlanılmışdı, 

yazıları yox idi, nə də başqa mədəni ənənələri və nə də dövlətin idarə olunmasının öz sistemlərini işləyib 

hazırlamışdılar. Bütün bunları səlcuqlar onlar tərəfindən işğal olunmuş qədim mədəiyyətə malik iranlılardan qəbul 

etdilər və mənimsədilər. Buna görə də türk əsilli xalq onun tərəfindən tabe edilmiş ölkələrdə iranlıların dili və 

mədəniyyətini tədbiq edir və yayırdı. Buna görə də, Orta əsrlərin Şərqində Qərbi Hindistandan tutmuş ərəb 

ölkələrinin sərhədlərinədək bu qədər fars dili geniş yayıla bilmişdi. 

Müsəlman şərqində inkişaf edən bu ümumi prosesə yerli dillərin və dialektlərin, göründüyü kimi, hələ də 

ədəbi dil səviyyəsinə qalxmadığı Azərbaycan da qatılmışdı. Burada həmin vaxtlar işin icraatında, elm və 

ədəbiyyatda ərəb və fars dili hökmranlıq edirdi. Bədii əsərlərin yazıldığı bu sonuncunun nüfuzu daha da güclü idi. 

Eyni zamanda fars dili əsasən Azərbaycanın hökmran ali təbəqəsinin dili idi, əhali arasında isə bu dildə yalnız 

cüzi bir hissə danışırdı. 

XI əsrin başlanğıcında Təbrizdə bayaq adı çəkilən Qətran ibn Mənsur kimi şairin meydana çıxması, 

şübhəsiz, burada fars dili və ədəbiyyatının az-çox davamiyyətinin müəyyən ənənəsini təsdiq edir. Qətranın adı ilə 

gəlib çatan şeirlər poetik forma dolğunluğu baxımından o qədər əhəmiyyətlidir ki, onları bəzi alim səhv olarq 

fars-tacik lirikasının banisi, IX-X əsrlərin şairi Rudəkiyə də aid edirdilər. 

Lap erkən vaxtlarında Qətran Təbrizi Gəncədə fars təmayüllü Şəddadilərin sarayında fəaliyyət göstərməyə 

başlayır. Sonra o, fars ədəbiyyatının eləcə də geniş qəbul edildiyi Naxçıvana gedir. Nəhayət, şöhrət qazanmış şair 

doğma Təbrizə qayıdır və yerli hakimin xidmətində dayanır. Qeyd etmək lazımdır ki, o, mədhiyyələrin böyük 

hissəsini 

məhz elə hökmdarların şəninə həsr edib. 
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Qətran Təbrizi mədhiyyə şairidir. O, Buxarada Samanilər sülaləsinə məxsus şahın sarayında (X əsr) 

yaradılmış böyük fars poeziyasının çox istedadlı təqlidçisidir. Bayaq dediyimiz kimi, onun ilk addımları Gəncə 

ilə əlaqədardır, ahıllıq vaxtlarında da burada olub. Buna görə də bu şəhərin şəninə az beytlər yazmayıb. Belə ki, 

o, Gəncəni cənnətlə müqayisə edir və demək olar ki, burada şərabın qadağan olunmamasına da heyran olub. 

Belə görünür ki, Orta əsrlərdə Qətran Təbrizinin böyük imzası olub. Məsələn, XII əsrin bir şairi özünü 

qiymətləndirərkən vurğulayır ki, şairlik çəkisinə görə mən Fərruxdan və Qətrandan sonra üçüncüyəm. Fərrux da 

Qəznəvilər sülaləsi sarayının (XI əsrin birinci yarısı) şairlər məclisində mədhiyyə poeziyasının çox püxtələşmiş 

sənətkarı kimi şəfəq saçıb. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, XV əsrin böyük şairi və alimi müsəlman 

sxolastikasının tanınmış banisi, özünün məşhur «Bahar bağı» («Beharestan») adlı əsərində şairlərin xarakterini 

verən Əbdürrəhman Cami Qətran Təbrizi barədə qeyd edir ki, onun qələmindən düşən bir damcı belə öz 

müəmmalığına görə dəryadır. 

Qətran Təbrizi barədə danışanda düşünməyə bizdə əsas vardır ki, Nizami əsrinin əvvəlki dövrlərində bu 

şairdən başqa Gəncədə Şəddadilər sarayında, eləcə də Naxçıvanda, Təbrizdə və başqa yerlərdə digərləri də ola 

bilərdi, lakin onların adını tarix müasirlik üçün aşkarlamayıb. Əvəzində Nizami dövründə, XII əsrdə 

Şirvanşahların sarayında fəaliyyət göstərən şairlər dəstəsi barədə çox şey bilirik. ( Nizami dövrü şairlərini şərh 

edərkən ən başlıcası, Y. Bertelsin seçilmiş əsərlərinin ikinci cildindən: Nizami və Füzuli (rus dilində), 1962, eləcə 

də M.S.Ordubadinin, M.Rəfilinin, Y.Marrın əsərlərindən və digər ayrı- ayrı qeydlərdən istifadə edirik). 

Şirvanşahlar qarşısında toplaşan nəğməkarlar məclisini göründüyü kimi, adı II Mənüçöhr (1120- 1149) ilə 

əlaqədar olan Nizaməddin Əbül Üla Gəncəvi gözəlləşdirirdi. Bu Şirvanşah 

yanında o, «Şairlərin padşahı» («Malik-üş-şüəra») kimi və şahın müşavirlərinin başçısı kimi çox irəli 

çəkilmiş və hörmət-izzətə layiq görülmüşdü. Öz durumuna görə sərbəst olan, həqiqi poetik dəyərlərlə dolu olan 

Əbül Üla Mənüçöhrə həsr etdiyi qəsidələrin (mədhiyyə şeirində) birində bütün şairlərin özünə örnək hesab etdiyi 

ən gözəl nəğməkar kimi özünü bizə təqdim edir. O, bu qəsidəsində deyir: «Mənim fikirlərim, buluddur, sözlərim 

incidir, ürəyim isə dəniz, mənim şeirlərim sözünün yüksəkliyinə görə gücünə və saflığına görə, deyə bilərəm ki, 

oddan, sudan, torpaqdan və havadan yaranmışdır. Bütün öz tay-tuşlarımı arxada qoydum. Gəncənin sakinləri 

mənimlə fəxr edirlər». Lakin, sən demə, Şirvanşahlar sarayında məskunlaşan şairlərin bəxti düz gətirmirdi, 

paxıllar rahatlanmırdılar və qəlbi təşəxxüslü şahlar da şübhə aparırdılar. Buna görə də altmış yaşı haqlamış Əbül 

Ülanın işi də tərsinə dönüb. Bu, Mənüçöhrə həsr etdiyi ikinci qəsidəsində aydın görünür. Belə ki, bu qəsidəsində 

o, şaha guya Əbül Ülanın düşmənlərə onun fikirlərini və sirli niyyətlərini çatdırması barədə şaha xəbər verən 

böhtançılardan şikayət edir. Şair öz hökmdarına müraciət edir: İnanmırsan ki, sənin ölkəndə ay kimi parlayan, 

məni kimi zəkalını, elmlini paxıllar dincəltməz və buna görə də indi, həyatımın yalnız 55 yaşına çatdığım bir 

vaxtda qövs kimi əyilmişəm və camaat mənim ah və naləmi eşidir. 

Hirslənimş şair özünün günahsız olduğunu inandırmağa ürəkdən səy göstərir. Bunun üçün hər şeyə and 

içir, o cümlədən incilə qarşı bəslədiyi hörmətə. Xristianlığa qarşı şairin bu cür münasibəti gərək ki, Şirvanşahların 

Gürcüstan çarları ilə qohumluq əlaqələrindən irəli gəlir. 

Güman ki, Əbül Ülanın doğrudan da günahı yox imiş. Yoxsa, O, şirvanlı hökmdarların ölüm cəzasından 

heç cür azad ola bizməzdi. 

Nizaməddin Əbül Ülanın poeziyasından danışanda qeyd etmək lazımdır ki, poeziya texnikası ilə və süni 

olaraq yaradılmış, çətin izah olunan sözlərin düzülüşünə - ahəngdarlığına xüsusi aludəçilik hiss olunmur. Bu isə, 

Şirvan məktəbinin şairlərinə xas olan xüsusiyyətlərdən biridir. 

Əbül Üla Gəncəvi təxminən XI əsrin 80-90- cı illərdən XII əsrin ortalarına kimi olan dövrdə yaşayıb 

yaradıb. Adı ilə də bizə qədər yalnız bir qəsidənin bir hissəsi və bir rübaisi (dörd sətirdən ibarət şeir) çatan ikinci 

şair İzzədin Şirvaninın yaradıcılığı elə bu dövrə təsadüf edir. Bu material əsasında, sözsüz ki, şairin yaradıcılığı 

barədə mühakimə apamaq çətindir, lakin bəzi xarakterik məqamları hər halda qeyd etmək olar. 

Qəsidədə Nizami sayağı bahar bağı və türfə gözəlliyin təsviri diqqəti cəlb edir. Eləcə də şıltaq meh bağça-

bağla əhatə olunmuş ətraf yerlərə sığal çəkir, gül-çiçəklərin ətri ilə məst olanları oyadır və onu yenə səhər kefinə 

dəvət edir. Qeyd etmək lazımdır ki, «səbuhi»( fars-ərəb sözüdür və səhər içkisi deməkdir) adı ilə tanınan bu mövzu 

şirvanlıların poeziyasında məşhurdur. Görünür ki, şah sarayında bu ənənə qəbul edilmişdi. Adı çəkilən qəsidənin 

sətirləri şairin həyatından bir məqamı da bizə nəql edir. Şirvanşahların bəd xasiyyətinin ayazı izzədinin də üzünə 

dəyib Günəş kimi aydın fikirdən və ayüzlü şahın əsbablarından uzaqlaşmağı, and içirəm, axtarmırdım, bu mənim 

istəyimin əleyhinə baş verdi, -deyə qaçqın şair bildirir. 

Şirvan ədəbi məktəbinin çox görkəmli nümayəndəsi Xaqani təxəllüsü ilə tanınan Əfzələddin Bədii ibn 

Əlidir. Onun qərarsız, 

təlatümlü, azadlıq axtarışında olan mürəkkəb daxili təbiəti, onun bu qədər özünəməxsus poetik natiqlik 

aləmi uzun müddət açılmaz, anlaşılmaz olaraq qalırdı. O indi də tam öyrənilməyib və təhlil edilməyib. Məhz elə 

bu məqamlara Xaqanini sovet şərqşünası Y.Marrın bir İran alimi və şairi kimi xarakterizə etdiyi sözlər 

yazılmalıdır. O deyir: ( Xaqani-K.P.) Yüksək dağdan qopan mənasız və boşuna diyirlənən və səs-küy salan iri daş 
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parçasıdır. Marrın haqlı iradı ilə «Xaqani barədə bu cür təsəvvür təkcə onunla izah olunmur ki, o alim idi və 

«mürəkkəb» sözlərdən istifadə edirdi, eləcə də onunla ki, Nizami kimi indiki fars ziyalıları üçün yaddır, təkcə 

sinfi deyil, eləcə də etnik cəhətdən də. Xaqaninin barəsində mövcud olan tərcümeyi-hal məlumatlarına nə qədər 

dərindən varid oluruqsa, onun əhatəsi və mənşəyi barədə məsələ bir o qədər də dolaşıq şəkildə əks olunur. Nizami 

kimi o da Qafqaz mədəni aləmində yaşayırdı ki, buna görə də hər iki müəllif müasir fars ziyalıları üçün az qəbul 

olunandır». Sovet aliminin bu sözləri 1930-cu illərdə deyilib. Bundan sonra çox şeylər dəyişib, Şərq ədəbiyyatının 

bir çox məsələsi yeni formada irəli sürülüb. Lakin Y. Marrın bu sözügedən əsasnaməsinin əsas məğzi, düşünürük 

ki, yenə də qüvvədə qalır; Xaqani kimi Nizami də farsdilli ədəbiyyatın Azərbaycan məktəbinin nümayəndəsidir 

və bu sonuncu hal, sözsüz ki, onların yaradacılığında dəqiq əksini tapıb. 

Xaqaninin həyatından bir çox şey məlum deyil. Buna baxmayaraq şairin tərcümeyi-halının az-çox başa 

çatdırılmış şəkildə bərpası bu gün hər halda mümkün olur. Bu şirvanlı şair gərək ki, 1120-1122- ci illərdə kasıb 

sənətkar ailəsində doğulub. Onun anası müsəlmanlığı qəbul edən xristian qadın olub. Göründüyü kimi, gələcək 

şair və mütəfəkkir elə uşaqlıqdan təbiətən biliyə yiyələnmək üçün bu qədər böyük istedada malik olub, buna görə 

də onu əmisi öz dövrünün tanınmış təbibi və alimi Ömər ibn Osman oğulluğa götürür və elmli bir insan kimi onu 

yetişdirir. Xaqaninin poetik istedadının tam formalaşmasında Şirvanşahlar şairlərinin başçısı bayaq adını 

çəkdiyimiz, onu saray şairləri məclisinə daxil edən Əbül Üla Gəncəvinin əməyi vardır. Müəllim və şagird arasında 

bir vaxtlar xoş əhval-ruhiyyəli münasibətlər olub. Əbül Üla öz qızını belə ona ərə verib. 

Xaqani Şirvanşah II Mənüçöhrün sarayının şairi olandan sonra özünün əvvəlki «Həqayiqi» təxəllüsünü 

məhz elə Xaqani ilə əvəz etmişdir ki, bu da Xaqanlı, Xaqanın tərəfdarı deməkdir, bu da ki, titul idi ( türk və 

monqol hökmdarlarının), Şirvanşahları, o cümlədən II Mənüçöhr öz şənini artırmaq məqsədilə bu adı daşıyırdı. 

Lakin Əbül Üla ilə Xaqani arasında xoş başlamış əlaqə tədricən o dərəcəyə gəlib çatıb ki, bu sonuncu 

«Məlik-üz-şüəra»ya görə İsmaililikdə ( ismaililik - Şiəlikdə təriqət, VIII əsrdə Xilafətdə sinfi ziddiyyətlərin 

kəskinləşməsi nəticəsində meydana gəlmişdir. Bu ifadə şiə imamı Cəfər Sadığın oğlu İsmayılın adından 

götürülmüşdür-M.M) onu təqsirləndirir. Əgərsəlcuqların dövründə güclənən mübarizəni terrorçu metodlara görə 

Şərqin o dövrkü hökmdarlarını qorxudan lərzəyə salan, o vaxtlar təhlükəli cinayət olaraq bəyan edilən ismailliliyin 

bu qədər fanatik məzhəb ilə əlaqəsini nəzərə alsaq, öz şagirdinin keçmiş müəlliminə necə ağır bir ittiham irəli 

sürdüyünü təsəvvür etmək olar. Onların hansısa haqlı idi, hansısa haqqsız idi, bu gün bunu söyləmək çətindir, 

lakin bu cür kəskinləşmiş əlaqələr faktının özü, sözsüz ki, Xaqaninin xeyrinə olmasından xəbər vermir. 

Bundan sonra Xaqani Məkkəyə yollanır, Məhəmmədin qəbrini ziyarət edir, Kəbədə ibadət edir, yolboyu 

bir çox şəhəri və xalqı görür, onların adət-ənənələri ilə tanış olur və həyatda əhəmiyyətli dərəcədə dəyişən 

dünyagörüş ilə evə qayıdan Xaqanini vətəndə Şirvanşahların despotizmi ilə ağırlaşmış atmosfer sıxışdırır. Onun 

bu zaman yazılmış şeirlərində şairin ətrafında hökm sürən mühitdən şikayət etdiyi sətirlər az deyildir... Şirvan 

dənizindən (daha doğrusu, Xəzər dənizi-K.P.) mən uzağa getdim, arzuma çatmaq üçün irağa getdim,- deyə qeyd 

edir. Şair sonra kədərli halda vurğulayır: 

Mənim taleyimin gözünə tor çəkilib, istək və arzularımının üzündən güllər qoparılıb çıxardılıb. Toranlıq 

əsrin bədbəxtliyidir, güllər isə Şirvanın yaramazlıqları. Nəhayət, şirvanlı şairlərin ümumi taleyinin nəsib olduğu 

Xaqani də ürək ağrısı ilə şikayət edir ki, taleyimin dönməsi məni yordu, haldan saldı, qanadlarımı qırdı, paxılların 

məni sıxışdırması nəticəsində əlimdə bilik və birdəyalnız sıfır qaldı. Sonuncu cümləni, sözsüz ki, daha aydın 

şəkildə deyə bilərdik. Lakin buna üstünlük verdik; Bu rəqəmi ümumiyyətlə, Xaqanini xarakterizə edən geniş 

sistemdə poetik ifadə nümunəsidir. Burada naləni, mənəvi əhval-ruhiyyəni əks etdirən «ah» nidasıdır ki, bu da 

fars-ərəb əlifbası qrafikası ilə bir və sıfır rəqəminini əks etdirir. Lakin bu qədər Xaqanini niyə incidib. Belə 

düşünürlər ki, bu şeir Şirvanda Kəsranilərin taxtında oturan, onu yüksəldən II Mənçöhrü I Axsitanın əvəz etdiyi 

dövrünə aiddir. Belə ki, Mənüçöhrdən fərqli olaraq onu daha əfv etmirdi. Şair tezliklə zindana salınır. Burada o, 

öz məşhur «Həbsiyyə» elegiyalarını yazır. Azad olunandan sonra 50 yaşını keçmiş Xaqani ikinci dəfə Məkkəyə 

yollanır və oradan onun üçün xoşagəlməz mühitə baxmayaraq yenə də Şirvana qayıdır. Bundan sonra onun 

Təbrizdə olması təstiq edilir. Burada o, ikinci oğlunu da itirir və odur ki, qocalıq çağlarında o, tənha qalır. Həyat 

yoldaşını və bir oğlunu o, hələ Şirvanda olarkən itirmişdi. Bir dəfə Xorasanda səlcuq sultanı Səncərin Xaqani 

həmin vaxtlar fars poeziyasını 

gözəlləşdirən parlaq ulduzun, mədhiyyə janrının misilsiz ustadı Ənvərin fəaliyyət göstərdiyi sarayına daxil 

olmağa cəhd edir. Burada sən demə, hökmdarları tərif edən şairlərə bol-bol hədiyyələr verirlərmiş. Təəssüf k, 

Xaqaninin bu niyyəti baş tutmur və qocalmış şair həyatının son illərini Təbrizdə keçirir. Elə burada təxminən 

səksən yaşında, 1198-1199-cu ildərdə vəfat edir. Tənha qalmış şairin sufi həyat tərzi yaşaması mümkündür və 

onun didaktik-mistik xarakterli qəsidələri də güman ki, bu dövrə aiddir. 

Xaqaninin poetik irsindən bizim vaxtdadək 

kifayət qədər qalın qəsidələrdən, qəzəllərdən, rübailərdən və ayrı-ayrı parçalardan ibarət divanisi gəlib 

çatıb. Eləcə də onun «Töfhətül-iraqeyn» məsnəvisi (fars şeirinin əsasən poemalar üçün istifadə olunan 

formalarından biri) bizim əlmizdədir. Onun qədim iran paytaxtının xarabalıqlarına acıdığı məşhur Mədain 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

191 
 
 

xərabələri» xüsusilə qeyd olunmalıdır, lakin bu divanda qəsidələrin ən az olmasına baxmayaraq məhz elə onlar 

Xaqaninin poetik özünəməxsusluğunu büruzə vermiş, məhz elə qəsidələr onu fars mədhiyyə şeir formasının 

orjinal bədii xüsusiyyətlərini yaratmağa «məcbur etmişdir» ki, bunlarda da onun öz böyük poetik imkanları 

aşkarlanmışdır. 

Xaqanimnin qəsidələri öz dövrünün müxtəlif ölkələrinə və onların hökmdarlarına həsr olunub. Onlar hər 

şeydən öncə Şirvanşahlar II Mənüçöhr və I Axsitan, Xarəzmşahlar Astiz ibn Məhəmməd və Təkeş ibn al-Apslan, 

eləcə də artıq dağılmış böyük səlcuq dövlətinin parçalanan vahidlərində oturan padşahların və Eldəgizlər 

sülaləsinin nümayəndələridir. Lakin bundan başqa dövlətin ərazisi həmin vaxtlar Aral dənizinin cənubunda 

yerləşən geniş torpaqlara qədər uzanan, həmin dövrlər Şərqin siyasi həyatında mühüm rol oynayan Xarəzmşahlar 

bu sadalanan sülalələrdən heç nə ilə fərqlənmirdilər. Buna görə də onların nümayəndələrinin tərifinə və şəninə 

deyilən sözlər çox az idi. Bir vasitə qalırdı, məğzinə görə kasıb qəsidə gözəl söz deyimi ilə bəzədilməli idi, forma 

hesabına məna azlığının təminatı baş verməli idi. Məhz elə bu yolda Xaqani (yeganə olaraq) dayandı və özünün 

hüdudu olmayan geniş bədii imkanlarını göstərdi. Lakin o bu qədər zəngin poetik formada dərin mənanı yerləşdirə 

bilsə idi, mütəxəssislərin haqlı olaraq qeyd etdiyinə görə,dünyanın ən böyük şairlərindən biri olardı. 

Şeirin formasının dolğunlaşdırılması üçün Xaqani təşbeşlərlə və müqayisələrlə zəngin olaraq təsvir edilən 

mənzərələrə bol-bol müraciət edir.Onun izahı- anlamı oxucular qarşısında tet- tez aşılmaz maniələr yaradan 

səbuhi mövzusu, mürəkkəb rədiflər, beytlər, poetik, obrazlı ifadələr bu məqsədi güdür. Buna Xaqaninin elmin 

müxtəlif sahələrindən ( ələlxüsus fəlsəfədən və riyaziyyatdan) terminlərin əsərinə daxil etməsini çox sevməsi də 

əlavə olunur. Eləcə də türk və gürcü sözlərindən istifadə edir... Bütün bunlar bir yerdə götürülərək onun başa 

düşülməsini çətinləşdirir. Məhz elə bununla izah olunur ki, bu şair xarici dillərə, o cümlədən gürcü dilinə də az 

tərcümə olunur. 

Şirvanlı şairlərin çoxsaylı qrupuna 40 yaşına çata bilməyən gənc Məhəmməd Fələki daxildir. Fələki onun 

təxəllüsüdür, fars dilində fələyə mənsub, göyə mənsub mənasını verir. Belə bir təxəllüsün seçilməsi, güman ki, 

onun astronomiyaya marağı ilə əlaqədardır. Xaqani Fələkinin yaradıcılığının ilk beytləri ilə tanış olarkən, ona 

diqqət yetirib, yardım göstərib və Şirvanşahların şairlər məclisinə qəbul etdirib. 

Şair Şirvanın paytaxtı Şamaxı sakinidir. O, gərək ki,1106-cı ildə doğulmuşdur, lakin bu tarixlə ona Xaqani 

tərəfindən göstərilən qayğı faktı uyğun gəlmir. Xaqani Fələkidən olduqca çox kiçik olur. Odur ki, onun olum 

tarixi də, 1146-cı il, artıq şübhə doğurur. 

Fələkinin başdan Şirvanşahlar sarayında işləri yaxşı gedib. Saray şairinin qarşısında açılan üfüqlər ona uğur 

dalınca uğur gətirirdi. Padşahı tərif edir, göylərə qaldırır, bunun üçün kifayət qədər xələt alırdı və hətta varlanmışdı 

da. Onun bizə qədər gəlib çatan divanı məğzinə görə Kəsranilərin sarayında olan bir çox mədhiyyə şairilərinin 

şeirləri ilə eynidir, poetik forma dolğunluğu baxımından Fələkinin qəsidələri Xaqaninin şeirlərini bizə xatırladır. 

Lakin Xaqani kimi sifarişçidən asılı olmadan seçilən mövzuda yazılan əsərlərində o, öz hisslərini aydın və başa 

düşülən formada ifadə edir. Bu baxımdan onun həbsdə yazdığü başdan ayağa səmimiliyi ilə və yaşanmış hissləri 

ilə şeir diqqətə layiqdir. Lakin Fələki niyə zindana düşüb, bunun cavabını elə oradaca oxuyuruq: «Mənim 

bədbəxtliimin səbəbi mənim yurdum və var-dövlətimdir, -deyə o bizə 

məlumat verir. Şairin bu bəyanatı bizə Nizami Gəncəvinin «Yeddi gözəl» poemasının sonunda nəql olunan 

hadisəni xatırladır: Qocalıq çağlarında şahlıq işlərindən vaxt tapan şah Bəhram-Gür onun ölkəsinin qarmaqarışıq 

olması ilə və xalqı nəyin narahat etməsi ilə maraqlanıb. O, özünün çox böyük etimada malik olan vəzirini zindana 

salır, məhbəslərdə yatan qəlbi dağları tək-tək sorğu edir. Budur, onlardan biri nə deyir: Gül-çiçəkli, göz oxşayan 

bir bağım var idi. Bir gün vəzir mənim yanıma gəldi və mənə onun ucuz satılmasını dedi. Mən ona rədd cavabı 

verdim. Ondan keçə bilmədim. Bu zaman vəzir məni ölkə qarşısında xəyanətkar kimi bəyan etdi, bağı mənim 

əlimdən aldı və məni zindana saldırdı». Belə düşünürük ki, Fələkinin həbs edilməsinin həqiqi səbəbinə Nizami 

tərəfindən nəql olunan bu hadisə ilə, şübhəsiz, əks-səda verir. 

Bir sözlə, paxılların əhatəsində Şirvanşahlara xidmətin sürüşkən yolunda bu şair də öz həmkarlarının 

taleyini yaşayıb. 

Şirvanlılar arasında daha bir şair Mücirəddin Beyləqani vardır. Belə ki, o, Şirvanşahların təhlükəli 

xidmətindən boyun qaçırıb və Gəncədə Eldəgizlərin sarayına düşüb. Lakin burada da yaxşı durumla 

qarşılaşmayıb. Burada da mədhiyyə şairinin həyatı ağır olub və ümidsizlyə qapanan şair deyib: «Xoşbəxt o kəsdir 

ki, hələ doğulmayıb». 

Beyləqani Xaqaninin şagirdi olub. Lakin onun davamçısı deyil, eləcə də təqlidçisi olub, o da yalnız 

mədhiyyə poeziyası sahəsində. Onun divanına daxil olan qəsidələr Eldəgizlər sülaləsinin banisi Şəmsəddin və 

onun varisi Cahan Pəhləvana həsr olunub. Sonuncuya həsr olunan qəsidənin birindən anlayırıq ki, şair burada da 

Şirvanşahlardan gözlədiyi bədbəxlikdən yaxa qurtara bilməyib. Şah sarayının sirrinin verilməsi ittihamı ilə onu 

Gəncə hökmdarı ölümlə cəzalandırır. 

Sadalanan nəğməkarlar arasında Şirvan sarayında rübailər yazan qadın məshəti Gəncəvini, eləcə də Pir 

Hüseyn Şirvanini və bir çox başqalarını göstərirlər. 
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Odur ki, demək mümkündür ki, bu dövrün Azərbaycan ədəbiyyatı əsasən mədhiyyə poeziyası ilə təqdim 

olunub. Epik əsərlərə gəldikdə isə, bu janrın bir nümunəsini qeyd etdiyimiz kimi, Xaqani yaradıb. Yalnız Nizami 

Gəncəvi müstəsnadır ki, saraya yaxınlaşmayıb və ona şahlar üçün tərif qəsidələrini yazmaq həvalə olunmayıb. 

Başlıcası odur ki, onun poetik dühası Firdovsinin «Şahnamə»si ilə bərqərar olunan qəhrəmanlıq eposunun dəf 

olunmamış hesab edilən ənənələri aşa bilmiş və dərin süjetli düşüncələri əks etdirən yüksək bədii epik-romantik 

poemalar yaratmışdır. 

 

Gürcü dilindən tərcümə edəni Mirzə MƏMMƏDOĞLU 

 

Qarapapaqlar.- 2012.- № 7 .- S. 21-28. 
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Şərq Xalqlarının İncəsənəti Dövlət Muzeyi 

 

İ. Hüseynov, 

kulturologiya elmləri doktoru, proffesor 

S. Əmirxanov, 

pedaqoji elmlər namizədi 

 

XX əsrin əvvəllərində Moskvada fəaliyyətə başlayan ilk muzeylərdən biri də "Ars Aziatika" olmuşdur ki, 

bu da milliləşdirilmiş xüsusi kolleksiyalardan ibarət Şərq incəsənəti əşyalarının bazasında yaradılmışdı. 1918-

ci ildə Moskvada Dövlət Tarix Muzeyində "Ars Aziatika"nın açılışı oldu. 

 

Açılış zamanı ekspozisiya cəmi iki zalda yerləşdirilmişdi. 1925-ci ildə muzeyə Obuxov küçəsində yeni 

bina verildi. 1962-ci ildə isə ona Şərq Xalqlarının İncəsənəti Dövlət Muzeyi adı verildi. 1983-1984-cü illərdə 

muzey Suvorov bulvarında yeni binaya köçürüldü. 

Muzey Şərq dünyası toplantılarının sistemli şəkildə yığılmasında köhnə İttifaqda yeganə idi. Bu- 

rada Qafqaz, Orta Asiya, Sibir və Uzaq Şərq, ərəb ölkələri və İran, Türkiyə, Hindistan, Çin, Yaponi- 

ya, Cənub Şərqi Asiya və Afrika ölkələri xalqları incəsənəti nümunələri nümayiş etdirilir. 

XIX əsrin 70-ci illərinin sonlarına qədər rus ictimaiyyətinin geniş dairələri Orta Asiya xalqlarının bədii 

mədəniyyəti və incəsənəti ilə, demək olardı ki, tanış deyildilər. 

1867-1870-ci illərdə rəssam V.V.Vereşaqen o vaxtkı Türküstan diyarının şəhər və kəndlərini gəzmiş və ilk 

dəfə olaraq təkrarolunmaz gözəllik nümunələrinə malik olan Orta Asiya incəsənəti- fantastik ornamentlər, 

dekorlar, xalçalar, parça məmulatı, məişət əşyalarını toplamış, məlumat 

əldə etmişdir. 

Orta Asiya xalqları incəsənəti əsərlərinin kol- leksiyalaşdırılması XIX əsrin axırlarında III İsgəndər 

Muzeyində (hazırki Rus Dövlət Muzeyi) təşkil edilmişdir. Buradakı nümunələr rus feodal nümayəndələri 

tərəfindən vassallığa görə çara hədiyyə edilmişdi. 

Türküstan incəsənəti haqqında elmin inkişafında XIX əsrin 90-cı illərində kartoqrafik çəkilişlərə malik rus 

mühəndislərinin əsas rolu olmuşdur. Onlar tərəfindən karvan yollarından çox-çox uzaqlarda, səhra və 

yarımsəhralarda çoxsaylı qədim abidələr haqqında yazılar, qeydlər aparılmışdır. 

XX əsrin əvvəllərində akademiklər V.V.Bartold və S.F.Oldenburq tərəfindən ilk elmi-tədqiqat müəssisəsi-

Orta Asiya və Şərqi Asiyanın öyrənilməsi üzrə Rusiya Komitəsi təşkil edildi. Komitənin işində coğrafi və iqtisadi 

problemlərlə yanaşı, mədəniyyət məsələləri də əsas yer tuturdu. Komitənin ən əhəmiyyətli işlərindən biri də 

arxitektor- arxeoloq B.N.Zasıpkinin Səmərqənddə Teymurun qəbri ilə əlaqədar tədqiqatı olmuşdur. 

Rusiya Komitəsinin işində muzeyin gələcək baş məsləhətçisi (1925-ci ildə muzeyin direktoru olmuş) 

professor Boris Petroviç Denike fəal iştirak edirdi. B.P.Denike hesab edir ki, muzey kolleksiyalarının qiymətliliyi 

nəinki ayrı-ayrı eksponatların bədii əhəmiyyətliliyindəndir, eyni zamanda xalqın mədəniyyəti tarixinin tam 

şəkildə əks etdi- rilməsindəndir. Buna görə də 20-ci illərdə muzey o dövrdə təşkil edilmiş Türküstan mədəniyyəti 

və incəsənəti abidələrinin qorunması komitəsinin köməyi ilə ekspozisiya materialları ilə zənginləşdirilməyə 

başladı. Muzeyin ilk ekspedisiyası 1923- 1924-cii illərdə Uzgenə göndərildi. Ekspedisiya Orta Asiyanın arxeoloji 

cəhətdən tam elmi tədqiqinin başlanğıcını qoydu. 

1926-1928-ci illərdə B.P.Denıkenin rəhbərliyi altında Asiyanın qədim şəhərlərindən biri olan Teı- mezdə 

böyük arxeoloji işlər davam etdirildi. Sonrakı ekspedisiyaların fəaliyyəti Şərq mədəniyyəti və incəsənəti haqqında 

biliklərin inkişaf etdirilməsi və Orta Asiyanın şəhərlərində ilk muzeylərin yaranması ilə nəticələndi. 

30-cu illərin arxeoloji tədqiqatları Respublika elmi müəssisələri və institutların, o vaxtkı SSRİ Elmlər 

Akademiyasının nəzdində keçirildi və muzey öz növbəsində yeni fəaliyyətə qoşuldu: muzeylərin əməkdaşları 

Orta Asiya respublikalarının milli rəngkarlıq və qrafika əsərlərinin ilk nümunələrini toplamağa başladılar. 30-cu 

illərdə muzeyə Özbəkistandan Ural Tansıkbayev, Türkmənistandan Byaşim Nurəli, Qazaxıstandan Abıl- xan 

Kasteyev və digər şəxslərdən nümunələr daxil olmağa başlamışdı. 

Muzeydə Orta Asiyanın minillikləri əhatə edən 

tarixi, mədəniyyət və incəsənəti nümayiş etdirilir, bu xalqların yüksək bədii mədəniyyətə malik olduqları buradakı 

eksponatlar vasitəsilə bir daha sübut olunur. 

Muzeydə b.e.əvvəl III-II minilliklərə aid Orta Asiyanın qədim incəsənət abidələri nümayiş etdi- rilir. 

Türkmənistanda qazıntılar zamanı 30-cu illərdə aşkar olunmuş 9 ədəd mərasim üçün nəzərdə tutulmuş qab gözəl 

ornamentlərlə bəzədilmişdir,bu qablar üzərindəki müxtəlif heyvan təsvirləri cəlbedicidir. Bu məmulatın aşkar 

edildiyi hazııki Qaıaqum səhrasında hələ 6 min il bundan əvvəl müxtəlif peşələrin inkişaf etdiyi sübut edilmişdir. 

Qədim Xarəzm dövlətinin ərazisi hesab edilən Qızılqumun dərinliklərində, Gavur-qaladan tapılan b.e.əvvəl 

II əsrə aid döyüşçü başı fiquru ekspozisiyanı bəzəyir. Döyüşçü dodaqlarını bir-birinə sıxmış və gözlərini geniş 
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açmışdır. Heykəltəraş insanın daxili vəziyyətini verməyə səy göstərmişdir. 

IX-XII əsrlərə aid Əfraslab kaşılarının nümunələri çox maraq doğurur. Səmərqənd, hələ antik dövrdə peşə 

sənətkarlığı mərkəzi olmaqla çox məşhur idi. Səmərqənd kaşı ustalarının düzəltdikləri müxtəlif əşyalar bütün Orta 

Asiyada məşhur olmaqla heç bir rəqiblə üzləşmirdi. 

Şərq Xalqları İncəsənəti Dövlət Muzeyinin kolleksiyaları öz tərkib və keyfiyyətinə, həm də kəmiyyətinə görə 

fərqlənir. Belə ki, 150-dən artıq belə müxtəlif qab məmulatlarının muzeydə nüma- yişi məlumdur ki, bunlar IX-

XII əsrləri əhatə edir. 

X əsrə aid iki ədəd qab çox unikal at və balıq rəsmləri ilə bəzədilmişdir. At günəş simvolu, balıq isə su simvolu 

olmaqla qədim mədəniyyət ənənələrindən xəbər verir. Quş və başqa heyvanTəsmləri ilə bəzədilən qablar ayrı-

ayrı simvolları nəzərə çapdırır. 

Muzeydə nümayiş etdirilən, XVIII əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərinə aid türkmən xalçaları çox gözəl 

ornamentlidir. İnkişaf rəmzi olan xalçalar üzərində türkmən ilk dəfə ayaq açmış, xalça üzərində yerləşmiş, yatmış, 

dincəlmiş, şənlənmiş, toy və yas mərasimləri keçirmiş, nəhayət, son mənzilə də xalçaya bükülərək yola 

salınmışdır. Buna görə də xalça Qafqaz və Orta Asiya xalqlarının çox zəngin dekorativ-tətbiqi incəsənətini əks 

etdirməklə yaşatmış, XVIII əsrdən bu giinlərədək böyük bir dövrü əhatə edir. 

XVIII-XX əsrlər türkmən xalçalarının açıq qırmızı, qırmızı-qəhvəyi, açıq göy, göy, tünd-qırmızı rəngləri, 

üzərindəki bəzəkləri, müxtəlif rəsmləri, fiqurları, işarələri sanki ümumi ansambl təşkil edir. Xalçalar həm 

ölçülərinə, həm də bəzəklərinə görə müxtəlif məqsəldər üçün toxunmuşdur. Məsələn, döşəmə üçün, divarlardan 

asılmaq üçün toxunan xalçalar, xalça- çantalar, namaz xalçaları, dəvənin belinə salmaq üçün qotazlı xalçalar və 

s. nümunələr Muzeyin ekspozisiyasını bəzəyir. 

B.e. əvvəl I minilliyə aid bürüncdən hazırlanmış qadın fiquru Dağıstan bədii mədəniyyət nümunəsidir. 

Dağıstanda qadınların zəhmətkeş olduqları, yerli şəraitə uyğun heyvandarlıqla məşğul olmaları bu fiqur vasitəsilə 

verilir. Bürüncdən düzəldilmiş müxtəlif heyvan fiqurları da muzeydə nümayiş etdirilir. 

Dağıstan tikmələrinin müxtəlif növləri ekspozisiyanı bəzəyir. XVIII-XIX əsrlərə aid bu tikmələrdə müxtəlif 

rəsmlər həkk edilmişdir. 

Dağıstan kaşı nümunələri arasında XI əsrə aid müxtəlif ölçülü küplər diqqəti cəlb edir. Əvvəllər belə küplər 

Aul Qalada düzəldilmişdir. Aul Qala dağıldıqdan sonra İspik kəndi kaşı qabların istehsalı mərkəzinə çevrilir. İspik 

qabları XVII-XIX əsrlərə aid olmaqla, əsasən qırmızı- qəhvəyi, tünd sarı və tünd göy rəngdədirlər. Belə qabların 

üzərində günəş, at rəsmləri çəkilmişdir. Bu qəbildən olan qablar içərisində Balxar məmulatı çox zövqlə 

bəzədilmişdir. Belə qab 

lardan müxtəlif mərasimlərdə istifadə edilərmiş. 50-ci illərdən başlayaraq bıı cür qabların kənarlarında müxtəlif 

heyvan rəsmləri çəkilmişdi. Təsadüfü deyil ki, 1958-ci ildə Ostendə Beynəlxalq keramika sərgisində Balxar 

ustaları "Qran-pri" mükafatına layiq görülmüşdür. 

XVII əsrin ortalarında Rusiya ilə Çin arasında diplomatik və ticarət əlaqələri əmələ gəlmişdir. Çin yun 

məmulatı Rusiyada geniş yayılmağa başladı. 

XVIII əsrdə Çindən Rusiyaya gətirilmiş çini qablardan istifadə edilməyə başlanırdı. XIX əsrin 80-ci 

illərində artıq Rusiyada Çin rəngkarlığı nümunələri yayılırdı. İlk kolleksiyaçılardan biri rəssam İ.S.Ostroııxov idi. 

Ticarət mərkəzi Nijeqorod yarmarkası idi ki, buraya Orta Asiyadan, Qafqazdan, İrandan müxtəlif yun 

məmulatları, parçalar, xalçalar, çox nadir qədim əlyazmaları, müxtəlif qiymətli əşyalar gətirilmişdi. Beləliklə, 

S.İ.Şukin tərəfindən kolleksiyalar toplanıldı, bunların arasında Çin və Hind miniatürləri əsas yer tuturdu. 

Muzeydə Çin incəsənəti nümunələri - b.e.əvvəl II minilliyə aid müxtəlif formalı qablar, Su Xançen ("Oynayan 

uşaqlar"), Çjao Menfu (1234-1322; "Monqol-atlı"), Çou In (1500-1560; "Atılmış qadın haqqında poema"), Syuy 

Vey (1521-1593; "Çiçəklər və inkişaf'), Ça Şibao (1615-1658; "Peyzaj"), Van Tsenin əsərləri və başqa nümunələr 

muzeydə nümayiş etdirilir. 

Muzeydə qorunan XV əsrə aid feodal Yaponiyasının məişətinə daxil olan çay mərasimləri üçün qablar maraq 

doğurur. Qeyd etmək lazımdır ki, Yaponiyada təşkil edilən çay mərasimləri, ayrı-ayrı adamları bir-birinə 

yaxınlaşdırır, dostluğu, meh- ribançılığı artırır, münasibəti daha da yaxşılaşdırmaq vasitəsinə çevrilir. 

 

Mədəni Maarif.- 2011.- № 3.- S. 77-80. 
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NİZAMİ «XOSROV VƏ ŞİRİN»İNİN TÜRKCƏYƏ İLK TƏRCÜMƏSİ 

(XIV ƏSR) VƏ ƏSƏRİN BƏZİ DİL XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

ƏBÜLFƏZ QULİYEV,  

АМЕ A Naxçıvan Bölməsi 

 

Qızıl orda dövləti türk dövlətçiliyi tarixində önəmli bir yer tutur. Monqol mənşəli olmasına, yaradacısmın 

Çingiz xanın nəvəsi Batu xan olmasına baxmayaraq bu dövlət idarəçiliyi və adətləri baxımından türkləş- miş və 

türk mədəniyyətinin inkişaf etməsinə xidmət göstərmişdir. Böyük bir əraziyə sahib olan bu dövlət Göy orda ve 

Ağ ordaya ayrılmış, sonralar Ağ Orda, Qızıl orda deyə adlandırılmışdır. Özbək xanın zamanında bu dövlət 

çiçəklənmə dövrünü yaşamışdır. Bu dövrdə Qızıl orda ərazisində türk dili və ədəbiyyatının inkişaf etdiyi 

görünməkdədir. Rəsmi dil türkçə işlənmiş olub yarlık adı verilən hökmdar fərmanlarında, sikkələrdə dil həmişə 

türkcədir. 

Qızıl orda dövlətinin böyük bir qismi Dəşti-qıpçaq ərazisindən ibarət idi (1, s. 372). Qıpçaq türklərinin 

Qızıl ordanın siyasi, sosial və mədəni həyatına güclü təsiri olmuşdur. Qıpçaq türkləri monqollar ilə qaynaşaraq 

eyni bir dövlətin sərhədləri içərisində böyük bir mədəniyyət yaratmışlar. Berkə xanın islamı qəbul etməsi ilə bu 

ölkə tam mənasında türk-islam dövləti halına gəlmişdir (1, s. 373; 2, s. 2). Qıpçaqların çoxluq təşkil etdiyi Qızıl 

Orda Berkə xanın dövründə Böyük monqol xaqanlığından ayrılıb müstəqil bir dövlət olaraq tarix səhnəsində 

yerini almışdır. XIII və XIV əsrlərdə Qızıl Orda xanlığı çiçəklənmə dövrünü yaşamışdır. 

Türk dili tarixi mövzusunda yazılan əsərlərdən bəllidir ki, türkcə yazılı olaraq XIII əsrə qədər tarixi inkişaf 

şərtlərindən irəli gələn bəzi səs və şəkil ayrılıqlarına rəğmən tək bir yazı dili halında inkişaf etmişdir. XIII əsrdən 

etibarən Qaraxanlı türkcəsinin yazı formasını Xarəzm və ətrafını əhatə edən Xarəzm türkcəsi davam etdirmişdir. 

Xarəzm türkcəsi də ərazi xüsüsiyyətlərinə görə iki qola ayrılır: bir tərəfdən Qaraxanlı-Xarəzm qolu, digər tərəfdən 

Qıpçaq-Oğuz ünsürlərinin çoxluq təşkil etdiyi Xarəzm-Qıp- çaq qolu. Siyasi cəhətdən Qızıl orda xanlığına bağlı 

olan Xarəzm bölgəsində inkişaf edən dil Qızıl Orda ərazisini də təsiri altına almışdır. Bu səbəblə təbii olaraq 

Xarəzm Türkcəsinə bağlı olan Qızıl Orda əarazisində meydana gətirilən əsərlər Qıpçaq türkcəsi ilə yazılmışdır. 

Qütbün “Xosrov və Şirin”i, Xarəzminin “Məhəbbətnamə”si, Hüsam Katibin “Dastani-Cümcümə Sultan”ı, 

anonim “Orta Asiya “Qur”an“ təfsiri” və Mahmud ibn Əli Əs-Sarayinin “Nəhcül-Fəradis”i Qızıl Orda ərazisi 

haqqında məlumat verən ən önəmli qaynaqlardır. Bu əsərlərin ortaya çıxması ilə bu sahədə yaranan türk dilinin 

orijinallığı daha yaxşı bir şəkildə təsdiq edilə bilmişdir. 

XVI əsrdə üzü köçürülmüş “Sirac-əl-kulub” (Könüllər çırağı) (1553) məsnəvisi də XIV əsr Qızıl Orda 

əsərləri ilə səsləşməkdədir. 

E.Nəcibin göstərdiyi kimi Xarəzminin “Məhəbbətnamə”si istisna olmaqla bu əsərlər eyni bölgədə, eyni 

yazı dilində olmuşlar. Eyni zamanda adı keçən əsərlərdə əski uyğur - Qaraxanlı yazı ənənələrinin xüsüsiyyətləri 

daha çox təsirlidir. Bu səbəblə adı keçən əsərlərdə arxaik, leksik, fonetik və morfoloji ünsürlər tez-tez gözə 

çarpmaqdadır (3, s. 34). 

Yuxanda qeyd etdiyimiz kimi XIV əsrdəki Qızıl Orda sahəsi türk ədəbiyyatının ən dəyərli əsərlərindən biri 

Qütb Xarəzminin “Xosrov və Şirin” məsnəvisidir. Gəncəli Nizaminin əvəzsiz məsnəvisindən sonra bilavasitə 

onun təsirilə bu mövzuda fars və türk ədəbiyyatında altmışa yaxın əsər meydana gəlmişdir. “Xosrov və Şirin” 

mövzusunda Nizaminin təsirində farsca əsər yazan şairlərin bəziləri bunlardır: Əmir Xosrov Dəhləvi (1253- XIII 

25) “Xosrov və Şirin”, Arif Ərdəbili (1268-1368) “Fərhadnamə”, Asəfi (XV əsr), Hacə Şihabüddin (XVI əsr), 

Hatifi (XVI əsr) “Şirin və Xosrov”, Ahi (XVI əsr), Qasimi (XVI əsr), Vahşi (XVI əsr), Urfi (XVI əsr) “Fərhad və 

Şirin”, Şərəfi İsfahani (XVI əsr), Kövsəri (XVI əsr), Şapur (XVI əsr), Mir Möhsün “Şirin və Xosrov (“XVI əsr), 

Asəf Xan (XV əsr), Şərif Kaşi (XVI əsr), Ruh-ul Əmin (XVII əsr) və s. 

Faruk Timurtaş əski türk ədəbiyyatında bu mövzuda iyirmidən çox əsər qələmə alındığını təsbit etmişdir 

(4, s. 484). Bu şairlərdən bəziləri bunlardır: Qütb Xarəzmi (XIV əsr), Şeyxi (XIV əsr), Əlişir Nəvai (XV əsr), 

Əhməd Rıdvan (XV əsr), Muidi (XV əsr), Sadri (XV əsr), Həyati (XV əsr), Hərami (XVI əsr), Ahi (XV əsr), 

Cəlali (XVI əsr), Lamii (XIV əsr), Arif Çələbi (XVI əsr), Şani .(XVI əsr), İmamzadə Əhməd (XVIII əsr), Mustafa 

Ağa Nasir (XIX əsr), Nakam (XIX əsr) və s. 

Qədim türk ədəbiyyatında tərcümə mövzusundan söz açılmışkən bunun iki növünün işləndiyi gözə 

çarpmaqdadır: 1. Hərfi Tərcümə, 2. Sərbəst tərcümə. Hələ VII1-IX əsrlərdə ərəblərdə meydana gələn tərcümə 

sənətinin inkişafı daha sonrakı zamanlarda şərq müsəlman dünyasında tərcümə sənətinin inkişafı ilə qurtarır. Hərfi 

tərcümə zamanı əsl mətn olduğu kimi tam şəkildə tərcümə edilir, hətta onun cümlə quruluşu eyni ilə saxlanılır (5, 

s. 60). Sərbəst tərcümədə isə əksinə, əsl mətinin özünün tərcümədə sərbəst şəkildə ifadəsinə üstünlük verilirdi. 

Bu tərcümə formaları çox zaman nəzm əsərlərinin tərcüməsi zamanı istifadə edilirdi. Sərbəst tərcümə ənənəsinə 

görə orijinal mətndə tərcümə zamanı bəzi dəyişikliklər etməyə icazə verilirdi. 
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Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” (XIII əsr) məsnəvisini də XV əsrdə Əlvan Şirazi əski Anadolu 

türkcəsinə, Şeyx Sədinin “Gülüstan” əsərini isə əslən Qızıl orda paytaxtında anadan olmuş Seyf Sarayi (XIV əsr) 

qıpçaq türkcəsinə rəngli bir şəkildə çevirmişdi. 

Bu tip tərcümə əsərlərindən biri olan Qütb Xarəzminin Gəncəli Nizamidən tərcümə etdiyi “Xosrov və 

Şirin” məsnəvisi üzərində xüsusi olaraq dayanmaq istəyirik. Aşağıdakı misralardan da bəlli olur ki, qıpçaq əsilli 

Qütb yerli olmamış, başqa ölkədən, böyük ehtimalla Xarəzmdən gəlmişdir. 

Velikin bar umınçım andın oş kim 

Bilik kadrin bilürin yakşı bildim 

Bilikligni ağırlar biligi bar tep 

Garibni asrayur kim köngli tar tep 

Ne haçetlığ kelür bolsa tapuğda 

Muradını tapar oşbu kapuğda (QXŞ 191) 

Şair əsərinin qəhrəmanını, yəni mədh etdiyi xanı Xosrova bənzədir, ölkəni idarə etməyi Xosrov ondan 

öyrənməlidir deyə söz edir: 

Ni Husrev kim bu kün hem Husrav için 

Kerek öğrense padişahlıkm sindin 

Kaçan Husravda bar irdi bu siret 

Melek tig kayda ol şirinde suret 

Tümen Husrev kulung bolsa yarar kim 

Bu Şirin şahs birle sen mülazim (QXŞ 192) 

Şair eyni zamanda Ağ orda hökmdarı Teni bəy xanın arvadı Məlikə xatunu da tərifləyir: 

Melike birle hoş işret kılmgız 

Köre bilmez kişi bağrın tilingiz (QXŞ 193) 

F.Köprülünün də bildirdiyi kimi şairin Teni bəyin zövcəsinə belə bir məhəbbət romanı ithaf etməsi də islam 

mədəniyyəti təsirlərinə rəğmən qöv- mi ənənələrini saxlayan sərbəst bir türk mühitində qəbul edilə bilərdi, ibn 

Battuta buradakı türk qadınlarında təsəttür olmadığını və qadınlara yüksək hörmət edildiyini təəccüblə qeyd edir 

ki, Qütbün əsəri xatuna ithaf etməsi də bunu təsdiqləməkdədir (6, s. 305). Yeri gəlmişkən Qütbün əsərindəki 

başlıqlardan birinin “Məlikə mərhumə xan məlik mədhi rəhmət illah” şəkilində adlandırılmasından bəlli olur ki, 

mərhumə sözü əsərə katib Bərkə Fakih tərəfindən əlavə edilmişdir. Şairin həyatı ilə bağlı xüsuslardan biri də 

bundan ibarətdir ki, iki il Ağ orda hökmdarı olmuş Tini Bey və xatunu Göy orda hökmdarı Canı bəy tərəfindən 

Saray şəhərindən göndərilmiş qatillər tərəfindən qılıncdan keçirilmiş ki, bunu nəzərə alaraq Bərkə Fakih əsərə 

mərhumə kəlməsini əlavə etmişdir. 

E.Nəcibin güman etdiyi kimi, böyük ehtimalla taxt savaşı zamanı öldürülən Teni bəyin tərəfdarları 

içərisində Qütb də olmuşdur (3, s. 40). Qütb Xarəzminin 1341-ci ildə qələmə aldığı bu məsnəvini 1383-cü ildə 

Misirdə Bərkə Fakih tərcümə etmiş və bu tək əlyazma nüsxəsi günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Yeri gəlmişkən 

Bərkə Fakih digər bir fiqhə aid “İrşa- dül mülük vəssəlatin” adlı tərcümə əsərini də türk dilinə çevirmişdir. Bu 

əsəri Prof. Dr. Rəcəb Toparlı nəşr etdirmişdir (7, s. 83; 7a). “Xosrov və Şirin”in Bərkə Fakih tərəfindən tərcümə 

edilmiş tək nüsxəsi Paris milli kitabxanasında saxlanılmaqla polşalı elm adamı Ananiazs Zayaçkovski tərəfindən 

faksimle və transkripsiya şəklində lüğət əlavəsi ilə üç cild olaraq 1958-1961-ci illər arasında nəşr etdirilmişdir 

(8). Türkiyədə əsərin transkripsiyasmdan ibarət mətni və dil xüsusiyyətləri kitab şəklində Nəcməddin 

Hacıəminoğlu tərəfindən nəşr etdirilmişdir (9). 

Qütbün yazdığı bu əsərin nəzirə, yoxsa tərcümə nümunəsi olduğu türkologiyada uzun zaman mübahisə 

obyekti olmuşdur (10). N.Hacıəmin- oğlunun bildirdiyi kimi bu səhvlərin Qütbə aid olduğuna heç bir ehtimal 

yoxdur. Nizamini Türk dilinə tərcümə etmək qüdrətini və qabiliyyətini özündə görən və ortaya qoyduğu əsərdə 

bunu sübut edən Qütbün bir sıra vəzn xətaları etməsi qətiyyən mümkün deyildir. Bu kimi xətaların əsərin üzünü 

köçürən katibə aid olduğunu demək olar. Eyni zamanda kitabın sonuna katib tərəfindən əlavə edilmiş olan qismin 

vəzn baxımından göstərdiyi səhvlər bu təxminimizi qüvvətləndirəcək mahiyyətdədir (9, s. 8). Nizamidə əsər 6150 

beyt olduğu halda, Qütb qısaldaraq məsnəvini 4730 beyt etmişdir. Nizamidə fəsillərin, başlıqların sayı 102, 

Qütbdə 91-dir. Nizami əsərini tovhid, minacat, nəət, Toğrul Aslanın, Məhəmməd Cahan Pəhləvanın və Qızıl 

Arslanın mədhindən ibarət olan fəsillərlə başlamışdır. Qütb isə tovhid, minacat, nəət qismindən sonra digər 

hissələri buraxaraq əsərə 271 beyt əlavə etmişdir. Bu əlavə edilmiş hissələrdə dörd sahabə, şahzadə Teni bəy, 

onun xanımı Məlikə xatunun mədhi, eyni zamanda kitabın yazılma səbəbi verilmişdir. Şair əsəri Nizamidən 

tərcümə etməsini belə açıqlayır: 

Kazan tig kaynap uş sevda bişürdüm 

Nizami balıdın halva bişürdüm 

Hanım atınga uşbu parsi tilni 

Çevürdüm tüzdüm üş nazm özre kılnı (QXŞ 195) 
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Burada şair eyni zamanda özünü təsvir edir, sözə Nizami kimi sahib olmaq gərəkliyini deyir: 

Evan iy Kutb terkin kiç bolur bil 

Ne bilgeyler sini sözletmeseng til 

Nizami nazmı yanglığ tüz sözüngni 

Anın belgüt hanmgğa bu özüngni 

Hanım birle Melike atmga bir 

Kitabı kılğuka kil tidi tedbir (QXŞ 195) 

Adətən şair Nizamidəki ruhu qoruyaraq bəzi şəxs isimlərini buraxmış, yerli dil və ifadə vasitələrinə 

üstünlük vermişdir. Məsələn, Nizami çox zaman özünə xitab edir. Bu yerə Qütb öz adını qoymuşdur. 

Nizamidə: 

Allah beni sesleyip dedi: 

Ey Nizami bu bütlerin fitnesine uyma 

Qütbdə: 

Bu hayret kim tmglandurdı dinni İnayet ündedi Kutbı hazinni Bu munça nengge bakma sen taşmğa Kim 

anlar hod tapunmaz öz başınğa (QXŞ 184) Və ya İlahi Nizaminin (düyün) işini aç (165) Qütbdə 

İlahi Kutb işin aç barça yandin (QXŞ 190). 

Eyni zamanda bəzi bənzətmələri Qütb Nizamidən fərqli olaraq istifadə etməməyi tərcih etmişdir. Məsələn, 

İlahi Nizaminin (düyün) işini aç (165) 

Qütbdə: İlahi Kutb işin aç barça yandin (QXŞ 190). Nizamidəki 

O Yemen kumaşmdan əlini çıkarasan (165) misrasındakı xüsusi adı Qütb buraxmışdır və ya Nizamidə 

Sanki Misrin Yusufu idi (585) 

Qütbdə: 

Yüzm körgen bu Yusuf tiyü saknur (QXŞ 198) 

Yenə Qütbdə “Şavur Husravka Şirin hikayətin kılqan sürəti” hissəsində Nizamidəki hekayə qısaldılmış, 

təsvir sadələşdirilmiş, Arran, İsfahan, Bərdə, Muğan, Semira kimi xüsusi adlar buraxılmışdır. Nizamidəki 

Qoşun dağıdan büt Şebdizin belinde 

Çeld süvari idi. 

Ele ki atı kızıştırdı 

İleri geçib ayrı düştü 

kimi iki beyti Qütb qısaldaraq belə vermişdir: 

L rup Şebdizge kamçı ol büt-i çin 

Yüz urdu yolğa adrıldı bulardın (QXŞ 226) 

Eyni zamanda şair əsərin məzmununu dəyişməməklə, onu olduğu kimi köçürməklə yanaşı Nizamidən fərqli 

olaraq yerli şəraitlə səsləşən bənzətmələrdən, təsvir vasitələrindən istifadə etməyə çalışmış, türk milli ruhunu 

göstərən rəngli bir üslubla düşüncələrini ifadə etməyə səy göstərmişdir. Bununla bağlı olaraq şair Nizami mətninə 

sanki bir tənqidçi gözü ilə baxmış, Nizamidə bir anlayış üçün istifadə edilmiş uzun-uzadı beytləri qısaltmış, beləcə 

uzun deyil, konkret anlatma formasını seçmişdir. Məsələn, “Şavur Şirinni Medayinka isteyü barğan sıfatm beyan 

kılur” başlıqlı bölümündə Məhinbanunun özündən getməsini Nizami: 

Mehin banu bu haberi duyduğunda 

Aklını kayıb etmiş gibi dili tutuldu 

Toprak gibi yere şerildi 

Bağırarak yürekden nale çekti şəklində təsvir etdiyi halda, Qütb bunu aşağıdakı kimi özünəməxsus şəkildə 

vermişdir. 

Mehin banu bu sözni kim işitti 

Sevünmekdin başındm aklı gitti 

Yüzinge saçtılar suv boldı agah 

Başın kötürdi aydı kim ey şah (QXŞ 247) 

Və ya Qütb “Husrav Rumqa barıp kaysardan çerig alıp Behram Çu- bin birle uruşkanı” başlıqlı bölmədə 

Nizamidəki türk kəlməsini də ataraq ondan tamamilə fərqli təsvir, bənzətmə ünsürlərinə yer vermişdir. Bu məq-

sədlə Qütbün istifadə etdiyi aşağıdakı beytlərin məzmununa diqqət edək: 

Topuzlar zahmıdm kalkan uşandı 

Uşol heybetde atlar kan kaşandı 

Ecel çanlar songmça yigrü yitti 

Telim başlar ol uruş bile yitti 

Yapurğak kim niteg töklür hızanda 

Töküldi gevdesinden başlar anda 

Akıp boldı irenler kanı Çeyhun 
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Kıyamatdm nişan belgürdi uşol kün 

Hisabı yok halayık ol kün öldi 

Körügli köz tangırkap hayra kaldı (QXŞ 284). 

Qütbün tərcüməsinin bir fərqli xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, şair Nizamidəki atəşpərəstlərlə bağlı qismi 

buraxmış, tərsümə etməmişdir. 

Şair əsərini 15 beytdən ibarət «Neçe söz hatimet kitabda aytur ustad» adında bir bölümlə qurtarmışdır. 

Burada şair ömrün qısa olduğundan, bu əsəri yazmaq üçün böyük əmək sərf etdiyindən bəhs etmişdir: 

Kalemning közindin bu bağrım kam 

Akıttım bitikde tapup bu kam 

Kümüş tig bu ak yır öze tarıdım 

Mum ma biçigli tarığçı kam 

Adm köp kıssalar yazılmış telim 

Olarnmg katmda bu çevher sanı (QXŞ 456) 

E.Necipin bildirdiyinə görə bu hissədən sonra ərəbcə mətn gəlməkdədir və qıpçaq əsilli Bərkə ibn Birakaz 

ibn Kandud ibn Adqu tərəfindən səfər ayının 25-də (il göstərilmir) köçürməni qurtardığını göstərmişdir (3, s. 40). 

Məsnəvi müstənsih Bərkə Fakihin əsərə əlavə etdiyi 51 beytlə qurtarmaqdadır. 

O, 1383-cü ildə istinsah etdiyi məsnəvini bu beytlə qurtarmışdır: 

Kitabnmg songmda bu bir kaç kelam 

Yazıp tezkire kildim senga vesselam. 

Bu hissədə Berkə Fakih özü haqqında məlumat verir, Misir hökmdarı Altun Boğanı tanıdır, onun sarayında 

yaşadığını, bu yazdığı nüsxəni hökmdarın sifarişi, əmri ilə istinsah etdiyini, özünün Misirdə bir fəqih olaraq böyük 

şöhrət sahibi olduğunu bildirmişdir. 

Müstənsih əsəri başdan sona qədər gözdən keçirdiyini, tapdığı səhvləri düzəltməyə çalışdığını da 

bildirmişdir. 

Müstənsih bu işarə ilə əsərin orijinalını bildirdiyini açıq şəkildə göstərir. Amma bu düzəlişlərin nə dərəcədə 

faydalı olub olmadığı bəlli deyildir. 

Qütb Xarəzminin “Xosrov və Şirin” məsnəvisi qədim türk şeirinin inkişafında önəmli rol oynamışdır. 

 

*Məqalə müəllifin 14-16 aprel 2007-ci il tarixdə İstanbulda «Altın Orda və varisleri» mövzusunda 

keçirilmiş beynəlxalq konfransda etdiyi məruzə əsasında hazırlanmışdır. 
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QXŞ-.Qütb.’’Xosrov və Şirin”. Nümunələr N.Hacıəminoğlu nəşrindən götürülmüşdür. 

 

Абулфаз Кулиев 

ПЕРВЫЙ ПЕРЕВОД НА ТЮРКСКИЙ ЯЗЫК (Х1У ВЕК) «ХОСРОВ 

И ШИРИН» НИЗАМИ И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Поэма «Хоеров и Ширин» великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви имеет обширное 
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известие на Востоке. Первый перевод этого памятника на тюркский язык сделал поэт XIV века Кутб 

Хорезми. Несмотря переводных свойств этого груда, автор создал подлинно превосходное произведение 

тюркской поэзии. 

 

Abulfaz Quliyev 

THE FIRST TURKISH TRANSLATION OF NIZAMI'S “KHOSROV 

AND SHIRIN” AND SOME LANGUAGE FEATURES OF IT. 

The greatest poet of Azerbaijan Nizami Ganjavi's poem “Khosrov and Shirin” is famous in the East. The 

first translation of this poem into Turkish belongs to Qutb Kharazmi the greatest poet of Gizil Orda who lived in 

XVI century. 

In ipite of translation features the poet has created one of the most beautiful works of the Turkish poetry. 

Rəyçilər: Filologiya e.d. A.Bağırov, filologiya e.n. F.Rzayev. 

A ME A Naxçıvan Bölməsi incəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının 21 yanvar 2009-cu 

il tarixli iclasının qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №01). 

 

AMEA Naxçivan bölməsinin Xəbərləri.- 2009.- №1.- S. 150-157. 
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığı İtaliya ədbi-mədəni həyatında 

 

Fərman RZAYEV  

sənətşünaslıq namizədi 

 

Ticarətin inkişafı ilə əlaqədar təxminən XVII əsrin bi¬rinci yarısından başlayaraq Avropadan Azərbaycan 

ərazilə¬rinə, o cümlədən də Azərbaycan ərazilərindən Avropaya səyyahlar da ayaq açdılar. Bu gediş-gəlişin 

kütləvi hal al¬dığı əsr isə, şübhəsiz, XVI əsrin sonu, XVII əsr idi. Avro¬panın ilk şərqşünasları da məhz bu 

səyyahlar olmuşdular. 

Qeyd etmək lazımdır ki, elə həmin dövrlərdə ingilis, holland səyyah-şərqşünasları da bu yolla Hindistan və 

Çinə qədər gedib gəlirdilər. 

Dü Ryö XVII əsrdə “Quran”ın Avropada ilk tərcüməçisi sayılır. Əlbəttə ki, Azərbaycan ərazilərindən 

Avropaya səyahət edənlər haqqında məlumat toplamaq çox çətindir. Lakin ən uzağı Şah İsmayıl dövründə 

səfarətxanaların açılması və hətta Şah İsmayıl tərəfindən Roma Papasına məktub aparacaq və bəzilərinin yolboyu 

müxtəlif şəhərlərdə, ölkələrdə qalan nümayəndə və onların dilmanclarını nəzərə alsaq, bu məsələnin öz 

tədqiqatçısını gözlədiyini vurğulamalıyıq. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Avropada Şərq dillərinin öyrənilməsi şərqşünasların yetişməsinə səbəb 

oldu. Bu alimlər Şərq mədəniyyətini dərindən öyrənmək məqsədilə şərqli müəlliflərin kitablarını öz ana dillərinə 

tərcümə edirdilər. 

Alman şərqşünası Xristofor Frugel fransızca çap etdirdiyi “Şahənşah” qəsidəsində və “Nizaminin 

avtoportreti” məqaləsində Nizami Gəncəvi lirikasını yüksək qiymətləndirirdi. Onun fikrincə, şair “kosmik şüurlu” 

bir adam olmuşdur. Şair həm öz dövrünün, həm də özündən əvvəlki düha elmlərini dərindən bilirmiş. “O həmçinin 

şairlər və poeziya haqqında, onların rolları, səviyyələri, mənbələri, problemləri və məqsədləri haqqında söz 

deyənlərin arasında ən məşhurlarından biridir” (M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami”, Azərnəşr, 1992). O, 

eyni zamanda fikrini daha da geniş formada açıqlayaraq o nəticəyə gəlir ki, N.Gəncəvi qədim yunan fəlsəfəsindən 

hali olub və bu barədə öz məsnəvilərində dəfələrlə işarələr edib, onun ərəb-fars şerinə təsirini tutatrlı fikirlərlə 

təsdiqə yetiribdir. 

Dünya ədəbi-mədəni həyatında əlahiddə rol oynamış, klassik irsə həssas münasibətdə və bu irsi yaradan 

sələflərinə qarşı mehirlikdə nümunə olan İtaliya ədəbi-mədəni aləmi Nizami Gəncəvi irsini dünyaya çatdırmaq 

yolunda münbit bir məkan oldu. Daha doğrusu, bu söz hakiminə İtaliya öz qoynunu açmış, bir yüksək əyyarlı 

sənət məbədi kimi, xiridarı kimi Nizami irsini ağuşuna almışdır. Dante, Bokkaço, Qoççi və b. bu “qızıl” axınlı, 

coşğun Şərq şairinin çayına baş vurmaq xoşbəxtliyinə yetdilər. Bu barədə Turin universitetinin professoru, İtalo 

Pitsinin uzun müddət tədqiqat və axtarışlar aparması nəticəsində Şərq və Qərb ədəbi əlaqələri haqqında 1894-cü 

ildə “Fars poeziyasının tarixi” (Storgiya della poessia persiana), adlı kitabı işıq üzü gördü. İ.Pitsi bu kitabında 

İran ədəbiyyatını mövzu və dövrlərlə qruplaşdıraraq əksər İran şairləri haqqında əldə olan məlumatları verməklə 

yanaşı, onların yaradıcılıqlarından da nümunələri də çevirərək buraya daxil etmişdi. 

Burada bizi daha çox özünə cəlb edən əlbəttə ki, Nizami ilə bağlı ədəbi dövr, bir daha bu fikirlərin tutarı 

olması üçün, böyük ədəbiyyatşünas, dövlət xadimi, Nizamini bütün dünyada Azərbaycan şairi deyə təqdim və 

tədqiq edilməsində əvəzsiz rolu olmuş Məmməd Əmin Rəsulzadənin “Azərbaycan şairi Nizami” əsərindəki 

açıqlamanı olduğu kimi verməyi özümüzə borc bildik: 

“...Pitsi, Nizaminin “Bəhram Gur”u ilə Bokkaçonun “Ameto”su arasında dərin bir oxşarlıq görür, “Həfti 

pey- kər” qəhrəmanı kimi, “Dekameron”un qəhrəmanı da yaxşı bir ovçudur. Bəhramın Ərəbistan səhralarındakı 

ovçuluğu- na müqabil Ametonun da ormanlarda - meşələrdə vəhşi heyvanlar arasında gəzib-qaçmağı vardır. 

Nizamidə olduğu kimi Bekkaçoda yeddi sarayda yaşayan yeddi gözəl Aıııeto- ya hər gecə eşq-məhəbbət haqqında 

bir nağıl danışır. Gəncəli şair kimi İtalyan şairi də, hekayə söyləyən dilbərləri də, yaşadıqları qəsrləri də yeddi 

rəngə boyamış və gözəllər həmin qəsrlərin rənginə uyğun paltar geyinmişdilər. 

Pitsi bu rənglərlə geyimlərin Bokkaçoda təcrübü dərəcədə Nizamidəki rənglərlə geyimlərin eyni olduğunu 

inandırıcı şəkildə göstərmişdir. Lakin İtaliya hekayəsində bu yeddi rəngin gizli və rəmzi heç bir mənası yoxdur. 

Bokka- ço həmin hekayələri - onların haradan gəldiklərini və nə əhəmiyyətə malik olduqlarının fərqinə varmadan, 

gəlişi gözəl nəql etmişdir. Halbuki Nizami hekayəsində bunun bəlli bir mənası vardır. 

Yeddi səyyarəni (planeti) təmsil etmək üçün, yeddi qübbəli bir saray tikməyi memar Simnarın Nemana 

təklif etdiyini, Nizami öz “Yeddi gözəl”ində hekayət edir. 

Pitsi Bokkaçonun özünə məxsus ədəbi bir məktəb sahibi olduğunu əlavə etməklə bərabər, hər iki əsərin bir-

birinə bu qədər bənzəməsinə təəccüblənərək çaşıb qalır. Nizaminin hekayəsində hər şeyin öz yerində olması 

nəzərə alınarsa, İtalyan hekayəsinin bir təqliddən ibarət olduğuna hökm vermək olar. Amma, Bokkoçonun 

doğrudan da, Nizaminin varisi olduğunu heç söyləmir.” Yalnız qeyd edir ki, “bununla belə Nizami 1209-cu ildə, 
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yəni Bokkaçodan bir əsr yarım əvvəl olmuşdur”. Müəllifə görə, Nizaminin əski Pəhləvi (408) qaynağından əxz 

etdiyi eyni hekayənin hər hansı bir yolla Qərbə keçmiş olan başqa bir variantından Bokkaço da istifadə etmiş ola 

bilər. Xüsusilə Bəhram Gur hekayəsi tez yayıla bilərdi. Çünki XII əsrdə Siciliyada olan İbn Zəfər öz kitabının 

dördüncü hissəsində bu hekayəni gətirmişdir”. Nizami ilə Bokkaço arasındakı oxşarlıqları, başqa Avropa 

tədqiqatçıları da qeyd etmişdilər. Alman şərqşünası İozef Jan Hammer bu məsələyə hələ 1818-ci ildə işarə 

etmişdir. Hammerə görə “Həfti peykər” ilə “Deka- meron” hekayələri arasındakı oxşarlıq deyil, qadınları ide-

allaşdırma baxımından da, Bokkaço Nizamini andırır”. Odur ki, Nizaminin “Yeddi gözəl”ində nəzərdə tutulan 

keçid və çalarlar, rənglərin fəlsəfi açıqlamaları qərbli ədib və alimlər üçün mücərrəd anlam olaraq qalmış, onun 

açıqlamasına bir o qədər əhəmiyyət verməmişlər. Eyni zamanda yeddi anlamı qərbli üçün yəqin ki, heç bir 

mahiyyət kəsb etmirdi. Belə olmasaydı, Bokkaço kimi bir müəllif bunun üstündən belə sükutla keçməzdi. Bir də 

onu qeyd etməliyik ki, əgər Nizami “Yeddi gözəl” əsərini ibrətamiz, yüksək mənəviyyatlar və gözəlliyi tərənnüm 

üstündə quraraq zəmanə hakimlərinə, fərasət, səbr, hörmət, ehtiram və cürət kimi fəlsəfi anlamları tətbiq etmələri 

üçün təqdim olunmuşdursa - Bokkaçonun “Dekameron”u taun və səfalətin dünyanı başına alıb getdiyi bir vaxtda, 

bütün insani keyfiyyətlərin itirilmiş olduğu bir məkanda, ehtiram və hörmətin yad olan, yalnız şəhvət və “nə qədər 

ki, sağam kef çəkəcəm” anlamları ayaq açıb yeriyən bir məqam acıqlanır və əslində ümidsizlik, insan zəkasına 

inamsızlıq bir anlamında yazılmış əsərdir desək səhv etmərik. Yəni bir şəkilin iki üzünün təsiri burada özünü 

amansız bir reallıqda göstərir. 

Bundan sonra bizə məlumdur ki, bu fikir və açıqlamaların davamını Aristonun (1474-1533) yazmış olduğu 

və öz ölkəsində doğrudan da böyük hay-küyə səbəb olmuş, məhəbbət sərgüzəşti formasında müəyyən yüksək 

amalları da özündə əks etdirmiş “Divanə Orlando” əsəri də Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poeması 

əsasında yazılmışdı. Hammer, N.Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” əsəri ilə Aristonun “Divanə Orlando” əsərini 

tutuşduraraq çox saylı oxşar cəhətləri təqdim və təhlil etmişdir. Burada da, bir çox anlamlardan qərbli müəllifin 

qaçdığını, poetik vüsətə qalxmış məhəbbət dastanının Şərq variantından yayınaraq bir çox hallarda inandırıcı 

olmayan, lakin Qərb üçün reallığı (guya) qoruya və təbliğedici amilləri bir yamaq kimi ümumi süjetin mayasına 

yeritmişdir. Belə halların bir çoxuna Dantenin (1313-1375) “İlahi komediyası”nda da təsadüf edirik. 

Dantenin bu dahiyanə əsərində bizi ən çox cəlb edən məhz əsərin 4-cü nəğməsində təqdim etdiyi süjetdir. 

Nizami yaradıcılığı Şərqə epik poema və sözün qiymətini özünə qaytarma missiyasını yerinə yetirmişdirsə, Dante 

İtaliya ədəbi mühitində yeni bir ədəbi prosesin əsasını qoymuşdur. Bu paralelli açıqlamanı verdikdən sonra, bizi 

ən çox maraqlandıran mətn odur ki, əsərin 4-cü nəğməsində şair antik dövrdən tutmuş yeni əsrin 1100-cü illərinə 

qədər qərbli-şərqli bir çox dahi şəxsiyyətləri məclislər başında təsvir etməsi metodudur. Belə ki, Nizami 

Gəncəvinin “İskəndər- namə” poemasının ikinci hissəsi olan “İqbalnamə”dəki İskəndər və dünya hikmət 

sahiblərinin ünsiyyət üçün toplandıqları məclislə, Dantenin “İlahi komediyası”mn 4-cü nəğ- məsindəki təsvir 

etdiyi epizodu aşağıda nəzərdən keçirək: 

“Toplaşdılar Aristotel - vəzir, 

Və məşhur Sokrat və hikmət sahibi Bulınas,  

Və dahi Platon, Valis, həm də Farfori, 

O şəxslər ki, hətta pərilər onları 

mehriban nəzərlə qarşılardılar! 

Bəs o yeddinci kimdi - öz dərin əqli ilə 

ad çıxarmış Hörmüz - 

Göyün yeddinci qatında olmuş o nurlu ər!” 

N.Gancəvi - “İskəndarnamə” s. 548 

 

“Sonra alçaq yamaca baxıb 

Mən, mahnıların müəllimini 

Şöhrətlilərin ailəsi əhatəsində gördüm. 

Ona hamıdan yaxın Sokrat əyləşmişdi. 

Onunla bərabər hamının hörmət etdiyi 

Platon buradaydı. 

Bəli, o adam ki, dünyanı təsadüf sayırdı. 

Məşhur filosof Demokrit, 

Həm də Diogen, Fales, Anaksaqola, 

Zenon, Empodokl və Heraklit də burdaydı. 

Hər şeyi, yerli-yerində müalicə dəyərindən başı çıxan Diskorit, Seneka, Orfey, Lin və Tulliy də 

burdaydı. 

Elə deometr Evklit və Ptolemey, 

Həm də Hippokrat, Qalen və Avisena, 
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Gələcək günlərin sirrini açan Averrois də burdaydı”. 

(Dante “İlahi komediyası”, 4-cü nəğmə, s.37. M-1986) [sətri tərcümə]. 

 

Göründüyü kimi, burada bizim təqdim etdiyimiz Nizami və Dantedən nümunələr bir metod, yaradıcılıq 

priyom- larından doğulubdur. 

Dante təqdimatında Şərqin və Dünyanın 2 böyük şəxsiyyətinin İbn Sina və İbn Raşdın da adları çəkilir. 

Beləliklə, bu toplumlar dünyadakı xalqların, sivilizasiyaların birgə məclisi olduğu və bununla da, dünya elm-

mədəniyyət toplumunun mütləq şərqli-qərbli olması mütləqləşdirilmə prinsipidir. Bu gələcəkdə eybəcər formada 

özünü göstərən “avropasentrizmə” qarşı bir nümunə idi. 

Biz indi həqiqətən nə üçün Qoççi yaradıcılığını bu məqama saxladığımızı açıqlaya bilərik. 

Ümumavropa və Almaniya dramaturgiyası və teatr sənətində Nizami Gəncəvi yaradıcılığının rolu 

mövzularını açıqlayarkən “Turandot” mövzusunun Qərb dramaturgiya və teatr sənətinə gəlişinə səbəbin məhz 

Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasından alınmış süjet olduğunu qeyd etmişdik. 

İndi konkret olaraq XVIII əsrin ikinci yarısından Qərb dramaturq və teatr sənətində dəfələrlə işlənərək 

səhnəyə gətirilmiş “Turandot”un ilk yaradıcısı olmuş, həqiqətən onu səhnə əsəri mövzusu kimi ortaya çıxarmış 

Karlo Qoççi təqdimatında bunun necə baş verdiyini nəzərdən keçirək. 

1761-ci ildə İtalyan dramaturqu Karlo Qoççi, XII əsr Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” 

poemasından bir neçə hekayəti götürərək, sərbəst işləmiş və onları bir ad altında, yəni “İran nağılları” adlı kitabını 

çap etdirmişdir. 

Karlo Qoççi dövründə teatrlar üçün (xüsusən də bu sahədə ən fəal rol oynamış fransız teatrını qeyd etmək 

lazımdır), ədəbi aləmdə “Türk nağılları”, “Ərəb nağılları” adı altında bir neçə toplu və bu toplularda Şərq 

ekzotikası, möcüzə və fantastik keçidlərlə dolu süjetlər, hekayətlər halında çap olunurdu. Bunlardan bəhrələnən 

və yaradıcılıq ilhamı əldə edən, K.Qoççi də “İran nağılları” adı ilə Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” 

poemasından “Slavyan gözəlinin hekayəti, “Fars (İran) gözəlinin hekayəti” və “Çin gözəlinin hekayəti” cəmindən 

çıxış edərək, Şərq mövzulu saysız- hesabsız məcara və dəyişmələri özündə əks etdirən və eyni zamanda, müasir 

dramaturji anlamda olduqca kəskin və vaxtında aktual məna kəsb edən bir əsər ortaya çıxarmışdır. 

Bunun ardınca onu da qeyd etməliyik ki, məhz bu əsərdə elə sirli, ilahi qatlar özünü aydın büruzə verir ki, 

biz sadəcə olaraq heyrət içində bunu görür, anlayır və təəcüblə- nirik. 

Təəccüblənirik ki, axı bu Şərq anlam və fəlsəfi düşüncə tərzi nə deməkdir ki, bunun əsl mahiyyətini qərbli 

duya, aça və qiymətləndirə bilmir. Hətta əsərin baş qəhrəmanına nə üçün məhz Xələf adı qoyduğunu, bu adın 

arxasında, mayasında hansı məna durduğunu anlamır. Halbuki, onun bütün sınaqlardan sağ-salamat çıxması, min 

bir sərgüzəştdən keçib gəlməsi və Turandota qovuşması, məhz ona ilahi bir missiya tapşırıldı, bütün bu məmləkətə 

bir Xələf kimi gəlməsi qanuna uyğundur. 

Sonra bizi təəcübləndirən “tatar” sözünün işlənməsidir. 

K.Qoççi “Şahzadə Turandot” əsərini də, məhz Nizami Gəncəvi əsərlərindən və Şərq mövzularından 

bəhrələnərək yazdığı sübut olunduğu kimi, bizdə şübhə yeri qoymur deyək ki, onun türk əvəzinə tatar kəlməsi 

işlətməsi də, kənar müdaxilənin nəticəsində baş vermişdir. Çünki, o, tatardan çox türk adları və xalqını tanıya 

bilərdi. Bu tarixi həqiqətlərdir. Bu yalnız, sonrakı tərcümələrdə yəqin tatar sözünə çevrilmiş xətadır. 

Baxın, axı əsərdə adları çəkilən Teymur, Keyqubad, Səlimə, İsmayıl, Həsən və ən nəhayət Xələf adlarının 

kökü- mayası, ən düzü ərəb-türk mənşəli olduğu halda necə tatar- laşmışdır? 

Nəhayət biz burada, bu əsərlə bağlı bir vacib açıqlamanı da vermək istərdik. Qoççi dövründə italyan 

teatrında baş verən, artıq neqativ bir səviyyəyə çatmış proseslər fonunda, yeni bir yaradıcılıq məhsulu ilə, səhnə 

sənətini yeni bir məcraya yönəltmə missiyası da, məhz bu əsərin üzərinə düşmüşdür. K.Qoççi özü bu barədə daha 

konkret və aydın xəbər veribdir: “Onlar (teatr truppaları), müəllif hüququnu (yaradıcı), yəni yazılışdakı texniki 

maneraya, hadisələrin ustalıqla davamına nail olma səbəblərinə, nə də ki, ciddi alleqorik təqdimata, mənəvi 

dəyərlərin qiymətləndirilməsi, ritorik gözəlliklərə, şeiriyyətm ovsunlayıcı şirinliyinin sahibi kimi tanıyır və qəbul 

edirdilər. Bu hal məni məcbur etdi ki, daha iki “Şahzadə Turandot” və “Xoşbəxt dilənçilər” nağıllarını yazım. Bu 

əsərlərdə tamamilə əfsa- nəlikdən əsər-əlamət yoxdur. Burada ancaq güclü görümlü tərtibat, əxlaqi keyfiyyətlərin 

toqquşması, alleqorik və emosiyadolu məhəbbət təzahürləri olsa da, bu məhz belə nəzərdə tutulsa da, tamaşaçılar 

tərəfindən əvvəlki əsərlərimdə olduğu kimi, müvəffəqiyyət qazandılar. Bununla da, mən praktiki olaraq 

yaradıcılıq prinsiplərinin düzgün olduğunu, həm də rəqiblərimin dizlərini yerə vurmadan sübut etdim.” 

Bəli, K.Qoççi bu yaradıcılıq proqramını həyata keçirərkən, bütün süni əllaməlik., fantastik və ağılagəlməz 

ekzotik üslublardan əl çəkərək, romantik və həqiqətlər üstündə bərqərar olunan, insani keyfiyyətləri daha da-

qabardan, dərin fəlsəfi anlamlı poetikaya, yəni Nizami Gəncəvi irsinə müraciət etdi. Bu, biz deyərdik ki, doğrudan 

da, italyan teatr sənətini uzun əsrlik sükunətdən çıxardı və məşhur romantik, realist, yüksək fəlsəfi anlamlarla 

bütövləşən yeni italyan dramaturgiyasının yaranmasına səbəb oldu. Bu tarixi missiya idi. Bunu məhz italyan 

səhnəsinə K.Qoççidən 165 il sonra qayıtması bir daha sübut etdi. 
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Biz yuxarıda qeyd etmişdik ki, bu mövzu dəfələrlə Qərb teatrında işlənib. 

Bunlardan bizcə, ən dəyərlisi, dahi italyan bəstəkarı Puççini tərəfindən yaradılmış və 1926-cı ildə böyük 

müvəffəqiyyətlə dünya opera sənətində öz yerini tutmuş “Turandot” operasıdır ki, onun da mayasına K.Qoççi - 

F.Şiller yaradıcılığı qatılaraq, libretto müəllifləri dramaturq C.Ada- mi (1878-1946) və şair R.Simoni (1875-1952) 

tərəfindən orijinal formada işlənmişdir. Bu opera XX əsr operaları arasında birincilər cərgəsində, dünyanın ən 

məşhur opera turuppalarının repertuarında daim yer alır. 

Puççini operanın librettosunun yazılışında özü aktiv iştirak etmiş, Almaniyada baxdığı tamaşadan, sonra 

əsərin dramatizmini artırmaq üçün hətta “şən” maskalar - Panta- lon, Tartal və Briqilliyə çin adları qoyaraq 

hoqqabazlardan amansız - əzazil obrazlar səviyyəsində istifadə etmiş və bəzən hətta onların əynindən təlxək 

geyimlərini çıxarmamışdır. İlkin variantdan fərqli olaraq, burada Luyi obrazının əsərin sonunda həyatını ölümlə 

bitirmə üstündə qurulması, nəticədə əsərin fəlsəfi dəyərini, Turandot obrazı, zülm- fırıldaq-kələkbazlıq daşıyıcısı 

üzərində qələbəsini daha da qiymətli etmişdir. Beləliklə sərt, tərbiyəvi açıqlamalar daşıyıcısı olan bir sənət əsəri 

yaranmışdır. 

 

Qobustan.- 2008.- № 2.- S. 43-47. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN İCTİMAİ- SİYASİ GÖRÜŞLƏRİNDƏ 

 SOSİAL ƏDALƏT PROBLEMİ 

(VIII məqalə) 

 

Aqşin Quliyev, 

hüquq elmləri namizədi 

 

XII əsr ictimai-siyasi və hüquqi fikrimizin ən görkəmli nümayəndəsi Nizami Gəncəvi (1141-1203) öz 

dövrünün və gələcək dövrlərin humanist və demokratik istiqamətli fikirlərinin, habelə sosial ədalət ideyalarının 

parlaq təbliğatçısı olmuşdur. Nizami söz, fikir və ideyalar dünyamızın əvəzolunmaz simalarından biridir. 

İnsan haqlarının təbliği və onların müdafiəsi, şəxsiyyət azadlığı, şəxsiyyətin iradə müstəqilliyi, bəşəriyyətin 

mədəni tərəqqisində dönüş nöqtələrindən olan İntibah dövrünün mənəvi mahiyyətinin aşkar olunmasına çevrilmiş 

sə- list humanizm təlimi Nizaminin sosial- siyasi görüşlərinin sosial ədalət hissəsində öz parlaq təcəssümünü 

tapmışdır. 

Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri, söz və fikir aləminin nəhəng karifeylə- rindən biri olan Nizami sosial 

ədaləti, azadlığı, hüquq bərabərliyini hələ XII yüzillikdə təbliğ etməklə insanlığın xoşbəxt gələcəyini arzu edən 

dahi şəxsiyyət olmuşdur. Bəşəriyyətin taleyi üçün hər kəsin öz səviyyəsində, imkan və bacarığı daxilində 

məsuliyyət daşıdığını dönə- dönə müasirlərinə çatdıran böyük mütəfəkkir bütün həyatı boyu ümumbəşəri 

ideyalarla yaşamış və bunun uğrunda mübarizə aparmış, öz zəngin yaradıcılığını insanın taleyüklü problemlərinin 

həllinə həsr etmişdir. H.Araslı yazır: 

"Nizami xalqların səadətini, istiqlaliyyətini, onların hər cür zülm və istismardan azad olmasını istəyib, 

bütün ömrünü bu uğurda sərf etmişdir. Nizami əməkçi insanın hüququ uğrunda mübarizə aparmışdır. Nizami öz 

xalqını bütün dünyada şöhrətləndirmiş və bütün xalqların bərabərhüquqlu, mədəni həyatını arzulamışdır" (1, s. 

118). 

Zülm və zalıma qarşı mübarizə ideyası Nizami humanizminin baş xətti kimi onun bütün ictimai-fəlsəfi 

qəsidələrindən keçib gedir. Mütəfəkkir problemin həlli üçün burada bəzən dolayı vasitələrdən istifadə edir, dini 

etiqad və inamlara müraciət yolu ilə dövrün kəsirlərini - möhnət və haqsızlıqları qamçılayırdı. Mütəfəkkir dini 

görüş və şüarlarım öz demokratik ideyalarına xidmətə yönəldir, güc və hökm sahiblərini heç olmasa həmin yolla 

xeyirxah işlər görməyə, ölkə və xalqın asayişini gözləməyə səsləyirdi (2, s. 488-489). 

Oxşasan tabeləri lütf-kərəmlə sən əgər, 

Bil, qiyamətdə taparsan kölgəlik hər bir zaman. 

Zülmü at, yalnız ədalət mayədir tərk- binə, 

Gəlməyirsə ədl əlindən, qəhrini az et bəyan. 

Məmləkət zalimlərə düşmən olur məhşər günü, 

Hər quyu adil üçün asan olur - bir nərdivan. 

Var kəmalın, kimsənin alma əlindən ruzisin, 

Ta şəyatindən mələklər söyləsin cizyə alan (5, s. 83-84). 

Nizaminin ictimai-siyasi görüşlərinin mayasını təşkil edən sosial ədalət ideyaları onun bütün yaradıcılığı 

boyu cəmiyyətin köklü problemlərinə dair fikirlərini müşayiət etmişdir. Mütəfəkkir sosial ədalət ideyasını 

lirikasından tutmuş "Xəmsə"nin sonuncu əsəri də daxil olmaqla mərhələ-mərhələ, pillə-pillə cilalaya-cilalaya 

inkişaf etdirmişdir. Ona görə də humanist mütəfəkkirin sosial ədalətə dair ideyalarını "Xəmsə"yə daxil olan 

poemalar əsasında xronoloji ardıcıllıqla nəzərdən keçirməyi və təhlil etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Bu, həm 

də Nizaminin bütövlükdə sosial-siyasi ideyalarının formalaşması, inkişafı və təkmilləşməsi prosesini daha yaxın-

dan və ətraflı izləməyə imkan verərdi. 

 

"Sirlər xəzinəsi". Nizaminin "Xəmsə"sinə daxil olan bu birinci poema bütövlükdə mühüm bir fəlsəfi, 

sosial-siyasi mövzuya - insan, cəmiyyət və təbiət arasında yaranması zəruri olan ahəngdarlıq, sosial bərabərlik, 

əmlak və hüquq bərabərliyi, ədalət və ümumi xoşbəxtlik hökmranlıq edən cəmiyyət qurmaq ideyasına həsr 

edilmişdir. Humanist mütəfəkkirin yazdığı kimi: 

Dünyaya fateh olmaz zülmkarlıq, rəzalət, 

Yer üzünün fatehi ədalətdir, ədalət! 

Məmləkətin dayağı ədalətdir hər zaman, 

Ədalətlə nəsibin səadətdir hər zaman (6, s. 76). 

"Sirlər xəzinəsi" ("Məhzan əl-əsar") Nizaminin ilk böyük əsəridir. Nizami bu "poemasında bir neçə əxlaqi 

fikirlərini bir mövzu - sosial ədalətsizlik ətrafında birləşdirmişdir. Mütəfəkkir burada hökmdarların despotizmini 

və məmur özbaşınalıqlarını kəskin tənqid edir" (7, s. 30). 
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Nizaminin məntiqinə görə, dövlətin xoş gələcəyi və cəmiyyətin rifahı ədalətə bağlıdır. Ədalət şərtlərinə 

əməl olunması əgər bir tərəfdən dövləti möhkəmləndirirsə, digər tərəfdən cəmiyyətin maddi-iqti- sadi və sosial 

vəziyyətində tarazlığı təmin edir. Ədalət sanki təbiətlə cəmiyyət arasında ahəngdarlıq yaradır. Belə ahəngdarlıq 

nəticəsində cəmiyyətə yad olan elementlər ölgünləşir, cəmiyyət üzvlərinin həyati fəaliyyəti öz normal gedişini 

əldə edir. Belə şəraitdə hamı, bütövlükdə cəmiyyət insan zəhmətindən faydalanır. 

Ədalətsizliyin zülm olması bütün dövrlərin mütəfəkkirləri tərəfindən dəfələrlə qeyd edilmişdir. Nizaminin 

"Sirlər xəzinəsi"ndə sosial hadisə kimi tərənnüm etdiyi ədalət, o cümlədən ədalətsizlik, fıkrimizcə, ikili xassəyə 

malikdir: 

1. fəal mövqedə təzahür edən ədalət, yaxud ədalətsizlik; 

2. passiv davranışın nəticəsi olan ədalət və ya ədalətsizlik. 

Birinci halda ədalət daxili əxlaqi niyyətdən fəal zahiri hərəkət aktına çevrilərək, nəyinsə həllində özünü 

büruzə verir. Məsələn, hökmdar kiminsə cəzasını yüngülləşdirir, yaxud onun təqsirini bağışlayır və ya 

ümumiyyətlə, insanpərvərlik hisslərinin təsiri altında hər hansı haqsızlığı yaxma buraxmır. Bu məziyyət 

Nizaminin hökmdarlara verdiyi tövsiyələrin önündə gedir. Mütəfəkkir yazır: 

Sədaqətə arxalan, zülmü qoyma yaxma, 

Kimsəyə bel bağlama, sığın haq dərgahına (6, s. 71). 

İkinci halda ədalət, adətən hansısa ədalətsizliyin edilməməsində təzahür edir. Belə ki, insan, başqasına 

xeyirli olmayan, yaxud ola bilməyən müəyyən (bu mənada zahirən haqlı görünən, düzgün olan) hərəkəti etmir. 

Məsələn, hökmdarın rəiyyətə qarşı münasibətində müəyyən sərtliyi, ciddiliyi ilə nəzərə çarpan qanuni rəftarın 

nisbətən müla- yimləşdirilməsi də ədalətin göstəricisi ola bilər. Təsadüfi deyildir ki, hökmdarlar rəiyyət barəsində 

hər hansı tədbirin həyata keçirilməsindən əvvəl həmişə məsləhətləşmələr aparmış, ağıllı məsləhət və məşvərət 

nəticəsində məsələnin həmişə yüngülləşdirici cəhətini önə çəkmişlər. Görülməli olan və ədalətli hesab oluna bilən 

bir işin də həmişə məsləhətə ehtiyacı olmuşdur. Nizami problemin bu cəhətinə də xüsusi diqqət yetirmişdir: 

Məsləhətə möhtacdır ədalət hər bir zaman, 

Xalqa zülmün amansız cəzasından dad, aman (6, s. 75). 

"Leyli və Məcnun". Nizami, bütün əsərlərində olduğu kimi, "Leyli və Məcnun" poemasında da zülm, 

zorakılıq əleyhinə çıxır. O, insanı təhqir edən və alçaldan hər şeyin düşmənidir. Mütəfəkkir insanı hər cür 

boyunduruqdan azad olmağa, zülm və zorakılığa qarşı mübarizə etməyə çağırır. Ən uca zirvələri fəth etməyə qadir 

olan insan heç bir kəsin qarşısında alçalmamalıdır. Zülm və zorakılıq sonsuz ola və əbədi davam edə bilməz. 

Müstəbidin zülmü nə qədər ağır olsa da, dünya bu zülmə qarşı çıxanlardan xali deyildir. Bütün bunları cavabsız 

qoymaq istəməyən Nizami rəzil və nadanların təhqirlərinə dözülməz- lik göstərməyə çağırır, zalımların və 

müstəbidlərin zülmü qarşısında əyilməyi qəbul etmirdi. Zülmü və zorakılığı ədalətsizliyin ən alçağı kimi 

qiymətləndirən humanist mütəfəkkir zülmə dözməyi, zülmkarın qarşısında müti olmağı rəzalət hesab edir və bunu 

son həddə özünə hörmətsizliyə bərabər tuturdu: 

Neçin alçaqlara boyun əyirsən? 

Oyuncaq olursan namərdlərə sən? 

Nə üçün boynuna min yük alırsan?  

Zalımın zülmündən razı qalırsan? 

Zəlillik ürəyə ağrılar salar, 

Zülmə dözənlərin sonu xar olar (4, s. 71). 

 

Humanist mütəfəkkir "Leyli və Məcnun" poemasında insanı yüksək əməllər ardınca getməyə, xırda və 

keçici meyil- lərdən uzaqlaşmağa çağırır. İnsan öz ləyaqətini, şərəfini əksiltməməli, öz istiqlaliyyətini qorumalı, 

mərd və cəsur olmalıdır. "Alçaqlığa boyun əyən", "hər kəsə oyuncaq olan", "zülmdən razı qalan" adamlar möhnətə 

layiqdirlər. İnsan "çiynini dağ kimi uca tutmalı", acizlikdən, mütilikdən əl çəkməlidir. Nizami insanın hüququnu 

və insanlıq sifətlərini tərənnüm edir, həyatda fəal, cəsur adamlara böyük ehtiyac olduğunu bildirir (1, s. 3). 

Mütəfəkkirin insanlara etdiyi əsas nəsihətlərdən biri həyatda yaxşı ad-san uğrunda çalışmaqdan ibarətdir. Yalnız 

xoş niyyət və ədalətli insanlar həyatda yaxşı iz qoyurlar. Yaxşılıq, xeyirxahlıq və ədalət uğrunda çarpışan 

insanların gecəsi də, gündüzü də cəmiyyətə həmişə fayda vermişdir. Nizami yazır: 

Gecəni, gündüzü çox vermə bada, 

Yaxşı ad uğrunda çalış dünyada (4, s. 286). 

Nizaminin məntiqinə görə, qurub- yaratmaq da ədalətdəndir. Dünyanın gözəlliyinin ilkin şərtlərindən biri 

onun ədalətidir. Dünya məhz öz ədalətsizlikləri nəticəsində Öz gözündə öz gözəlliyini itirir. Ən xırda canlının 

itkisi də dünya üçün itkidir. Dünya yalnız öz yarat 

dıqlarından fəxarət hissi keçirmiş, dağıtdıqları üçün isə həmişə xəcalətli olmuşdur. Bir əli qurub-yaradan, o biri 

əli isə söküb-dağıdan dünyanın bir üzü ədalətli və gözəl, o biri üzü isə ədalətsiz və eybəcərdir. Nizaminin 

ideyasına görə insan da bu dünya kimidir. Ancaq yaradan, quran və fayda verən insan həm ədalətli, həm də mələk-
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misaldır. Əqidəsi və niyyəti dağıtmaq olan insan canlıların ən bədxahı və çirkinidir. Ona görə də mütəfəkkir 

insanlara öz fikrində və əməlində ilk növbədə dünyanı göz önünə gətirməyi tövsiyə edir: 

Bir xərabə görsən, qurmağa tələs, Məsləhət belədir, əməyin itməz. Gətir bu dünyanı ağlın önünə, Tələsmə 

heç kəsin ölüm gününə (4, s. 287). 

"İsgəndərnamə". "Xəmsə"nin sonuncu poeması olan "İsgəndərnamə" Nizaminin sosial-siyasi 

görüşlərinin bu görüşlərin tərkib hissəsi kimi mütərəqqi ideyalarının inkişafının yekun mərhələsidir. 

"İsgəndərnamə" Nizami yaradıcılığının zənginliyini və möhtəşəmliyini bütün əzəməti və dolğunluğu ilə əks et-

dirir. Mütəfəkkir məhz bu sonuncu əsəri ilə öz yaradıcılığının, siyasi ideallarının möhtəşəm bir abidəsini yaratmış-

dır. Həmin abidə bu gün sanki bütün insanlığın ziyarətgahına çevrilmişdir: 

Pisdən yaxşılıqla qorunmaq mümkün. 

Dünyada yaxşılıq hər şeyə üstün. Yaxşılıqla atsam mən bu dəzgahı, Olaram yaxşılıq ziyarətgahı (3, s. 39). 

Nizami "İsgəndərnamə"də feodal- patriarxal cəmiyyətində müşahidə etdiyi sosial-siyasi, əxlaqi nöqsanları kəskin 

tənqidə məruz qoyaraq, onları hansı vasitələrlə aradan qaldırmağın mümkünlüyü haqqında düşünmüşdür. Mü 

təfəkkir bunu qarşısına bir məqsəd kimi qoymuş və sanki onun həllinə nail olmuşdur. Dövrünə görədir ki, 

Nizami öz əsərlərində həmişə ideya məzmunu ilə feodal hökmdarlara təsir göstərmək və onları sosial ədalətə 

dəvət etmək, bir sözlə, onları kamilləşdirmək istəmişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən artıq İsgəndər mütəfəkkirin 

humanist sosial idealına tamamilə cavab verə bilən səviyyəyə ucalmışdır. Əgər Nüşabə mütəfəkkirin "ədalətli 

hökmdar" amalının təcəssü- müdürsə, İsgəndər artıq "ideal hökmdar" kimi onun ali məqsədinin zirvəsidir. Ölkələr 

İsgəndərə “şahlıq etmək, xalqlara kömək etmək, ədalət göstərmək" üçün verilmişdir. 

Nizaminin məntiqinə görə, yalnız yüksək insani keyfiyyətlərə malik olan şəxs cəmiyyətə, dövlətə başçılıq 

edə bilər: 

İnsana baş olmaq insanlıq istər, Yoxsa hər bir adam insandır-bəşər. Böyüklük eyləsən hər kəsə asan. Ancaq 

baş alacaq şəfqətli insan (3, s. 109). 

Nizaminin sosial ədalət konsepsiyasında insafdan və xeyirxahlıqdan dönməzlik haqq, ədalət yolunda atılan 

mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Onun ideyasına görə, "ədalət yolundan dönməzliyi insanlara adil və ulu 

Tanrının özü öyrətmişdir". "Yoxsula, məzluma kömək olmaq, qaranlıq gecədə parlayan şimşək"(3, s. 187) kimi 

çaxır. 

Humanist mütəfəkkirin məntiqinə görə, hökmdarın ədaləti yaxşı və yamanın düzgün qiymətləndirilməsində 

də təzahür etməlidir. Mükafat və cəzada tarazlıq gözlənilməlidir. 

Günah iş tutanların cəzalandırılması zəruridir. Lakin bununla yanaşı, hökmdar öz təqsirini etiraf edənləri, 

törətdikləri əməllərdən peşmançılıq hissi keçirənləri bağışlamağı da bacarmalıdır. Bunun özü də 

 

hökmdar müdrikliyi və alicənablığının təzahür formalarından biridir. Yaxşı- mn mükafatı, yamanın isə 

cəzası olmalıdır. Nizami İsgəndəri məhz belə hökmdar qismində təsvir edir: 

Hər bir yaxşılığa bu şah yüz verər, Bir yamanlıq edən bir cəza görər. Kim günah işləsə cəzaya çatar, 

Peşman olursa, ədlim bağışlar (3, s. 188). 
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Гулиев Агшин  

Проблема социальной справедливости в общественно- политических воззрениях Низами 

Гянджеви 

РЕЗЮМЕ 

В сгагье исследуются проблемы социальной справедливости в общественно- политических 

воззрениях гениального азербайджанского поета-мыслителя XII века Низами Гянджеви. Справедливый и 

просвещенный монарх был политическим идеалом Низами. Утопические мечты великого мыслителя 

выражали чаяния широких народных масс. Вместе с тем его вз1ляды на равенство, справедливость и 

справедливого шаха являются оригинальными идеями общественно-политической мысли всего Ближнего 

и Среднего Востока. Социальная справедливость, гуманизм и судьба человека - центральная тема 

творчества великого Низами. 
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Guliyev Agshin 

Social justice in politicial views of Nizami Ganjavi SUMMARY 

The article investigates social justice problems in socio-political views of the genius Azerbaijani poet-

thinker of Xll century Nizami Ganjavi. The fair and educated monarch was political ideal for Nizami. Utopian 

dreams of the great thinker expressed expectations of wide broad masses. At the same time, his views on equality 

justice and a fair shah are original ideas of political thought of all Near and Middle East. Social justice, humanism 

and destiny of the person is the central theme of creativity of great Nizami. 

 

Rayçi: M. Ə. Cafarquliyev 
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NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ MUĞAM SƏNƏTİ 

 

Fərəməz RZAYEV, 

Sənətşünaslıq namizədi 

 

XXI əsrin inkişaf etmiş bir dövründə yaşayan insanları klassik musiqi (muğam), yenə də valeh etmədə, öz 

cazibədar sədaları ardınca aparma qüdrətini qoruyub saxlamaqdadırsa, onda ən böyük heyrətlik odur ki, Nizami 

Gəncəvi dövründən 800 ilə yaxın böyük tarixi bir inkişaflı, proqressiv proseslərlə dolu dövr keçməsinə 

baxmayaraq bu, Şərqin ecazkar musiqisi doğurdan da bəşər tarixində fenomen bir sənət hadisəsidir. 

Bu musiqi janrının melodiya tutumu və eyni zamanda söz mətni elə ülvi, elə yüksək insani keyfiyyətlərlə 

qurulmuşdur ki, ona sadəcə olaraq, laqeyd qulaq asmaq, dinləmək, biganəlik göstərmək qeyri mümkündür. Özü 

də, həm musiqi qollarının bolluğu, çoxşaxəli olması və həmçinin qəzəl-rübai mətnlərinin ifadəli və zənginliyi bu 

şərq musiqili ifa tərzini özündə cəmləşdirən sənət növü, bir çox dahi söz-kəlam sahibləri üçün əvəzolunmaz ilham-

yaradıcılıq mənbəyidir. 

Odur ki, heç təəccüblü olmamalıdır ki, dünya söz-kəlam Olimpinin ən parlaq nümayəndəsi olan Nizami 

Gəncəvi üçün, bu sənət növünü incəsənət növləri içində ən əlverişli, mənəvi və ifa vasitəsi idi ki, onun sayəsində 

şairin yaratmış olduğu dahiyanə əsərləri geniş "oxucu" kütləsinə çatdırılırdı. 

Biz bu qənaətə, yalnız və yalnız şairin öz açıqlamaları sayəsində gəlmişik. Bunu o öz əsərlərində dəfələrlə 

qeyd etmiş, yüksək qiymətləndirmişdi. Bu musiqidə olan dramaturji aparat eiə çevik, elə geniş imporvizə im-

kanlarına, dinamik quruma malikdir ki, insan aləminin bütün hisslərini açıqlamaq, təsvir etmək, teatr termini ilə 

desək, "yaşatma" xislətinə malikdir. Belə bir dəstəvüz əlində olan Nizami Gəncəvi yaradıcılığı, başdan ayağa 

özünün bütün çoxşaxəli - çoxqatlı etik-estetik təcəssümünü bu sənət fenomeninin iştirakı (tam bərabər hüquqlu), 

sayəsində, bəlkə də özünün ən yüksək zirvəsinə qalxa bilmiş, bir dünya poeziyasının fenomeninə çevrilmişdir. 

Bu yolun praktiki-professional tətbiqinə biz, XX əsrin dahi bəstəçisi olan, Qərb-Şərq musiqi tarixində əbədi 

bir iz buraxan Üzeyir bəy Hacıbəyov yaradıcılığında qarşılaşdıq. Dahi bəstəkar bütün dünyaya sübut etdi ki, məhz 

muğam musiqisi elə bir fenomen, incəsənət növüdür ki, ondan hər iki qütbün ustadları insanlıq tarixində 

əvəzolunmaz sənət nümunələri yarada bilər. Məhz bu baxımdan XX əsrin ilk rübündə yaranan "Leyli və Məcnun" 

muğam operası bunun ən bariz nümunəsidir. Dünya musiqi sənəti Ü.Hacıbəyovun sayəsində yeni bir opera janrı 

- muğam operası əldə etmiş oldu. 

Nəticə, bu izahdan o hasil olur ki, qətiyyətlə deyək ki, Nizami Gəncəvi (ondan əvvəl və sonra gələn bütün 

qələm sahiblərində rastlaşdığımız), poemaları məhz bu üslublu ifa olunacaq məram üstündə yaradılmışdır. Yəni, 

fikir versək görərik ki, Nizami Gəncəvi poemaları, muğam dəsgahları kimi şöbə şö- bəli olub, ardıcıl inkişaflı 

süjetə malikdir. Burada hadisələrin dinamik inkişafına mane olacaq heç bir başqa mətn yoxdur, hər şey 

qəhrəmanların daxili - mənəvi, fiziki yaşantılarını üzə çıxarma, təsvir etmə üstündə qurulubdur. Belə olan halda 

(faktiki təsdiq olunmuş bu fikirlər toplusu anlamında) bizləri təəccübləndirən odur ki, Hegel kimi alman filosofu 

(onunla bahəm başqaları), Şərq həyat tərzinə, sənət uğurlarına, yaradıcılıq bazasına elə bir qütbüdən yanaşıb və 

"burada drama və komediya anlamı ola bilməz" və ya "ümumaxara qarşı qəhrəmanlar yetişə bilməz" kimi fikirləri 

açıqlamasıdır. Bu da yəqin ki, ancaq bir prinsip üstündə qurulmuş "avropasentrist" mövqedən çıxış edərək, Şərq 

fenomenini danmaq, qətiyyətlə "ağa qara demək" məqsədi güdürdü. 

Ancaq tarix öz hərəkətində bütün bu absurd fikirləri alt-üst etdi, tarix sübut etdi ki, Şərq intibahı, fenomen 

yaradıcılıq dünyası olmadan, Qərb intibahı, yaradıcılıq nailiyyətləri ola bilməzdi. 

Nizami Gəncəvi adı çəkilərkən, onun yaradıcılığından söhbət açarkən "Muğam" kimi möhtəşəm bir sənət 

növündən söhbət açmamaq, dünyanı fəth etmiş əsərlərində bu sənətin qollarından dərin hikmət, fəlsəfi və mə-

həbbət açıqlamaları ilə bəhs etməsinə göz yummaq ən azı nadanlıqdır. Çünki Nizami və Muğam, Nizami və 

ifaçılıq sənəti elə bir yetgin, elə bir vəhdət təşkil edir ki, onları bir- birindən ayrı təsəvvür etmək, söz açmaq 

yarımçıq bir gözəl sənət əsərini görməyə bənzər. Tamamlıq, bütövlük bunların birliyində, yekliyindədir. 

Gəlin onda bu barədə bəzi faktlarla və elmi araşdırmalarla əlaqəli açıqlamamızı bugünkü elm nəslinin 

davamçıları ilə bölüşək. Son 8 əsrdə Azərbaycan deyilən böyük məmləkətdə muğamımızı Nizamisiz, Nizami 

yaradıcılığını - qəzəllərini muğamsız təsəvvür eləmək, bağı bağbansız, gülləri bülbül- süz təsəvvür etmək kimi 

bir şey etmək olardı. Zaman-zaman, xüsusən də qəriblik xalqımıza üstün gələn XVIII əsrin - XIX əsrin qara 

illərində müğənnilərimiz, el sənətkarları şairin ölməz əsərlərinə müraciət etmiş, onları rəngarəng müğam və 

təsniflərdə şövqlə oxumuş, dili iti natiqlərdə bu musiqilərin müşayiəti ilə söyləmələri uzun illər yaddaşlarda həkk 

olmuşdur. 

Kimsə şeirlə musiqini bir vəhdətdə təsvir etmiş, onu quşa bənzətmişdir. Söz mətnin gövdəsi, musiqi isə 

qanad rolunu oynayır. Yəni nə qədər pərvaz vurmaq üçün qanadı güclü quş varsa onu bu göyün zirvələrinə 

qaldıran şübhəsiz güclü gövdəsidir. Bax bu baxımdan yanaşılsa Azərbaycan muğamının gövdəsi məhz Nizami-
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Məhsəti-Nəsimi və Füzuli yaradıcılığı üstündə bərqərar olubdur desək səhv etmərik. 1 Heç təsadüfi deyil ki, 

bunun belə olduğunu XIX əsr şairimiz İ.Nakam çox gözəl demişdir: 

"Şeyx Nizami ki, şuxən sazdır, Bülbülü qüds ilə həmavazdır... 

Nə xoş irad qılmış bu kəlamı 

Əleyhu rəhmətu rəhman Nizami". (2, s.331) 

Bir çox görkəmli, diqqətəlayiq elm, ədəbiyyat və sənət adamları öz vəsflərinə uyu- yaraq və dediklərinə 

heyran olaraq ki, bəzən gövdə, kök dura-dura möhtəşəm, bəhrəli budaqdan söhbət açırlar. Onlar belə hesab edirlər 

ki, Muğam və onun qolları Rast, Segah, Cahargah, Zabul, Humayun, Bayatı-Şi- raz, Şur, Şahnaz və şairələri dilə 

gətirərkən yalnız və yalnız Füzuli, Seyid Əzim, Əliağa Vahid qəzəlləri onların gövdələridi. Biz də deyirik ki, onda 

bu möhtəşəm gövdə və budaqların kökü dahi Məhsəti rübailəri və Nizami yaradıcılığıdır. Axı nə üçün, niyə biz 

həqiqi mənada belə bir möhtəşəm əbədiyaşar KÖKLƏRDƏN özümüzü məhrum edirik? Bu kimə lazımdır? 

Baxın bütün tarixi məxəzlərdə şair sağ ikən də, rəhmətə getdiyindən çox qısa bir zaman vaxtında da və 

hətta XIX əsrdə də daima el-xalq-dövlət bayram və ya adi günlərdə də, məclis əhlinin dil əzbəri olmuş, əsərləri 

daima ifaçıların ən çox müraciət etdikləri yaradıcılıq çeşməsi olmuşdur. 

Budur 1937-ci ilin o acılı günlərində çap olunan "Nizami" ədəbi-topluda bu barədə nələrə rast gəldik: 

"...Şairin elliləri-gəncəlilər... onun xatirəsini həmişə əziz tutmuş, əsərlərini dildən-dilə salmış, 

şöhrətləndirmiş, ona rəğbət bəsləmişdilər. Bu gün də gəncəlilər onun 8 əsrdən bəri solmaq bilməyən əvəzsiz 

incilərini, bu günə qədər ətrini, təravətini saxlamış əsərlərini sevə-sevə oxuyurlar, ondan öyrənirlər." 

(3, s.253). Və ya "... Xalq arasında Nizami o qədər sevimli olmuşdur ki, hətta cümə axşamları Gəncənin 

ayrı-ayrı küçələrində, böyük evlərdə Nizami gecələri keçirərlərmiş. Mənim yadımdadır, 70 il bundan əvvəl (1860-

cı illər F.M.) Balabağbanda bir evdə Nizamiyə həsr olunmuş bir gecə düzəltmişdilər... Bu gecəyə 100-dən çox 

adam toplaşmışdır..." (3, s.331) Bu gecələrdə qiraət ustaları mütləq muğam üçlüyünün müşaiyəti ilə çıxış edər, 

musiqi sözə qarışardı - söz musiqiyə. 

Bu gün bütün bunları yazmaqla, araşdırmalar aparıb, geniş elmi-oxucu kütləsinə çatdırmaqda bir 

məqsədimiz var. O da xalqımızın əvəzsiz mənəvi mənbəyi olan Muğam və Nizami Gəncəvi irsindən necə 

bəhrələnməmizdir. Yəni əslində XX əsrdə də yenicə qədəm qoymuş XXI əsrdə də xalqımızın Muğama olan 

məhəbbəti, istəyi nəinki lazımi həddə olmuş, hətta əminliklə deyə bilərik ki, XX əsr Dünya musiqi xəzinəsinə 

yeni bir opera janrı olan muğam opera janrı bəxş etməklə (dahi Üzeyir bəy Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun" 

operasını nəzərdə tuturuq), bunu bir silsilə yaradıcılıq nailiyyətlərinə yönəltmiş dövr kimi tarixə düşdüsə, artıq 

XXI əsr yenidən muğam sənətinin öz fərdi keyfiyyətlərində, yəni ifaçılıq və üçlük, ansambl və bir neçə ifaçının 

bir yerdə əlvan qəzəl çələngi hörmələrindən, XX əsrin ikinci yarısında muğam ustadlarımızla CAZ ifaçılarının 

improvizə çıxışlarına yol açan sınaqlarından, Vaqif Mustafazadə kimi cazmenin muğama yeni ifa fərdiliyi 

yetirməsindən və ən nəhayət Alim Qasımov fərdinin Qərb dünyasına yeni Muğam çələnginin bəxş eləməsi ilə 

əbədiləşmə prosesinin sürətlə davam etmə- 84 sindən fəxarətlə danışa bilərik. 

Lakin böyük təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, bütün bu ifaçı-sənətkarlar, şairlər üçün əzəl olan, bəlkə də 

bu sənətin belə qol- qanad açıb VƏTƏNİMİZDƏ əbədi yaşamasına səbəbkar olan iki fərd nədənsə unudulub, 

adda-budda hərdənbir yaradıcılıqlarına ötəri mürəciət bizi çox məyus edir. Axı necə ola bilər ki, bu günkü yetişmiş 

və yetişən muğam ifaçıları bu iki rübai və qəzəl ustadını unutsunlar, onları nəinki öyrənmək, heç ifa etmə 

marağında belə olmasınlar. Məhsəti adı çəkilərkən, bu xanımın ifaçılıq qabiliyyəti və yaratdığı rübailər 

dinləyənləri yerindən oynadarmış, yəni bunlar elə köhnəlib ki, bu günkü yaralardan geri qalıb? 

Gümüş bəxş edərəm Hatəm tək hər an 

Hədiyyə verərəm Çinidə canan.  

Sərxoş ikən min Xətib oğlunu  

Verərəm bir şirin nəğməyə qurban." 

Bəs Nizami Gəncəvi dünyanın əksər sənətçilərini heyran edən neçə-neçə dramaturji əsərlərin süjetinə 

çevrilən bu TİTANIN yaradıcılığı nə əcəb bizləri az maraqlandırır? Axı onun yaratdığı (tərcümədə belə), hər bir 

qəzəl elə bir ruh yüksəkliyinə, muğama xas olan fəlsəfi-estetik mehvərə malikdir ki, onu ifa etməmək onu geniş 

oxucu və dinləyici kütləsindən təcrid etmək ən azı NADANLIQDIR. 

Üzümüzü bütün MUĞAM ustalararımıza, ifaçılara və yeni MUĞAM festivallarının təşkilatçı və 

iştirakçılarına tutaraq bu irsə üz tutmalarını, yenidən onları xalqımızın mənəvi-estetik ocağının məhsuluna 

çevirmələrini xahiş edirik. 

"Pərdədə müxtəlif mahnılar çalınırdı 

Ruhu oxşamaqçin nəvaziş ələ vermişdi 

Nizaminin qəzəllirini ceyranlar (yəni gözəl qızlar) 

Cəngin havası ilə həzin oxuyurdular." 

N.Gəncəvi "Xosrov və Şirin" 

B, 1981, s.350 
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Nizami yaradıcılığında vəhdəti-vücud fəlsəfəsi 
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Annotasiya. Nizami Gəncəvinin əsərlərində insanın yaradılışı, onun kamillik vəziyyəti, dünyanın vəfasızlığı, 

ölümdən sonrakı həyat, günahlardan dönüş (tövbə), təcrid (nəfsini istəklərə məhdudiyyət qoyma) və digər irfani 

konsepsiyalar yer almışdır. Buna görə də Nizami Gəncəvinin şeirlərində əsasən irfani kamilliyə əsaslanması, zahidlik, 

saflaşma, dünyəvilik və təcrid aspektlərinə üstünlük verməsi heç də təsadüfü deyil. 

Nizami Gəncəvinin təsvirində Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s) Allahla görüşü də, vəhdəti-vücud - Allaha qovuşma, 

cüzün küllə qovuşması və küllün içərisində əriməsi fəlsəfəsinə çox yaxındır. Allaha qovuşmaq üçün fərdin fənaya uğraması, 

öz varlığını dərk etməsi əsas şərtlərdən biridir. Şairin “Yeddi gözəl” poemasında Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s) bu şəkildə 

Allaha qovuşması prosesinin təsviri “dərya və damla kimi” sufi terminlərinin köməyi ilə verilmişdir. 

 

Orada Tanrıdan başqa bir kimsə yox idi... 

Öz yol yoldaşlarını yarı yolda qoyub 

“Mənlik” yox olan dəryanın yoluna düzəldi, 

O okeandan o, damla-damla keçdi... 

Aşağı və yuxarı, ön və arxa, sağ və sol, 

Bir cəhətə çevrildilər, altı cəhət aradan qalxdı. 

 

Açar sözlər: Nizami, təsəvvüf, ulduz, aləm, vəhdəti-vücud, sufizm, Allah, “Yeddi gözəl” 

 

The philosophy of existentialism in the work by Nizami Ganjavi 

 

Leyla Karimova 

Ganja Branch of ANAS. Azerbaijan. 

E-mail: leynanu@gmail.com 

 

Abstract. In the works of Nizami Ganjavi, a place is given to such concepts of knowledge as the creation of man, the 

state of his perfection, the unfaithfulness of the universe, isolation (limiting desires), the life after the death, and the rejection 

of sinfulness (repentance). 

Therefore, it is no coincidence that Nizami Ganjavi's poems are based on the perfection of knowledge, giving 

preference to such aspects as asceticism, purification, secularism and isolation. In the description of Nizami Ganjavi, the 

meeting of the Prophet Muhammad (s.a.w) with the Almighty Allah is very close to the philosophy of the unity of being 

(wahdat al-wujud) - reunion with Allah, the merging of a particle with the universe and dissolution within it. The main 

condition for reunion with the Almighty Allah is the death of the individual and the understanding of the meaning of one's 

existence. Such a reunion of the Prophet Muhammad (s.a.w) with the Almighty Allah is described in the poet's poem “Seven 

Beauties” using sufi terms “like a sea and a drop”. 

 

There was no one but the Almighty... 

Left his companions halfway 

Took the path to the nameless sea 

Drop by drop across the ocean 

Up and down, forward and backward, left, right, 

Transformed into one spirit, six souls disappeared. 

 

Keywords: Nizami, Sufism, the star, the world, unity of the body, Sufism, God, “Seven Beauties” 

 

Giriş / Introduction 

 

XI-XII əsrlər təsəvvüf görüşlərinin, sufiliyin geniş yayıldığı bir dövrdür. Sufilik və Sufizm orta əsrlərdə 

Şərq coğrafiyasında geniş yayılmış fəlsəfi, mistik düşüncə və davranış sistemidir. 

Sufi təliminə görə yalnız bir varlıq var, O da Allahdır. Ondan başqa heç nə yoxdur. Maddi və mənəvi aləmdə 

olan insanlar isə Allahın təcəllisi və təzahürüdürlər. İnsanların varlıqları Allahın varlıqlarından asılıdır. Maddi 

aləmin Allahla əlaqəsi bir şeyin onun kölgəsi ilə bağlılığı kimidir. O olmasa, onun kölgəsi də olmaz. Deməli, 

dünyanın varlığı Allahın varlığına bağlıdır. 
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Əsas hissə / Main Part 

 

Sufizm də özünün mütərəqqi ideya və motivləri ilə Nizami Gəncəvi üçün cəlbedici fikir qaynağı idi. Şair 

sufi fikir qaynağına biganə qalmamış, sufi ideya və motivindən istifadə etmişdir. Lakin müşahidələr göstərir ki, 

dahi şair Nizami Gəncəvi sufizmdən yaradıcı şəkildə istifadə etmişdir. Yəni sufi görüşləri ona öz ideyalarını 

vermək üçün bir vasitə rolunu oynamış, şair heç vaxt sufi ideyalarının tam təsiri altına düşməmişdir. 

Dahi şairin “Xəmsə”də təssəvvüfdən istifadə etməsi fərqli olmuşdur. 

Əsərdən-əsərə sufizmdən istifadə fərqlənmişdir. Əsərlərinin içərisində “Yeddi gözəl” poemasında təsəvvüf 

görüşlərinə geniş yer verilmiş, sonuncu poemada - “İsgəndərnamə”də sufizmdən demək olar ki, istifadə etməməsi, 

Nizami Gəncəvinin sufizmə yaradıcı yanaşdığını göstərir. Məsələn, şair Makedoniyalı İskəndəri “Allah və 

peyğəmbər” dinini yayan, təbliğ edən bir şəxs kimi verməklə, eləcə də Xosrovun yuxuda Həzrəti Məhəmməd 

Peyğəmbəri görərək islamı qəbul etməsini təsvir etməklə dövrünün təsəvvüfü görüşlərinə yer versə də sufi 

ideyalarından bədii vasitə kimi istifadə etmişdir [9, s.83-84]. 

Nizami Gəncəvi öz əsərlərində saf, ixlaslı bir imanı təbliğ edir, zahir əhlindən olmamağı, sidq və 

səmimiyyəti tövsiyə etmişdir. 

Nizami Gəncəvi “Yeddi Gözəl” poemasında eşqə, zahiri planda yox, daxili planda yanaşmışdır. Şair 

poemada Bəhramla qızlar arasındakı eşq-məhəbbət macəralarının təsvirini bir kənara qoyub, insanla insan, insanla 

təbiət, insanla kainat arasındakı aşiqanə münasibətlərin idraki-elmi tərəflərini açıb göstərmişdir. Əvvəlki 

poemalarından fərqli olaraq dahi şair bu poemada sufizm fəlsəfəsinin müxtəlif xüsusiyyətlərindən istifadə 

etmişdir. Dahi şair Nizami Gəncəvi Bəhramın simasında sufilərin dörd mərtəbəli kamilləşmə sxemindən, həm də 

sufilərin yeddi pilləli təriqət modelindən istifadə etməklə yeni tipli qəhrəman yaratmışdır. Nizaminin “Yeddi 

Gözəl” poeması haqqında ayrıca tədqiqat aparmış S. Rzasoy “İsgəndərnamə” poemasında şairin sufizmdən 

istifadə etməsi haqqında yazır: “Nizami Gəncəvi Bəhramın simasında klassik sufi obrazı yaratmamışdır. 

Sufılikdəki insanın kamilləşmə modelinin nəzəri-texniki elementlərindən istifadə edən şair bu prosesdə çağın 

paralel dünya modellərində, başqa fəlsəfi dünyagörüş və təlimlərdən də istifadə etmiş və mahiyyətcə orijinal bir 

obraz yaratmışdır. Bu obraz bütün çoxluq təşkil edən sufi cizgiləri ilə bərabər, heç də klassik sufi modelinin verə 

biləcəyi obraz - variant deyildir. Bu, özünü sufilərin Allahla mistik ünsiyyətə girməyinin mümkünlüyünə 

münasibətdə bildirir” [8, s.198]. 

Bəhram Gur vasitəsilə dahi şair işıqlı bir hökmdar obrazı yaradıb. Elə hökmdar ki, Xosrovdan da, 

İsgəndərdən də fərqlidir. O, nə Xosrov kimi eşqə, nə də İsgəndər kimi ağıla tərəf yol alan qəhrəmandır. Bəhram 

özünüdərkə doğru gedir. Bu məqam isə sufilikdir - Bəhram sonda yox olur, fənaya uğrayır. Əsərdə sanki onun 

hökmdarlıqdan dərvişliyə getdiyi yol təsvir olunur. 

Sufilərin keçdiyi yolla gedən Bəhram yolun sonunda heç də mistik ünsiyyət feyzi ilə yaşayan qəhrəmana 

çevrilmir. Nizami Gəncəvi onun belə bir əlaqə qabiliyyəti qazanmasına dair heç bir işarə vermir. Dahi şair Nizami 

Gəncəvi Bəhramın yolunun Fəna və Bəqa pillələrinin təqdimində merac arxetipinin sufi yox, klassik formasına 

əsaslanır: Bəhram bir dəfə ölür və Allaha qovuşmaq üçün yeganə imkanı bu ölümlə əldə edir. Lakin bu fərqlərə 

baxmayaraq, Nizami Gəncəvi Bəhramın əxlaqi-idraki kamillik, ədalətli insan, mütləq xeyir və Allah ədalətinin 

daşıyıcısı məqamlarına məhz sufi yolu ilə çatır. Bu bir daha göstərir ki, Nizami Bəhramı mürəkkəb yaradıcılıq 

təfəkkürünün məhsulu olan çoxqatlı obrazdır [8, s. 199]. 

Nizami Gəncəvinin dördüncü poemasının adı fars dilində “Həft peykər”dir. R. Əliyev [1, s.7] göstərir ki, 

poema “Bəhramnamə” də adlanırmış. Dahi şair əsərə “Yeddi Ulduz” adını ömrünün axırında, özü də şərti olaraq 

verib. 

Nizami Gəncəvi özü “İsgəndərnamə”də yazır: 

 

Bu dastandan (“Leyli və Məcnun ”) xilas olan kimi, 

“Həft peykər”ə sarı at çapdım. [2, S.64] 

 

Zümrüd Quluzadə “Yeddi obraz” şəklində tərcüməni daha uğurlu variant sayır [3, s.164]. 

R. Əliyev “Yeddi Ulduz” tərcüməsini dəqiq hesab etmiş [1, s.7], onun ardınca Nazilə Əbdülqasımova da 

bu variantı düzgün saymışdır. Tağı Xalisbəyli “Yeddi şəkil” tərcüməsi üzərində dayanmışdır [4, s. 168]. 

Maraqlıdır ki, Nizamişünaslar içərisində Mehdi Kazımov əsərin admı “Yeddi gözəl” şəklində tərcüməsini 

qəbul etsə də, öz tədqiqatlarında orijinalda olduğu kimi “Həft peykər” adından istifadə etmişdir [5, s. 10]. 

Bəs tədqiqatçıların “Həft Peykər” adını belə müxtəlif şəkillərdə tərcümə etmələrinin səbəbi nədir? Səbəb 

“Peykər” sözünün çoxmənalı simvol olması ilə bağlıdır. Bu sözün lüğətlərdəki mənalarını bir yerə toplayan S. 

Rzasoy göstərir ki, “Peykər” iki əsas məna sırası yaradır: 
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İnsan - Cəmiyyət - Etnos qatı ilə bağlı mənalar: fiqur, korpus, gövdə, bədən, qamət, cisim, can, surət, 

heykəl, şəkil, təsvir, büt, portret, mənzərə, görkəm, zahir, forma, gözəl, bayraq; 

Məkan - Kosmos qatı ilə bağlı mənalar: ulduz, planet, səyyarə, göy, göy cismi, rəqəm [8, s.212]. 

Göründüyü kimi, bir sözdə varlıq aləminin bütün ünsürləri birləşərək vahid simvola çevrilmişdir. 

Bəs vəhdəti-vücud nədir? 

Varlığın vahidliyi kimi tərcümə olunan vəhdəti-vücud təliminə görə, vahid varlıq və varlığa sahib yeganə 

vücud Allahdır. Aləm bu tək varlığın görüntülər məkanı, aləmdəki bütün mövcudluqları isə, bu vahidin 

təzahürləridir. Varlıq vahid olduğundan təzahürlərin mahiyyətlərindəki həqiqət, onların mövcudluq əsasları da 

vahiddir. Deməli, vəhdəti-vücudda Tanrı yoxluğu öz təcəllisində aşkar olunan aləm isə, təcəllidə Tanrının 

görüntüsü olan çoxluqdur. 

Beləcə, yoxluq olan aləmdə varlıq kimi Allahdan başqa heç nə yoxdur. Varlıq aləmin özünə aid 

olmadığından, aləmin əsli yoxluq, cəmi görüntüləri isə Allahdır. Deməli, vəhdəti-vücud varlıqların yox, varlığın 

birliyi haqqında fəlsəfi təlimdir. Yoxluqda da varlıq olan Tanrı haqqında elmdir. Vəhdəti-vücudda mövcudluq 

aləmin zatında yox, surətindədir. 

Sufizmdə bütün rəmzi sözlərin hamısı vəhdəti-vücudla bağlı olub, vəhdət içində olan aləmin ayrı-ayrı 

ünsürlərini təcəssüm etdirir. 

“Peykər” sözü də vəhdəti-vücudla bağlıdır. Lakin dahi şair Nizami Gəncəvi burada fərqli yolla gedərək bir 

söz-rəmzdə vəhdəti-vücud nəzəriyyəsinin bütün mahiyyət və mənalarını əks etdirməyə çalışmışdır. Vəhdəti-

vücud, bildiyimiz kimi, vücudun, yəni mövcudatın (varlıq aləminin) bütün ünsürlərinin vəhdəti deməkdir. 

“Peykər” sözündə də mövcudatın demək olar ki, bütün ünsürləri birləşmiş, qovuşmuş, vahidə çevrilmişdir. Bu, 

bir təsadüf yox, Nizami Gəncəvi tərəfindən düşünülmüş fəlsəfi-poetik hadisədir. Şair “Yeddi gözəl”də məhz rəmz 

yaratdığını belə nəql etdirir: 

 

Surətpəstlər üçün surəti qəşəngdir, 

Məzmun sevənlər üçün də, məğzi ləpəsi vardır. 

Bağlı bir mücrüdür, içi dürlə dolu, 

Gözəl dolğun ibarələr isə onun açarıdır. 

Bu dürlərin sapı o başın boynunu bəzəyir ki, 

Açar ilə mücrünün qıfılını aça bilsin. 

Onun nəzmində nə yaxşı pisi varsa, 

Hamısı rəmz və hikmətin işarələridir. [2, s.290-291] 

 

Belə mənayaratma orta əsrlər poetik düşüncəsi, o cümlədən bu poetik düşüncənin yaradılmasında öndə 

gedən təsəvvüfi-irfani düşüncə tərzi üçün xarakterik idi. Niyazi Mehdiyev yazır ki, [6, s.239] orta çağ fəlsəfə, 

sufilik və hürufiliyi bu və ya digər məqamlarda sözün simvolizminə, çox mənalılığına əsaslanırdı. Orta çağ üçün 

söz işarə idi: bu çağın poetik dilində söz ilkin mifik-maqik enerjisini itirmiş, fiziki obyektlərdən mücərrədləşib 

uzaqlaşmış və məhz bu işarə kimi duyulmağa başlamışdır. 

“Yeddi Gözəl” poemasının Nizami tərəfindən düşünülmüş rəmzlər sistemində sufizmin vəhdəti-vücud 

ideyasını əks etdirən daha bir simvolla qarşılaşırıq. Bu, Yeddi Peykər sarayıdır. Poemada memar Şidə Bəhram 

üçün yeddi günbəzdən ibarət bir saray tikir. Bu saray sadəcə yeddi günbəzdən ibarət bir tikinti deyildir. Sarayda 

varlıq aləminin bütün ünsürləri təcəssüm olmuşdur: “Şidə tikdiyi bu sarayda dünyanın kosmik qurumunu 

memarlıq kodu vasitəsi ilə təsvir edir. Belə ki, o, 7 sfera (göyün 7 qatı), 7 ulduzu, 7 günbəz simvoluna çevirir. 7 

günbəzdən hər birini 7 göy qatlarının uyğun rənginə boyayır. Orta çağ dünya modelində məkan 7 iqlimə 

bölünürdü, hər iqlim və həmin iqlimdəki ölkə göyün hər qatına uyğun idi. Şidə bu uzlaşmasını təmin etmək üçün 

hər iqlimin nümayəndəsi olan şahzadəni onun iqliminə uyğun ulduzun simvolu olan saray - günbəz də yerləşdirir, 

7 bayraq da burada məkan - etnik simvoldur. Həftənin 7 günü də bu sarayda ulduz, iqlim, rəng və s. elementlərə 

uyğunlaşdırılır. Əslində, bu sarayda biri-birinə uyğun olmayan element yoxdur. Bəhram hər bir ulduzu ulduza 

uyğun rəngdə geyinib elementlərin düzülüşündə simvolla- şan kosmik harmoniyaya qoşulmuş olurdu [8, s.74-

75]. 

 

Nəticə / Conclusion 

 

Nizami Gəncəvi əsərlərini diqqətlə tədqiq etsək görərik ki, bu əsərlər bir daha sübut edir ki, o hər hansı bir 

sufi təriqətinə mənsub olmamış və əksinə sufizm məktəbinin məşhur ana xətti olan tərkidünyalıq, biganəlik kimi 

düşüncələri təkzib etmişdir. Əsərlərində sufi ibarələrindən istifadə etməsi şairin sufiliyə meyilli olduğu üçün deyil, 

dövrün ictimai dilinə müraciət etmək səbəblərindəndir. 
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Философия экзистенциализма в творчестве Низами Гянджеви 
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Резюме. В произведениях Низами Гянджеви уделяется место таким концепциям познания, как сотворение 

человека, состояние его совершенства, ложность мироздания, обособленность (обуздание желаний), загробная 

жизнь, отказ от греховности (раскаяние). Поэтому не случайно стихи Низами Гянджеви основаны на совершенстве 

познания, отдавая предпочтение таким аспектам, как аскетизм, очищение, светскость и обособленность. 

В описании Низами Гянджеви встреча пророка Мухаммеда (с.а.в) с всевышним Аллахом очень близко к 

философии единства бытия (вахдат аль-вуджуд) - воссоединение с Аллахом, слияние частицы с вселенной и 

растворение внутри неё. Основным условием для воссоединения с всевышним Аллахом являются смерть личности 

и понимание смысла своего существования. Такое воссоединение пророка Мухаммеда (с.а.в) с всевышним Аллахом 

описано в поэме поэта «Семь красавиц» при помощи суфийских терминов “как море и капля”. 

 

Там не было никого кроме Всевышнего... 

Оставил своих спутников на полпути, 

Взял путь к безымянному морю, 

Пройдя океан по капле, 

Вверх-вниз, вперёд и назад, налево-направо, 

Превратившись в дух один, шесть душ исчезло. 

 

Ключевые слова: Низами, звезда, мир, единство, суфизм, Бог, “Семь красавиц” 
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Annotasiya. Məqalədə dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin əsərlərinin bədii tərcüməsi zamanı mətndə yer almış bəzi 

toponim və etnonimlərin tarixi və elmi həqiqəti əks etdirmədiyi təhlil olunur. Nizami əsərlərinin keçən əsrin 40-cı illərində 

edilmiş bədii tərcümələri, bildiyimiz kimi, 1937-ci il repressiya dövrünü yaşamış şairlər tərəfindən edilmişdi. Ona görə də 

həmin əsərlərdə Qafqaz tarixi və coğrafiyası ilə bağlı məsələlərə ehtiyatla yanaşılaraq, bəzi yanlışlıqlara yol verilmiş, daha 

doğrusu, “İskəndərnamə”də tez-tez keçən “Ərmən” toponimi “Ermənistan” kimi tərcümə edilmişdir. Məqalədə bu məsələlər, 

“İskəndərnamə”nin “Şərəfnamə” hissəsi üzrə, əsərin orijinal mətni ilə tutuşdurularaq tədqiq olunur, mövcud uyğunsuzluqlara 

nəzər salınır və aradan qaldırılması zərurəti diqqətə çatdırılır. 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “İskəndərnamə”, “Ərmən”, Bərdə, tərcümə 
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Abstract. The article analyzes that some toponyms and ethnonyms in the text during the literary translation of the 

works of our great poet Nizami Ganjavi do not reflect the historical and scientific truth. Literary translations of Nizami's 

works in the 1940s, as we know, were made by poets who lived through the repression of 1937. Therefore, in these works, 

some mistakes were made in matters related to the history and geography of the Caucasus, or rather, the toponym “Arman”, 

which is often mentioned in “Iskandar-Nameh”, was translated as “Armenia”. In the article, these issues are studied by 

comparing the original text of the work on the “Sharaf-Name” part of the “Iskandar-Nameh”. 

Keywords: Nizami Ganjavi, “Iskandar-Nameh”, “Arman”, Barda, translation 

 

Giriş / Introduction 

 

Bəlli olduğu kimi, 2021-ci ildə ölkəmizdə dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin 880 illiyi təntənəli şəkildə qeyd 

olundu. İl ərzində Nizaminin həyat və yaradıcılığı, dünyagörüşü, əsərlərinin cahanşümul əhəmiyyəti, fəlsəfi-

ictimai mahiyyəti və s. barədə nizamişünas alimlərin fikir və mülahizələri, məqalə və müsahibələri müxtəlif mətbu 

orqanlarda nəşr edilməklə, televiziya və radioda işıqlandırılmaqla, elmi və kütləvi ictimaiyyətə çatdırıldı. 

Özəlliklə, “Azərbaycan” jurnalının təşkil etdiyi “Nizami söhbətləri” və “Ədəbiyyat qəzeti”, “Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığı”nın bütöv bir sayını “Gəncəli müdrik”ə həsr etməsi çox yaddaqalan və diqqət çəkici hadisələr 

kimi ayrıca qeyd olunmalıdır. Ancaq bu söhbət, müzakirə və təhlillər zamanı Nizami əsərlərində yer alan “erməni 

məsələsi”, daha doğrusu, bu məsələ ilə bağlı bədii tərcümələrdə yol verilən bir sıra yanlışlıqlar tədqiq və 

təhlillərdən geri qalmışdır. 

 

Əsas hissə / Main part 

 

Öncə onu deməliyik ki, “Xəmsə”nin ana dilimizə bədii tərcüməsi, bəlli olduğu kimi, XX yüzilin 40-cı 

illərində Stalinin göstərişiylə Nizaminin 840 illiyi ilə bağlı olaraq başlanmışdı. Həmin dövrdə bütün Sovetlər 

ölkəsində, özəlliklə, Sovet Azərbaycanı cümhuriyyətində ictimai-siyasi vəziyyətin necə olduğunu çoxlarımız 

yaxşı bilirik. 1937-ci il repressiya “fırtınasından” keçmiş, H. Cavid, M. Müşfiq, Ə. Cavad, F. Köçərli, S. Mümtaz, 

H. Zeynallı, Ə. Abid və b. görkəmli şair və alimlərin fiziki məhv edilməsini gözləriylə görmüş Azərbaycan 

ziyalıları, bir növ, küncə sıxılmış halda idilər. Bir sözlə, sağ qalmış aydınlarımız dövlət və hakimiyyət 

qurumlarında at oynadan, milli ruhlu insanları hər yerdə gözümçıxdıya salan erməni-rus çinovnikləri və onların 

yerlərdəki nümayəndələrinin təzyiqi altındaydılar. Bəli, məhz belə bir vaxtda Nizami əsərlərinin bədii tərcümə 

məsələsi gündəmə gəlmişdi. Bizim fikrimizcə, elə ona görə də böyük şairin bir çox fikirləri təhrif olunmuş, 

Nizami əsərlərində “erməni izləri” görünməyə başlamışdı. Bunu sanki bilərəkdən edən tərcüməçilər, repressiya 

olunmuş sələflərindən fərqli görünmək, xalqlar dostluğu və beynəlmiləlçilik ideyalarına guya daha sadiq 

olduqlarını göstərmək üçün Nizami mətnləriylə belə davranmışdılar. 
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Deməliyik ki, bir çox dahi sənətkarlar kimi, Nizami Gəncəvinin də əsərlərində yaşayıb-yaratdığı dövr, 

mühit və coğrafi areal haqqında yetərincə bilgi və məlumatlar vardır. Bu kimi bilgi və məlumatların çağdaş 

oxucuya doğru və dəqiq çatdırılması da tərcüməçi-şairlər üçün ən vacib məsələlərdən biri olmalıdır. Çox təəssüf 

ki, “gəncəli dahi”nin bu baxımdan bəxti gətirməmişdir. Belə ki, “Xəmsə”yə daxil olan poemaların ana dilimizə 

tərcüməsi zamanı Qafqaz tarixi və coğrafiyası ilə bağlı olan məqamlarda daha çox təhriflərə yol verilmiş, 

“Ermənistan”, erməni və s. kimi qondarma etnonim və toponimlər Nizami mətninə yol tapmışdır. 

Biz bu məsələ ilə bağlı araşdırmalarımızı 2011-ci ildə Gəncədə çox nəfis şəkildə nəşr olunmuş Nizami 

“Xəmsə”si üzərində aparmışıq. Diqqətəlayiqdir ki, yuxarıda sadaladığımız bədii tərcümə nöqsanları “Xosrov və 

Şirin” əsərinin prof. Xəlil Yusifli tərəfindən edilmiş tərcüməsində tamamilə aradan qaldırılmışdır [2]. Çox təəssüf 

ki, hörmətli müəllimimiz, prof. X. Yusifli bu nəşrə bütünlüklə cavabdeh şəxs, daha doğrusu, elmi redaktor olsa 

da, başqa poemaların tərcüməsində vaxtilə yol verilmiş bir sıra yanlışlıqlar və qüsurlara toxunmamış və ən əsası, 

“İzahlar” bölməsində də heç bir açıqlama verməmişdir. İndən belə ən azı 40-50 il nizamisevərlərin stolüstü kitabı 

olacaq, kitab rəflərini bəzəyəcək bu gözəl və nəfis tərtibatlı Nizami “Xəmsə”si yuxarıda göstərdiyimiz ciddi 

nöqsanları da hələ neçə onillər özündə yaşatmalı olacaqdır. 

Biz bu məqalədə dahi şairimizin yalnız “İskəndərnamə” poeması, daha doğrusu onun “Şərəfnamə” 

hissəsindən danışacağıq. Nizaminin son və yaradıcılığının yekun əsəri olan “İskəndərnamə”nin birinci hissəsi - 

“Şərəfnamə”, bildiyimiz kimi, tanınmış yazıçı və maarif xadimi Abdulla Şaiq tərəfindən tərcümə edilmişdir. Onu 

da deməliyik ki, ərəb və fars dillərinə uşaqlıqdan yaxşı bələd olan A. Şaiq “Şərəfnamə”ni, o biri tərcüməçilərdən 

fərqli olaraq, birbaşa orijinaldan tərcümə etmiş, necə deyərlər, Nizamiyə bir köynək yaxın olmuşdur. 

Makedoniyalı İskəndərin dövründə, yəni eradan təxminən 320 il öncə, yaxud elə Nizami əsrində Qafqazda 

Ermənistan adlı dövlət, yaxud ölkə vardımı? - Əlbəttə, yox! Ermənistanın Qafqaz, ümumən dünya xəritəsində 

görünməsi dünənin hadisəsidir. Bu gün çoxlarına bəllidir ki, bu ideya Rusiya imperiyasının Qafqaz siyasətinin 

tərkib hissəsi kimi, XVIII yüzilin sonları və XIX yüzilin əvvəllərində ortaya atılmışdı. Bəs onda “Şərəfnamə”də 

“Ermənistan” kəlməsinin işlənməsini necə izah etmək olar? Məsələn, “Dara elçisinin İskəndərin yanına gəlməsi” 

bölməsinin sonunda İran şahının yunanlara qarşı qoşun çəkməsi təsvir edilərkən deyilir: 

 

Kin ilə yunana doğru yol açdı, 

Keçdiyi yerlərdə bayquş ulaşdı. 

Axdı dəniz kimi Ermənistana, 

Külək də çatmadı onun tozuna [1, s.69]. 

 

Acınacaqlı haldır ki, bu kobud xəta “İskəndərnamə”nin filoloji tərcüməsində də özünü göstərir. Doğrusu, 

buna inanmaq çətindir, çünki bu əsərin filoloji tərcüməsini keçmiş Sovetlər birliyi miqyasında tanınmış tərcüməçi-

şərqşünas prof. Qəzənfər Əliyev etmişdi, özü də XX əsrin qara-qorxulu 40-cı illərindən fərqli olan 80-ci illərdə. 

 

Coşğun dəniz kimi Ermənistana girdi, 

Ordunun tozundan səba yeli sürətdən düşdü [3, s.118]. 

 

Həmin misraları diqqətlə oxuyan və tarixdən az-çox xəbəri olan hər kəs burada söhbətin Ərməniyyə adlı 

türk bölgəsindən getdiyini başa düşər. İndi isə, gəlin görək, bu fikir əsərin orijinal mətnində necədir: 

 

Beərmən dəraməd ço dəryaye-tond, 

Səbara şod əz gərde-u paye-kond [4, s.1054]. 

(Tərcüməsi: Coşğun dəniz kimi Ərmənə çatdı, 

Səba yeli də onun ayağının tozuna çatmadı.) 

 

Görəsən, XX yüzilin 40-cı illərində əsəri tərcümə edən görkəmli yazıçı və ictimai xadim A. Şaiq Ərmənlə 

Ermənistanın fərqini bilmirdimi? - Yəqin ki, bu barədə müəyyən məlumatı olmamış deyildi. Lakin yuxarıda 

dediyimiz kimi, amansız repressiya tədbirlərini gözləriylə görmüş, məslək dostu H. Cavidin özünün və ailəsinin 

başına gətirilənləri yaxşı xatırlayan ahıl yaşlı yazıçı-tərcüməçi, dövrün ideoloji prinsiplərini nəzərə almaqla 

ehtiyatlılıq göstərərək, həmin tarixi mərhələnin leksikasını təqdim etməli olmuşdur. Lakin sonrakı dövrlərdə də 

həmin yanlışlıq davam etmiş, cilddən-cildə, kitabdan-kitaba köçürülmüşdür. 

Elə həmin bölmənin ardınca davam edən hissədə eyni fikir, olduğu kimi, yenə təkrarlanır: 

 

Keçən padşahları öyrənmiş bir pir 

Soruşan kimsəyə belə nəql edir: 

Dara ordu çəkdi Ermənistana, 
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Sanki bir qiyamət çökdü hər yana [1, s.70]. 

 

Bəli, bu yanlış da filoloji tərcümədə eynilə təkrar olunur: 

 

Dara ordunu Ermənistana çəkcək, 

Elə bil orada qiyamət qopdu [3, s.119]. 

 

Təsəvvür edirsinizmi, Dara və Makedoniyalı İskəndərin dövründə Qafqazda Ermənistan adlı ölkədən 

söhbət gedir. İndi bunu oxuyan şagird və tələbələri, eləcə də Nizami yaradıcılığı və Qafqaz tarixiylə maraqlanan 

yadelli bir oxucunu qədim dövrlərdə burada “Ermənistan”, yaxud mənfur düşmənlərimizin dedikləri kimi, 

“dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” olmadığına necə inandıra bilərik?! Bir halda ki, bunu XII yüzildə dahi şair 

və tarixçi saydığımız N. Gəncəvi deyir və XXI yüzilin ilk onilliyində bir neçə tanınmış Azərbaycan yazıçı və 

alimləri, dolayısıyla da olsa, təsdiq edirlər. Hələ onu demirəm ki, Nizamini Azərbaycan türkcəsində oxuya bilən 

avantürist erməni ədəbiyyatşünas və tarixçilərinin “Böyük Ermənistan” xülyasına necə cavab vermək olar? 

İndi isə, gəlin, həmin misraların orijinaldakı variantına baxaq: 

 

Qozarəndeye-şərhe-şahənşəhi, 

Çenin dad porsəndera agəhi 

Ke, dara ço ləşkər beərmən keşid, 

To qofti ke, aməd ğiyamət pədid [4, s.1055]. 

(Tərcüməsi: Şahənşahın olub-keçənlərini şərh edən, 

Soruşanları belə agah edir 

Ki, Dara Ərmənə qoşun çəkdi, 

Sanki qiyamət baş verdi.) 

 

Maraqlıdır ki, “İskəndərin İran atəşkədələrini dağıtması” hissəsində isə coğrafi ad və ölkə kimi 

“Azərbaycan” adının çəkildiyini görürük. 

 

Aqillər məsləhət gördülər ona, 

Oradan tərpənsin Azərbaycana [1, s.99]. 

 

Nizami mətnində bu söz “Azərabadeqan” şəklində işlənir [4, s.1108], özü də bu, “Şahnamə” müəllifi Ə. 

Firdovsinin dilindən söylənir. Əslində bizim xeyrimizə olan bu məsələ işin tərsliyindən yenə ziyanımıza işləyir, 

daha doğrusu, burada eradan əvvəlki dövrlərdə Ermənistanla Azərbaycanın, lap bugünkü kimi, yanaşı-qonşu 

ölkələr olduğu dolayısıyla təsdiqlənir. Halbuki, erməni etnosunun Qafqaz ərazisinə köçürülmə tarixinin ən uzağı 

200 ildən o yana getmədiyi, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, tarixlə maraqlananların çoxuna gün kimi aydındır. 

O da maraqlıdır ki, “İskəndərin Ərəbistana getməsi və Kəbəni ziyarət etməsi” bölümündə bir səhifədə nə 

az, nə çox, düz 5 yerdə “Ermənistan” adı çəkilir. Doğrudur, burada bir dəfə yenə “Azərbaycan” ölkəsi və “Tiflis” 

şəhərinin də adı keçir. Ədalət naminə deməliyik ki, filoloji tərcümə zamanı bu fəsildə “Ərmən” sözü Nizami 

mətninə yol tapır. “Azərbaycan” sözü isə, məhz Nizamidə olduğu kimi, “Azərabadgan” şəklində verilir [3, s.196]. 

 

Böyük Azərbaycan hökmdarından 

Bir elçi gələrək dedi: Hökmüran, 

Nə üçün ram etdin bütün dünyanı? 

Sildin ruzigardan zülmü, tüğyanı? 

Verdin hər ölkəyə qurtuluş, aman, 

Ermənistan nədən çıxdı xatırdan? [1, s.112] 

 

Təbii ki, burada da heç bir Ermənistandan söhbət gedə bilməz, yalnız Ərmən ola bilər. Onu da deməliyik 

ki, əsərdə Azərbaycanla Ərmən qonşu ölkələr kimi göstərilir. Sadəcə, Azərbaycan hökmdarı İskəndərə ərmənlərin 

hələ də oda sitayiş etmələrindən şikayətlənir, vahid Allahı tanımadıqlarına görə onların cəzalandırılmasını istəyir. 

Niyə? - Çünki makedoniyalı İskəndər İranı da aldıqdan sonra oradakı bütün atəşgahları dağıtmış və bir Allaha 

sitayiş etmələrini tələb etmişdi. Bunu eşidən və bilən Nüşabə İskəndəri öz ölkəsinə dəvət edir və qonşu ölkə - 

Ərməndə hökm sürən qanunsuzluq və allahsızlığa son qoyulmasını xahiş edir. Tarixdən bəlli olduğu kimi, bir 

Allah ideyasının “İskəndərnamə”də bu cür kəskin şəkildə qoyulması, əlbəttə ki, Nizaminin öz fantaziyası, əsərin 

baş qəhrəmanına “yüklədiyi” ən yüksək islami-insani missiya idi. 
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“İskəndərin Əlbürz dağına getməsi” bölümündə isə tərcüməçinin “Xəzər dənizi” kimi verdiyi dəryanın 

Nizaminin orijinal mətnində “Dəryaye-xəzəran”, yəni “Xəzərlər dənizi” kimi təqdim olunduğunu görürük [4, 

s.1161]. Bu da, bildiyimiz kimi, tarixi həqiqətlərə uyğundur. Yeri gəlmişkən, “İskəndərin Dərbənd qalasını alması” 

bölümündə Şirvan və Dərbənd bölgələrinin də adı xatırlanır [4, s.1165]. 

Bildiyimiz kimi, Hindistanı aldıqdan sonra Çinə səfər edən İskəndər yolda rusların Bərdəyə hücum xəbərini 

eşidir. Burada da yenə “Ermənistan” məsələsi ortaya çıxır. 

 

Çox keçməz ki, ruslar girər hər yana, 

Dağ çəkər Rum ilə Ermənistana [1, s.168]. 

 

Nə yaxşı ki, bu dəfə də filoloji tərcümə müəllifi prof. Q. Əliyev “Ermənistan” yox, məhz orijinalda olduğu 

kimi, “Ərmən” toponimini işlətmişdir. 

Qəribədir ki, bunun ardınca olan bölmədə tərcüməçi A. Şaiq, görünür, vəzn və qafiyənin tələbinə görə 

“Ermənistan” deyil, “Ərmən” sözünü mətnə gətirir: “Bərişad Ərməndən, bu ittifaqdan” [1, s.173]. 

“İskəndərin ruslarla vuruşması” fəslində, bəlli olduğu kimi, qarşı-qarşıya dayanan iki ordudan növbəylə 

cəsur pəhləvanlar üz-üzə gəlir və döyüşürlər. Bu məqamda İskəndərin tərəfində vuruşan Ərmən qoşununda Şərvə 

adlı qorxmaz bir cəngavərdən danışılır və o, rəqib ordudan olan alanlı Fərincə adlı döyüşçünü bir qılınc zərbəsiylə 

yerə sərir. Nə qədər qəribə olsa da, tərcüməçi burada yenə “Ərmən” deyil, “Ermənistan” sözündən yararlanır. 

 

Acıqlı bir aslan Ermənistandan - 

Vurub öldürməkdə cəsur pəhləvan. 

Adı Şərvə, özü döyüşdə kamil, 

Nə aslan tay idi ona, nə də fil [1, s.180]. 

 

Deməli, “Şərəfnamə”nin bədii tərcüməsindən belə görünür ki, Qafqazda “Ermənistan” adlı dövlət var, özü 

də Azərbaycan və Rum ilə qonşudur, hələ Qafqaza hücum edən rus qoşunlarına qarşı İskəndərin tərəfində 

döyüşmək üçün ayrıca qoşun da çıxarır. 

 

Nəticə / Conclusion 

 

Təəssüf ki, aradan keçən 80 il və dövlət müstəqilliyimizin bərpasının 30 illiyində Nizami əsərlərində yer 

alan bu kobud tarixi yanlışlıqlar hələ də olduğu kimi saxlanılmaqda, gələcək nəsillərə də ötürülməkdədir. 

Haqqında danışdığımız “Şərəfnamə”də adları keçən tərcüməçi, tərtibatçı və elmi redaktorlardan heç biri, heç 

olmasa, bir çıxarış, yaxud qeyd-şərt şəklində də olsa, bu məsələyə bir aydınlıq gətirməmiş, necə deyərlər, hər şeyi 

oxucunun ixtiyarına buraxmışlar. Qəribədir ki, səhifələrin aşağı hissəsində, yaxud təkcə “Şərəfnamə”nin 30 

səhifədən ibarət olan “İzahlar” bölümündə “Ermənistan” kəlməsinin tərcüməyə necə yol tapdığı və tarixi 

həqiqətləri əks etdirmədiyi barəsində bircə qeydə də rast gəlinmir. Özəlliklə, barəsində söhbət açılan nəfis və 

fundamental nəşrin elmi redaktoru, hörmətli nizamişünas alimimiz, prof. Xəlil Yusiflinin, həqiqətən, çox ciddi bir 

məsələdə yenə də ehtiyatlı münasibəti müşahidə olunur. Yeri gəlmişkən, əsərin filoloji tərcüməsini həyata keçirən 

tanınmış şərqşünas alim, prof. Q. Əliyevlə yanaşı, bu işdə əməyi olan redaktor, prof. Həmid Məmmədzadə və 

rəyçi, prof. Rəhim Sultanov da Ermənistan-Ərmən məsələsi haqqında heç bir münasibət bildirməmiş, sovet 

hökumətinin beynəlmiləlçilik təlimini nəzərə almaqla bu məsələnin üstündən sükutla keçmişlər. İnanmaq istərdik 

ki, heç olmasa, dahi şairimizin 900 illiyinədək Nizami mətninə yol tapmış yanlışlıqlar birdəfəlik aradan qaldırılar. 
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Резюме. В статье констатируется, что некоторые топонимы и этнонимы в тексте при художественном переводе 

произведений нашего великого поэта Низами Гянджеви не отражают историческую и научную истину. Литературные 

переводы произведений Низами в 1940-е годы, как известно, сделали поэты, пережившие репрессии 1937 года. 

Поэтому в этих произведениях были допущены ошибки в вопросах, связанных с историей и географией Кавказа, а 

точнее, топоним “арман”, который часто упоминается в “Искандер-наме”, переводился как “Армения”. В статье эти 

вопросы исследуются путем сравнения оригинального текста работы над “Шараф-наме” части “Искандер-наме”. 
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МИСТИЦИЗМ В ПОЭЗИИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

 

Али Абасов 

 
«Сокровищница тайн» - собрание всего того загадочного, на что человечество, на каком бы этапе своего 

развития ни находилось, ответов не имеет. Так чем же в этом случае является творчество Низами: 

сокровищницей вопросов или ответов? 

Его родина - вся доступная знанию планета, его творчество - всё пространство-время мировой культуры. 

 

Одной из важных проблем в анализе творчества Низами Гянджеви является мистицизм, к которому 

исследователи подходят с различных, часто противоречивых позиций. Для одних Низами - 

практикующий суфизм поэт, для других - шейх ахиев - средневековой организации ремесленников и 

торговцев, исповедующих мистицизм, третьи утверждают, что Поэт из Гянджи был далек от личностной 

погруженности в практику какого бы то ни было мистического течения, но, прекрасно владея концеп-

циями любого из развиваемых мусульманским Востоком направлений мистики, широко пользовался ими 

в своем творчестве. Проиллюстрируем ситуацию высказываниями некоторых исследователей творчества 

Низами. 

Как отмечает Рахма Рахди, Низами достиг ясновидения благодаря хорошему образованию и 

духовным экспериментам, он изучал как Священный Коран, так и хадисы, в итоге полностью овладел 

науками своего времени. Значит ли это, что Низами прошел весь путь суфия от шариата к маарифату и 

далее к хагигату? 

Мехмет Канар, напротив, утверждает, что в поэзии Низами «...многие двустишья нуждаются в 

комментариях, поскольку концепции и композиции, которые он впервые выдвигает, затрудняют 

понимание его произведений. В некоторых источниках записано, что Низами связан с сектой, а в 

некоторых его стихах прослеживается суфийский дух; однако можно сказать, что он не был суфийским 

поэтом». 

Г. Спасский-Автономов (1807-1890) напишет, что Низами «был суфа - то есть мистик», а свой 

интерес к творчеству Низами объяснит тем, что «в Персии поэтов Саади, Фирдоуси и Анвари называют 

пророками, а Низами - богом среди поэтов». 

Е. Бертельс, занимавшийся исследованием творчества Низами в суровые годы сталинизма, при 

полускрытой демонстрации мистицизма Поэта из Гянджи, отрицал его принадлежность к суфиям, 

впрочем, в последующие годы ученый изменил свою позицию. 

Ценные мысли в низамиведение внесла профессор З.А. Кули-заде, отметившая, что кроме суфизма, 

следует учесть и «весьма ощутимое влияние других философских школ и течений, в частности, 

философии исмаилизма, его яркого рационализма, выраженного в мистической форме»; она также 

полагает, что «мировоззрение Низами могло бы помочь уяснению мало известной сейчас идеологии ахи» 

- мистического направления, связанного с суфизмом многими узами. 

Итак, можно с определенной точностью утверждать, что красота, добро, чувственность и любовь 

всегда были связаны в произведениях Великого Поэта едиными принципами эстетики и этики, 

выходящими за рамки профанной жизни. Низами являться одним из зачинателей экологического 

мышления, связавшего в едином, почти пантеистическом контексте Создателя и его творения: природу и 

человека. Вместе с тем, Низами - создатель Нового мира, наполненного в тягучее средневековое время 

динамизмом, изменчивостью, скрытыми прежде качествами человека, природы, общества, 

побуждающими к активной светской жизни и деятельности. Как будто ясен и духовный финал, к которому 

Поэта подвел опыт жизни. Самопознание - цель. Все блага мира и красоты - преходящи, можно увлекаться 

ими до самозабвения, но потом наступает момент пробуждения, горького, полного бесконечных проблем, 

и начинается возвышение до новых, недостижимых Истин, Добра и Красоты. Женщина, если и не 

главный, то равноправный с мужчиной персонаж мира грез, по-своему отражающий мир реальный. 

Женщины в Хамсе - ряд перекликающихся метаморфоз образа жены - Афаг - вершины земного счастья 

Низами. И как не вспомнить здесь, скорее всего, знакомого с творчеством Низами Ибн аль-Араби, 

утверждавшего, что самое совершенное видение Бога живет в образе прекрасной женщины. 

Был ли Низами философом? 
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В рамках рационалистической подоплеки философии - нет! Но как последователь философской 

системы, построенной на воображении - да! Поэт-Творец Нового мира, опирающийся преимущественно 

на Воображение, черпающий первоэлементы создаваемого мира из сознания, подсознания и 

бессознательного, триады, функционирующей в режиме разума, рассудка и интуиции. В итоге Поэт 

последовательно создавал и разрушал свою Вселенную: реальную и виртуальную, явленную и сокрытую, 

хранящую в себе импульс саморазвития, а потому наделенную глобальным эволюционизмом. Именно 

этим объясняется бесчисленный ряд подражаний Низами вплоть до конца эпохи Средневековья и 

разрушения его картины мира, унесшего с собой тайны исчезнувшей Вселенной Поэта, оставив лишь 

«неуловимый аромат розы»3, витающий в духовной атмосфере последующих веков расколдованного до 

убожества мира. Подобно хасидам, у нас, людей новейшей истории, остались лишь смутные вос-

поминания, что где-то здесь, в этом месте, когда-то очень давно благоухал «неуловимый аромат», 

который мы, не предпринимая достаточных усилий, тщетно пытаемся ощутить. Увы, Сокровищница Тайн 

утеряна. 

Были в этой сокровищнице тайны разной величины, но, безусловно, одной из главных являлась 

тайна мистицизма Низами: его истоки, природа, характер развития и, конечно же, ценности, 

приобретенные опытом жизни Поэта. Начиная первыми комментаторами Великого Гянджинца и 

закачивая современными исследователями его творчества, эта проблема в той или иной мере всегда была 

животрепещущей, опираясь не столько на неоспоримые факты, сколько на субъективные (а порой и идео-

логические, политические) пристрастия времени принятия решения. 

М. Ализаде пишет: «Призыв к строгой и трудной жизни в «Сокровищнице тайн» Низами очень 

силен. Именно поэтому восточные и европейские исследователи творчества Низами склонны представить 

это произведение как трактат суфизма. Ошибка авторов, делающих такие неверные выводы, заключается 

в том, что они вместо анализа произведения великого поэта в целом большое значение придают 

отдельным терминам, выражениям и фактам». Но возникают вопросы: а была ли сама по себе такая тайна? 

И если была, можно ли вообще однозначно разгадать её? Разум и опыт изучения творчества Низами 

положительно отвечают на первый вопрос, в то время как интуиция подсказывает отрицательный ответ 

на вопрос второй. 

Но ведь и само творчество великого Низами представляет собой органический сплав разума и 

интуиции, совершенный синтез объективного подхода с его стерильной рациональностью и обнаженных 

до неприличия субъективных чувств, оставивших след-рубец во всех сочинениях «Хамсе». И тут уж 

хочется, почти технологически, вывести универсальную формулу соотношения составных частей 

картины мира, созданной гением. 

Впрочем, все эти построения - неизбывные игрища постмодернизма XXI века, иллюстрирующие 

приложение современности к реалиям прошлого. Кто же станет критиковать и разрушать подобные 

построения во времена всеобщего релятивизма?! И все же ориентация на фактологию может 

способствовать более или менее адекватному конструированию специфики бессознательных мотивов, 

сухого рационализма и поэтического воображения, породившей феномен «гения золотого XII века 

мусульман». Пойдем по этому пути... 

 

* * * 

Природа и история, казалось бы, взяли передышку в своей вулканической деятельности, чтобы 

позволить Низами начать и завершить свое предназначение в жизни, проведенной между стихийным 

бедствием и социальной катастрофой. В субботу, 30 сентября 1139 г. произошло землетрясение, 

полностью разрушившее Гянджу и унесшее жизни десятков тысяч людей, город отстроится заново и 

 
3 В исламской традиции роза ассоциируется с Пророком Мохаммедом, что выражается множеством способов в религиозных 

текстах и художественном творчестве. Роза считалась царственным цветком и символом красоты. Символизм розы в персидской 

культуре уходит своими корнями в доисламскую эпоху, когда цветок розы ассоциировался с зороастрийским божеством Даэной, 

одним из женских язатов. Роза стала особенно значимым символом в мистической традиции, начиная с XII в., пропитав 

персидскую религиозную мысль и литературную культуру. Руми утверждал, что аромат розы является намеком на тайну 

божественной действительности, которая лежит в основе всех вещей, и раскрывал феномен аромата розы, как символ «дыхания 

разума и здравомыслия». Следуя этой традиции, Низами раскрыл мистический символизм розы в состязании двух придворных 

врачей в поэме «Сокровищница тайн» - см.: https://islamdag.ru/islam-detyam/44690,http://handcent.ru/stati/12720-nizami-

gyandzhevi.html, http://www,bolshoyvo-pros.ru/questions/2124092-kak-cvetok-roza-svjazan-s-imenem-proroka-muhammeda.htm 

https://islamdag.ru/islam-detyam/44690,http:/handcent.ru/stati/12720-nizami-gyandzhevi.html
https://islamdag.ru/islam-detyam/44690,http:/handcent.ru/stati/12720-nizami-gyandzhevi.html


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

222 
 
 

станет еще более великолепным. Низами умрет (так считается!) на шестьдесят четвертом году жизни, а 

после него монголы (1221) превратят блистательную Гянджу в руины. 

Разные авторы описывали его биографию, и все варианты противоречивы и двойственны, даже 

«лакаб» (литературный псевдоним). 

Поэт выбрал имя «Низами», означающее «нанизывающий слова», - свидетельствуют одни, другие 

же связывают его имя со словом «вышивальщик», приводя высказывания некоторых средневековых 

авторов о том, что ремесло вышивания было в семье Низами наследственным занятием, и он создавал 

свои поэтические произведения с терпеливостью вышивальщика. Коль скоро он вышивальщик, его 

подлинное искусство раскрывается посредством интерпретации «обратной» стороны, «изнанки» 

вышиваемого литературного полотна, на которой расположение смысловых узлов и их нетривиальные 

соединения свидетельствуют о подлинных мотивах творчества, его сакральной философии, уплотненной 

мистическим символизмом и многообразием рефлексии над подвижными, изменчивыми словами. Если 

же он «нанизывал» слова, следуя избранному канону, как подобрать код к такой процедуре? Как вообще 

возможно в этом случае адекватно интерпретировать столь тщательно сокрытое творчество? 

Кроме того, одна из основных проблем интерпретации связана с переводами Низами: западные 

переводчики не владеют в полной мере символизмом, используемым в восточных духовных 

произведениях. Единственный верный перевод - это перевод, который берет каждое слово стихов Поэта 

и переводит его абсолютно точно, поскольку, если этого не сделать, символизм и тонкость теряются. 

Формирующим событием его жизни (по версии статьи «Низами» Британской энциклопедии 1911 

г., 15) стала смерть родителей, когда он был еще ребенком: «Ранняя смерть родителей, которая самым 

убедительным образом проиллюстрировала ему неустойчивость всего человеческого существования, 

омрачила всю его жизнь и взрастила в нем то искреннее благочестие и горячую любовь к одиночеству и 

размышлениям, которые оставили многочисленные следы в его поэтических произведениях, и служила 

ему на протяжении всего его творчества мощным противоядием от соблазнительных милостей княжеских 

дворов, ради которых он, в отличие от большинства своих современников, никогда не жертвовал даже 

малейшим чувством собственного достоинства». 

Примем к сведению это системообразующее для понимания ментальности Поэта замечание и 

обратимся к атмосфере Города, сыгравшего, видимо, немаловажную роль в социализации его личности. 

 

* * * 

И до, и после Низами Кавказ был своеобразным Вавилоном, породившим уникальный синтез 

этнических культур и конфессиональных монотеистических традиций, нередко довольно смело 

опрокидываемых его насельниками в седую древность политеизма, существовавшего в причудливо 

разнообразных формах (манихейство, маздакизм, зороастризм...). 

Заметим по ходу размышлений, что Низами был энциклопедически образованным человеком эпохи 

мусульманского ренессанса, и... впадем в профанацию, поскольку даже Проторенессанс в Европе 

пришелся на вторую половину XIII века - XIV век, а слово «энциклопедия» вообще появилось лишь в XVI 

веке. Правда, нечто подобное «энциклопедии» создали в X веке в Басре «Братья чистоты» («Чистые 

братья»), с четырехтомным произведением которых Низами, надо полагать, был неплохо знаком. 

Опрокидывание в седую древность Низами практиковал всем своим творчеством, одновременно 

выказывая потрясающее современное сознание, знакомство с языками, культурами, религиями, 

средневековыми науками, эзотерическими и экзотерическими традициями. 

Арабо-мусульманский Халифат уже в середине VIII-го века смешал парадигмы арабской, иранской, 

тюркской, древнегреческой научной и художественной рефлексии, что и стало основой исламского 

Ренессанса. Это неудивительно, поскольку к тому времени арабы составляли лишь половину общего 

числа властвующей элиты, другую же половину пополнили персы и тюрки. 

«При аббасидских халифах ал-Мансуре, Харун ар-Рашиде и особенно при халифе ал-Момине 

развертывается широкая переводческая деятельность, в основном, античной литературы, сохранившейся 

в оригинале на греческом языке или в переводе на сирийский. Начало восприятия античной культуры, 

культуры Индии и Китая. В «Дом Мудрости», созданный в Багдаде, приглашаются переводчики античных 

произведений из многих стран. Книги для переводов собираются специальными службами по всем 

областям Халифата, книгами, вместо золота, получают контрибуции от Византии, книгами принимают 
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подарки от почетных гостей. Считается, что в «Доме Мудрости» было собрано около 400 тысяч книг. И 

как результат, расцвет науки и литературы Халифата в IX веке»4. 

Новой столице Халифата - Багдаду (762 г.) - Гянджа (по древним источникам основана в 659-660 

гг., впрочем, по другим историческим трудам основание города - 859 год, а то и в более ранний период - 

кавказскими албанами) подражает чуть ли не во всем. «Здесь действуют школы, университеты, 

общественные и частные библиотеки, обсерватории, есть свой «Дом Мудрости» и «Дома Исцеления». 

Известно о существовании в Гяндже большой библиотеки «Дар ал кутуб»5. 

Население столицы Халифата в период расцвета достигает почти 2 млн., Гянджи - 500 тыс. - два 

мегаполиса средневековья. Население современной Гянджи, к примеру, чуть выше 330 тысяч. Во времена 

Низами благодаря расцвету международной торговли, выбравшей в качестве одного из своих узловых 

маршрутов Гянджу, эта схожесть двух городов заметно усилилась. 

Мамед-Эмин Расулзаде отмечал, что в XII в. центр исламской культуры перемещается в Гянджу6. 

Как «думали» люди мусульманской средневековой цивилизации? 

А.А. Утимова систематизировала элементы исламской духовной традиции, составившей фундамент 

менталитета мусульманина. Получилось следующее: принципиальная нераздельность религиозного и 

светского, преимущественно религиозный характер менталитета, циклическое время истории, 

возобновляющееся с каждым приходом Посланника Бога, философии, науке и художественной культуре 

наиболее присущ этноконфессиональный синкретизм и идея космического единства всех явлений и 

процессов. «И общество, и жизнь человека должны быть подчинены гармонии Вселенной. Отсюда 

энциклопедичность науки и учений, сочетающих в себе философию, математику, медицину, астрономию 

и поэзию. Космизм и энциклопедичность продолжают восприниматься как главные черты идеальной 

модели научного познания и личности ученого. Владение философской проблематикой и культурой 

считается ведущим показателем разносторонней личности». 

Получился образец духовного мира Низами! 

С.Ф. Якупов следующим образом систематизирует менталитет исламской цивилизации в период ее 

подъема: критицизм, т.е. критическое отношение к действительности, к предшествующим знаниям; 

рационализм, т.е. идея о том, что мир упорядочен и разум человека может его познать, рационализм 

появляется в процессе демифологизации сознания и тесно связан с критицизмом; толерантность, т.е. тер-

пимость к иным мнениям, верованиям, к другой культуре, стремление аккумулировать достижения 

других цивилизаций и создать собственную великую культуру; пластичность менталитета мусульман в 

период расцвета культуры (открытость и гибкость); свободомыслие; идея равенства всех людей; 

коллективизм, т.е. такое направление мыслей, чувств и желаний, которое рассматривает жизнь 

ассоциаций и общества в целом как нечто более важное, чем жизнь отдельного человека. 

Обладал ли Низами схожим менталитетом? В чем-то - да, в чем-то - нет! 

Поэт проявлял абсолютную терпимость к чему-либо новому, неизвестному, приветствуя его как 

чужое, но интересное. Низами всю свою жизнь живописал Человека, немного утопичный для его времени 

образ, обращенный в будущее. Именно эта позиция вознесла Поэта на вершины человекопонимания, 

человекознания, способствовала адекватному восприятию и отображению пластического единства 

внутренней и внешней жизни человека. 

Нам нужно разобраться в одной тонкости исторической трансформации религиозной ментальности, 

чтобы понять, каким образом и почему появляется мистическая традиция в строгом монотеизме. Боги и 

люди политеизма жили вместе в одном пространстве-времени, вмешиваясь в ход божественных и 

профанных событий, а потому между их сферами обитания не было разрывов и лакун. Монотеизм в 

буквальном смысле этого слова разверзнул непроходимую бездну между Богом и человеком, породив 

шок сознания, лишенного возможности непосредственного общения с божественным началом. В 

монотеистических религиях аврааматической традиции с поразительной последовательностью 

появляется одна и та же мистическая рефлексия, призванная, надо полагать, помочь человеку преодолеть 

эту пугающую бездну. Зададимся вопросом, не является ли внушительное долголетие влияния иудаизма, 

христианства и ислама результатом появления мистики, формирующей из линеарности - топологию 

 
4 Низами Гянджеви - Posted by nimatullahina 25 ноября, 2001. 

5 Там же. 

6 Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Azərbaycan şairi Nizami. «Təknur» nəş. Bakı 2011, 520 səh. 
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непрерывности исторического времени в структуре божественного провидения, допускающего 

коммутацию? 

Поскольку эта коммутация Бога и человека необъяснима на языке рационализма, от того, что уже 

рефлексия монотеизма предпочитала язык притчи и метафоры - языку логики, зарождающийся мистицизм 

должен был найти собственный интуитивный язык, свою семантику выражения выстраиваемой связи. 

Поэтическое творчество на Востоке стало первоначальным языком мистики. К нему подтянулись музыка, 

архитектура, каллиграфия и там, где это допускалось, живопись. 

Нельзя утверждать, что все эти жанры развивались сами по себе в отрыве друг от друга, напротив, 

они составляли единую систему рефлексии, нормы которой формировали тот или иной канон. Этот 

многоуровневый канон мы видим уже в первом (дошедшем до нас?) поэтическом произведении Низами 

«Сокровищница тайн» (переводится и как Хранилищница, а значит, ее что-то или кто-то хранит, охраняет 

от назойливой профанации), в котором воплощена великая идея единения Бога и человека. 

Часть последователей и поздних критиков творчества Великого Гянджинца увидит в этом 

произведении некий и некогда полученный Поэтом феноменальный опыт и «безошибочную печать 

суфийских рассуждений». Они напишут, что дата создания «Сокровищницы тайн» варьируется в разных 

копиях от 552 до 582 года хиджры и должна быть установлена 574 или 575 годом (1178-1179 гг. н. э.), Е. 

Бертельс утверждает, что работа над поэмой протекала между 1173 и 1179 годами, «причем более 

вероятны были ранние годы, то есть Низами писал ее, когда ему было немного более тридцати лет». Как 

бы то ни было, Низами было за 30 - весьма почтенный по тем временам возраст. С чем, с какими идеями 

он подошел к этому рубежу, чем занимался до «начала» творчества? Мы этого не знаем, но можно 

предположить, что Низами осваивал школу мистики, а может быть, и посвящение в мистика, 

одновременно означающее и посвящение в Поэты. Есть, правда, и версия создания «Сокровищницы тайн» 

в 1163 году 22-летним юношей, - но в этом случае необходимо реконструировать совершенно другую 

биографию Низами. 

«Внимательное чтение поэмы Низами показывает, что она обращена в будущее», - отмечает Халил 

Юсифли, и это характерно для всего творчества Поэта. 

Может быть, это, вообще, один из принципов канона: «Настоящее пишет о прошлом для 

будущего»?! 

Е. Бертельс приводит весьма интересную версию: «Название поэмы очевидно связано с преданием, 

широко распространенным среди поэтов. В ночь Ми'раджа, когда Мохаммед внезапно вознесся на небо, 

он увидел под небесным престолом закрытое на замок помещение. Он спросил: «О, брат мой Джибраил 

[архангел Гавриил], что это за место?» Ответ был: «О, посланник божий, это - сокровищница глубоких 

мыслей, а языки поэтов твоей общины - ключи к ней». Интересно: «языки твоей общины», а не язык. К 

чему бы это? Приходится выискивать причины, по которым Е. Бертельс, живописуя Низами как 

«законченного мистика», отказывает ему в формальной принадлежности к любому мистическому 

братству (суфии, ахии). 

Внимательно прослушаем повествование самого Поэта: ночь, тишина, внутренний голос, 

предлагающий ему отказаться от всех внешних чувств и искать пути внутрь себя, к тому единому Другу, 

жить без которого нельзя. Поэту с величайшим трудом удается проникнуть в сокрытый внутренний мир 

- сокровенное царство сердца, с которым он вступает в беседу. А вот слова Бертельса: «Низами вообще 

один из труднейших авторов, а его «Сокровищница тайн» справедливо считается самой трудной среди 

всех его поэм. Нет сомнения, что эта затрудненность введена в поэму совершенно сознательно. Это не 

чтение для развлечения. Поэт написал ее так, что почти каждая строка требует углубленного внимания». 

Мысль не новая, об этом писала целая плеяда последователей и комментаторов Поэта. 

Нуриддин Абдуррахман ибн Ахмад Джами (1414-1492), блестящий поэт-мистик, суфийский шейх, 

теолог, философ, теоретик музыки и завершитель классического периода поэзии на персидском языке 

скажет, что большинство работ Низами лишь на поверхности кажутся романтическими, на самом деле 

они являются маской на лике Истины, камуфлирующей Божественное знание. Низами сознательно 

декорировал свои мысли поэтическими формами, порождающими полисемантику. Было ли это ми-

стическим приемом приверженности к метафоричности, или же мы имеем дело с сознательно выбранной 

системой символизма, и в этом случае должны интерпретировать и реконструировать подлинный смысл 

каждого слова в произведениях Поэта. Ирония может заключаться в том, что Гений, скорее всего, 

прибегал к обоим приемам! Нужно ли этому удивляться, если в истории Низами появляется «сразу и 
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ниоткуда», а перипетии мистики будут преследовать его всю жизнь, забирая жизни жен за каждый 

творческий успех. 

По мнению изощренных знатоков: «абсолютное владение Низами персидским языком и его 

нетрадиционное использование в совокупности делают почти каждую строку загадочной и часто трудной 

для понимания». В случае с «Сокровищницей тайн» причина усматривается в исключительной опоре на 

символизм и мистическую мысль так, что «практически все мистические концепции и каждый символ 

представлены в этом произведении-шедевре лаконичного поэтического использования концепций и 

символов». И еще одно мнение знатоков: «мистическое измерение «Сокровищницы тайн» реально, но 

гораздо более неуловимо, чем в более поздней суфийской поэзии». Но где обучился этой «неуловимости», 

ставшей кредо жизни (как мало мы о ней знаем!) и творчества (как плохо мы его понимаем!) Великий 

Гянджинец? И главное - он был мистиком новой формации, более изощренным, тонким и сокрытым даже 

для посвященного адепта. Надо ли удивляться, что почти все его произведения фиксировались 

восторженными почитателями в адаптированном формате?! Что же мы потеряли из великого наследия в 

этом случае, какие тайны никогда не станут достоянием гласности? 

Вернемся, однако, к установленным фактам. В «Сокровищнице тайн» говорится об уединенных 

бдениях Поэта, известных в суфийской практике, как Халват. Рассудительная Британская Энциклопедия 

(памятуя слова Пророка) предпочитает срединную позицию: «Нет никаких указаний на то, что это были 

суфийские бдения, но они используются как буквально фантазии склонного к духовности поэта, каким он 

хотел быть. Низами присоединяется к традиции, которая началась с Санаи и была продолжена другими 

суфийскими поэтами, в первую очередь Аттаром - эзотерика, философия, теология, скрепленные этикой 

и дидактикой и изложенные в типичном стиле гомилетики» {«искусство беседы», прикладная учебная 

дисциплина, посвящённая искусству проповедничества - А. Аб.). 

Состояние «халват» - святое уединение, в которое уходят шейхи на три, сорок и более дней, в 

подражание Посланнику, который уединялся и проводил время в размышлениях об Аллахе. Халва (араб., 

буквально «одиночество») имеет несколько значений в суфизме, как практики «ухода от мира». Это и 

уединение, традиционно длящееся сорок дней, во время которого мюрид-ученик выполняет духовные 

упражнения под руководством муршуда-учителя - суфийского шейха. Так кем был Низами: мюридом или 

муршудом? К его имени прилагался сан - шейх, но, может, он был шейхом лишь поэтов? Крымский так 

решает этот вопрос: «Шейх ахий Фарадж Занджани (ум. 1162 г.) - муршуд мюрида - Низами». Он говорит 

о корпорации послушников-подмастерьев, составляющих боевую дружину ахиев. Трудно представить 

себе Низами в составе боевой дружины, но что мы знаем о ранних годах жизни Поэта? Известно, что 

подлинные ценности толерантности и миролюбия принимаются душой после основательного попрания 

телом этических норм! 

Опираясь на свидетельства первого комментатора Низами -Даулат-Шаха (жившего в XV веке, через 

3 столетия после Поэта), Е. Крымский пишет, что «Низами принадлежал к ахиям - трудовому цеховому 

братству-ордену, на что западные исследователи не обратили внимания». 

Мистика никогда не покинет строк творений Низами, она будет более искусно прятаться за 

сюжетами якобы обычной жизни, фабулами почти профанического описания повседневности с ее 

коллизиями любви и ненависти, сшибкой добра и зла, демонстративно выведенной в пространство 

дидактики и ортодоксальной морали. Как, например, в поэме «Хосров и Ширин» (1177-1180 гг.). 

Поэма, на формальном уровне воспринимаемая как красочное романтически-любовное 

произведение, на содержательном уровне является аллегорическим изображением стремления души к 

Богу. И здесь также присутствует вышеуказанная неуловимость мистического начала, а значит, этот 

прием характерен для всего творчества (сравните с другими поэмами «Хамсе»). 

В 584 г. хиджры (1188 г. н.э.) Низами, завершив свой «Диван» (около 20 000 двустиший!), начинает 

по заказу правителя Ширвана свою вторую романтическую поэму, основанную на знаменитой на Востоке 

бедуинской истории любви «Лейли и Меджнун», закончив ее в четыре месяца. 

На уровне первоначального восприятия читателя увлекает драматическая история всепоглощающей 

любви героев, но в астральном плане разворачивается аллегорическая панорама духовного поиска 

Истины, Добра и Красоты. 

Асиф Ата, азербайджанский философ и литератор, делает вывод: Меджнун - суфий, Лейли - его 

Идея, за которой он неуклонно следует до самой смерти. 
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Можно согласиться с оценкой, что любовь Меджнуна не сумасшествие, наоборот, она выявляет ум, 

понимание истины, красоты, человечности, смысла жизни, цены человека и природы, но это будет 

первый, формальный план. На содержательном уровне Низами пишет о Любви всеобъемлющей, 

вселенской, космической, проявляя знакомство с библейскими и евангелическими мотивами, 

посвященными Основному чувству человека, выраженному в первом послании апостола Павла к ко-

ринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая 

или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 

так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам 

тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 

истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и 

пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится... А теперь пребывают сии три: вера, 

надежда, любовь; но любовь из них больше». 

«Для Низами способность любить - признак совершенства человека. Путь Меджнуна - вознесение 

на небеса через любовь». (Гюльшан Алиева-Кенгерли). 

«Хафт Пейкар» («Семь красавиц», 1197 г.) дословно можно перевести и как «семь портретов», и как 

«семь принцесс». Сюжет каждой из семи новелл - любовное переживание, при котором грубая 

чувственность сменяется духовно просветлённой любовью. Семь разных стран представляют 

традиционное зороастрийское и исламское разделение Земли на семь частей, каждая из которых 

управляется одной из семи планет согласно той же классической планетной системе. 

Но Бертельс погружается в более глубокие пласты истории, интерпретируя Низами: «Все это 

восходит к древним астрологическим воззрениям Вавилона. Вавилонские храмы (зиккурат), как известно, 

строились на семи ступенях, причем стены также делались семи цветов, связанных с днями недели и 

планетами». 

Крымский подчеркивает, что число семь имеет «всеобщее таинственное значение на Востоке». 

До каких же истоков человеческого познания уходили знания Великого Низами? По мнению 

Бертельса, до древних мифологических описаний, идущих «из недр египетской и вавилонской жреческой 

мудрости, сохраненной суфиями». 

Героика «Искендернаме» будет дополнена пластическим переходом героя от роли завоевателя мира 

к образу философа, а затем и пророка. Здесь читатель будет буквально натыкаться на мистические 

аллегории, он столкнется с великим учением мистики - пантеизмом, будет бесконечно размышлять над 

заключительным эпизодом первой части, описывающим таинственный поход Александра в страну тьмы 

к источнику жизни. Низами включает в поэму главу о беседе с таинственным пророком Хызром, 

посетившим его и уговорившим взяться за создание «Искендернаме». 

Жизненный путь Александра, показанный Низами в поэме «Искендернаме», Бертельс объясняет 

следующим образом: «Это - символическое описание внутренних состояний человека, постепенно 

погружающегося в себя во время мистической медитации - глубочайшего раздумья, сопряженного с 

самогипнозом - единственного тогда способа изучения психики, это - те же самые круги ада и рая, 

описанные в иной системе символов Данте. Кстати, ад, очень похожий на дантовский, описал 

предшественник Низами - Санаи, на которого Низами ссылается в «Сокровищнице тайн», а зависимость 

всей схемы Данте от младшего современника Низами - арабского суфия Ибн аль-Араби - доказана 

испанским ученым М. Асин-Паласиосом». 

Какая захватывающая дух историческая связь тысячелетий развития человечества в разных по 

форме и одинаковых по содержанию культур и цивилизаций! 

Низами - один из предтеч хуруфизма: поэт был твёрдо уверен, что единство мира можно воспринять 

посредством арифметики, геометрии и музыки. Он также знал нумерологию и считал, что числа являются 

ключом от взаимосвязанной вселенной, так как посредством чисел множество становится единством, а 

диссонанс - гармонией. «Идентификация живой воды с буквами и познающим их человеческим разумом, 

как известно, была распространена в Средние века в философии исмаилизма, а позже в философии 

исходящего из исмаилизма хуруфизма и других течений идеологии Востока. Здесь, как правило, мрак был 

в отличие от познания символом невежества». (З.А. Кулизаде) 
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Проведем компаративный анализ зарождения и связи движений ахиев и суфиев. Ряд исследователей 

утверждает, что элементы учения ахи можно видеть наряду с такими течениями, как огнепоклонничество, 

зороастризм и манихейство, ещё в далёкие доисламские времена, к примеру, общность «правдивой мысли, 

правдивой речи и правдивых деяний» в зороастризме в этических требованиях ахи. Происхождение этого 

термина арабское и имеет значение: «брат» или «братство». В.А. Гордлевский отмечает, что на 

протяжении некоторого времени ахи опирались на городских ремесленников и оказывали политическое 

влияние на всём пространстве Малой Азии, сформировавшись в новом виде в эпоху правления Аббасидов 

во всех городах Турции: Стамбуле, Анкаре, Измире, Бурсе, Адане, Сивосе, Токае и т. д. 

С другой стороны, уже с VIII века начинается мистическое движение захидов в исламе, позже 

оформленное как суфизм, столкнувшееся с зороастризмом, иудаизмом, христианством, манихейством, и, 

видимо, с идеями ахиев, последовательно проводивших идею пантеизма. 

В конце XII - начале XIII вв. мусульмане (в том числе суфии), изгнанные из Андалузии, и 

мусульмане Хорезма (в том числе ахии) из-за нашествия монголов нашли защиту и кров в Анатолии, что 

стало причиной культурного и интеллектуального пробуждения этого региона. Ахи и суфизм имели 

прочные связи, более того, суфизм как бы рос и развивался на платформе практического ахи, 

существовавшего в очень далекие времена на древней земле Турции. 

В XIII в. суфийская мысль и социально-этическое течение ахи достигли своей вершины, охватив 

многие стороны бытия исламского мира. Это дает основание утверждать, что оба течения мистической 

мысли исламского мира были хорошо известны и разрабатывались в эпоху Низами. 

 

Литературный Азербайджан. -2021.-№12.-С.22-30. 
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Инсинуации вокруг происхождения и принадлежности 

Низами Гянджеви к азербайджанской литературе 

 

Низами Тагисой 

 

Когда речь заходит о Низами Гянджеви, некоторые высказывают мнение о том, что он не является 

представителем азербайджанской литературы. Это, конечно, удивляет многих маститых низамиведов. 

Так, например, некоторые представители лезгинской литературы полагают, что Низами 

принадлежит не азербайджанской, а лезгинской литературе. Итак, обо всём по порядку. Лезгинский поэт 

и прозаик, автор книги «История лезгин» (так он себя представляет - Н.Т.), уроженец Гусарского района 

Азербайджана Забит Ризванов в начале 90-х годов особо активизировал свою деятельность как 

новоявленный специалист по творчеству Низами Гянджеви. В «Лезгинском историческом портале» была 

представлена его статья, посвящённая происхождению Низами Гянджеви. Посчитав, что многочисленные 

средневековые тезкире (записи), различного рода антологии, составленные после смерти Низами 

Гянджеви, не осветили полностью все детали его биографии, З. Ризванов, стремясь к выяснению 

национальной принадлежности Низами, пришел к мнению, что, оказывается, по сей день не удалось 

выработать маломальски достоверную версию по этому вопросу. Относительно места рождения Низами 

Гянджеви З. Ризванов пишет следующее: «Одни утверждают, что поэт родился в иранском городе Кум, 

другие говорят, что его родина - средневековый ширванский город Кум (ныне в Гахском районе Азерб 

ССР). Третьи отвергают эти версии и выдвигают свои - мол (выделено нами - Н.Т.), Низами не родился в 

городе Гянджа». Цитируя строки Низами: «Хотя я, как жемчужина, потерян в Гяндже. Родина моя - 

горной области город Кум», автор заявляет, что «если поэт родился в иранском Куме, то он поэт 

персидский». Странное заключение?! Хочется напомнить, что в настоящее время в Иране живёт более 35 

миллионов азербайджанцев. И эти люди называют себя азербайджанцами, или тюрками. 

Ныне многие литературоведы отвергают обе версии и считают, что приведённые выше стихи 

вставлены в поэму поэта после его смерти. 

В то же время в «Искендернаме» Низами читаем: 

 

Все, что сделал в Гяндже я, не знающий лжи, 

Воры шлют в Бухару. Их товар из Гянджи. 

 

...Коль не крикнет хозяин про дерзкие кражи – 

Сбережёт ли свой склад он от собственной стражи? 

 

Но довольно! Напрасны и крик мой, и вздох. 

Время всё разберёт - кто хорош, а кто плох. 

 

Думается, что самый верный ответ оппонентам даёт первое приведённое нами двустишие из поэмы 

«Искендернаме». К тому же Е. Бертельс в своей книге относительно данного вопроса указывает, что о 

Гяндже писали не только как о прекраснейшем городе Закавказья, но и всего Переднего Востока. К началу 

XIII века сила города умножилась настолько, что монголы, подойдя к Гяндже, не решились напасть на 

прекрасно защищённый город и удовольствовались откупом деньгами и шелковыми тканями... 

Таким образом, можно с полной уверенностью говорить о ведущей роли Гянджи XII в. в культурной 

жизни Азербайджана. Понятно, что она стала родиной поэта, имеющего право на одно из почётных мест 

в истории мировой литературы - гениального Низами. 

Другой лезгинский «низамивед» Арбен Кардаш пишет, что в эпоху Низами в Гяндже не было 

тюрков. 

На этот счёт А. Крымский отмечает следующее: «На равнинах новозавоеванной Малой Азии, равно 

как в Южном Азербайджане, нашлись привольные пастбища для желавшей кочевать орды!.. Этим было 

положено начало... земскому отуречиванию этих краев». 

Далее А. Крымский добавляет, что имеются более ранние сведения насчёт отуречивания области 

Аррана XII в. с городом Гянджа, где жил Низами. 
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Тогда как многие низамиведы (в их числе следует называть в первую очередь самих иранских 

литературоведов - Н.Т.) давно установили настоящее место рождения поэта и его принадлежность к 

тюркам, а именно - к азербайджанским тюркам, З. Ризванов, не имея соответствующего представления о 

данном вопросе, продолжает «углубляться в тему» и отмечает, что мать Низами происходила из 

знаменитого курдского рода. В поддержку развития «своей мысли» З. Ризванов пишет: «Если мать поэта 

происходит из влиятельного рода, значит и замуж её должны были отдать за знатного человека». З. 

Ризванов считает, что ещё очень «важное открытие». 

Однако не надо при этом забывать, что дед поэта Муайяд Зеки тоже был состоятельным знатным 

человеком. Муайяд Зеки и женил своего сына Юсифа (отца Низами) на сестре знатного курда Хаджи-

Омара из Гянджи. 

Приводя полное имя Низами, А.Е. Крымский называет его «шейх Низамаддин Абу Мохаммад Ильяс 

ибн Юсуф ибн Заки ибн Муаййад Гянджави» (у него именно Гянджави-Н.Т.) и указывает, что Низами - 

лучший романтический (точнее, суфийско-романтический) азербайджанский поэт, непрекращающийся 

источник подражаний для последующей персидской романтики, в высшей степени любимый первообраз 

и для представителей тюркоязычных литератур, гениальный поэт мирового значения. 

Прямо в начале своей монографии А. Крымский говорит и о грубых искажениях исторических 

данных, что, по его мнению, продолжалось чуть ли не три столетия спустя после смерти Низами. Это 

глава в три страницы, которую среднеазиатец из Самарканда Даулатшах (XV в.) отвёл Низами в своём 

антологическом компилятивном своде поэтических биографий «Тазкират аш-шуара» («Памятная записка 

о стихотворцах», соч. 1487 год). Несмотря на некоторую поверхностность статьи Даулатшаха, в то же 

время А. Крымский считает, что там имеются ценные указания о принадлежности Низами к братству 

«ахи» - трудовому цеховому ордену. 

Здесь же А. Крымский подчеркивает: «Поразительно, что ни один западноевропейский 

исследователь не придал значения этому первостепенной важности факту, дающему ключ к пониманию 

общественных настроений поэта». 

Относительно правописания псевдонима Низами следует отметить, что в рукописи тахаллусы 

арабских и персидских поэтов Низами, Мутанабби и т.п. всюду даются как Низамий, Мутанаббий, т.е. в 

соответствии с их этимологией и произношением по-арабски. На это специально обратил внимание А. 

Крымский. Он, отказываясь от арабского окончания «ий», принимал во внимание то, что тахаллусы в 

русской научной литературе утвердились в форме Низами, Мутанабби. 

Лезгинский «учёный» З. Ризванов, к которому впоследствии примкнул и А. Кардаш, настоятельно 

отмечают, что Низами - не из азербайджанского города Гянджа. Он из иранского города Кум, или 

средневекового ширванского города Кум - ныне Гахский район Азербайджанской ССР {статья З. 

Ризванова датируется 1992 г. - Н.Т.), или из селения Кипчак (Капцах) в Магерамкентском районе 

Дагестана. 

Для уточнения этих вопросов было бы интересно обратиться к мыслям академика Гамида Араслы: 

«После появления «Хосрова и Ширин» о славе Низами стало известно во всех шахских дворцах. В то же 

время после представления этого сочинения дворцу Джахан Пехливан умер. Вскоре после того, как Кызыл 

Арслан взял власть Атабеков в свои руки вместо брата, для того, чтобы Кызыл Арслану увидеть поэта, он 

тронулся в путь в Гянджу. Они встретились в 30 километрах от Гянджи. Описывая эту встречу, поэт потом 

добавил её в поэму «Хосров и Ширин». 

Забит Ризванов и Арбен Кардаш утверждают, что оттого, что Низами писал свои сочинения на 

фарси, он является персидским поэтом. 

Принимая во внимание это обстоятельство, Г. Араслы писал: «Несмотря на то, что Низами писал 

свои произведения на персидском языке, он всегда мыслил как азербайджанец, свои образные выражения 

всегда брал из живого народного языка». Для подтверждения своих мыслей Г. Араслы далее пишет: 

«Неслучайно, что когда персы ведут речь о стихах Низами и Хагани, они говорят, «buyi-türk miayəd», т.е. 

здесь «тюрком пахнет». 

Интересна и такая мысль Г. Араслы: «Начиная с XII по XX век, сочинения Низами в значительной 

степени повлияли как на всех азербайджанских поэтов, так и на поэтов Востока - Хосрова Дехлеви, 

Джами, Хатифи, Навои, Мектеби, Амири, Найми, Хилали, Фейзи, Абди, Ахмеди, Шейхи, Хамди, 

Джалили и других. Под влиянием гения Низами, они создавали на тему «Хамсе» свои поэмы. Многие из 

них, начиная свои произведения с имени Низами, его же именем заканчивали их». 
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Интересно и следующая мысль Г. Араслы. Великий Байрон «Лейли и Меджнуна» называет «Ромео 

и Джульеттой» Востока. Однако по мнению Г. Араслы, на самом деле трагедия «Ромео и Джульетта» 

должна называться «Лейли и Меджнуном» Запада». 

З. Ризванов не останавливается в своих стараниях, идёт всё дальше и дальше. «Курды вокруг 

Гянджи, - пишет автор, - несомненно, пришлый элемент. Но ведь кто-то на этих землях жил до курдов! 

Что же это за люди и на каком языке они говорили?» И здесь З. Ризванов ссылается на академика А. 

Крымского, который утверждал, что население на обоих берегах реки Куры говорило на своём, 

старинном, особом языке - арранском. И, оказывается, язык этот принадлежал к восточной группе северо-

кавказских языков (по желанию З. Ризванова - к лезгинскому языку - Н.Т.). 

Если Забит Ризванов знаком с книгой А. Крымского, то он должно быть читал там и такие мысли 

этого крупного историка литературы: «Надо твёрдо сознать и признать: азербайджанец Низами, конечно, 

есть родной азербайджанский поэт, которым Азербайджан может по праву гордиться, но он же есть 

гордость и украшение также иранской литературы, которая ни в коем случае не может исключить его из 

своих рядов..., несмотря на его «азербайджанизм» и «тюркообразность». 

Под сомнение берёт X. Ризванов, как мы выше заметили, и сам город Гянджа. 

По этому поводу крупный низамивед Е. Бертельс пишет: «Город Гянджа, являющийся родиной 

поэта, был основан при арабах между 845-853/4 гг., но название своё получил от Ганзака, столицы 

Азербайджана до арабского завоевания... В начале XII в. она по-прежнему оставалась столицей 

Азербайджана». Продолжая свою мысль, Е. Бертельс далее отмечал: «О Гяндже Низами в своих 

произведениях упоминает весьма часто, его «нисба», т.е. прозвище, указывающее на происхождение, 

всеми лучшими источниками указывается в форме Гянджеви, т.е. Гянджинский». 

Но Забит Ризванов никак не может воспринимать тюркские корни Низами. И здесь для утверждения 

своих последующих мыслей «исследователь» обращается к отдельным отрывкам из поэмы «Лейли и 

Меджнун» и утверждает, что Ширваншах, которому была посвящена поэма «Лейли и Меджнун», считал 

себя принадлежавшим к среде персидской аристократии. И что двор Ширваншахов непричастен к 

тюркским нравам. Заметим, что З. Ризванов во всех случаях ведёт себя как не знающий и не понимающий 

историю, исторические реалии, арабское и персидское завоевание на Южном Кавказе, оказывающее 

значительное влияние на историко-этническую и культурно-языковую ситуацию региона. Именно не 

владея описываемой и анализируемой обстановкой и эпохой, З. Ризванов в конце материала приходит к 

такому заключению: «Вот почему... Низами Гянджеви не был тюрком по национальности». 

В «Антологии азербайджанской поэзии» (М.: Художественная литература, 1939) говорится, что 

одну из лучших своих поэм, «Лейли и Меджнун», Низами намеревался писать не на фарси, а на 

азербайджанском языке. В начале поэмы Низами объясняет причину создания «Лейли и Меджнуна». И 

отмечает, как его желанию помешало появление посланца шаха с письмом, в котором он требовал от поэта 

создания новой поэмы, поставив условием - писать её только на фарсидском языке. 

«О, мой верный раб, - писал шах в своём послании поэту, - о, Низами, волшебник мира слов. 

Дуновением утреннего ветерка покажи свои чары, своё волшебство слов. Выяви всё, что можешь, в 

чудесном искусстве речи. Я хотел бы, чтобы ты воспел в словах, как жемчуг, любовь Меджнуна. Если 

можешь, и ты скажи несколько девственных слов, чистых, как невинность Лейли, чтобы я прочёл и 

подтвердил их сладость и, кивая головой, указал бы на них, как на корону... Укрась ты невесту юную 

фарсидскими и арабскими украшениями. 

Ты знаешь, я смыслю в речи, я различаю новые бейты от старых, но знай, что если жемчуг, 

нанизанный тобой на нить с кольца дум, будет носить образы тюркские, это для нас не годится, ибо 

тюркообразность недостойна нас. Лица, стоящие высоко, достойны высокой речи». 

Это послание разрушило все мечты Низами. «Волнение охватило мое сердце и мое сознание». У 

меня не было сил отвергнуть это слово, и не было у меня также глаз, чтобы найти путь к сокровищнице. 

Огорчение охватило меня. Не было у меня друга, чтобы поведать о тайне своей - желании рассказать эту 

повесть». 

А вот поэтическое переложение этих мыслей в переводе П. Антокольского во «Вступлении к поэме 

«Лейли и Меджнун», помещённом в «Антологии азербайджанской поэзии»: 

 

«О друг и брат, ближайший меж людьми! 

Словесных дел волшебник Низами! 
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Проснись, восстань от сладостного сна. 

Яви нам чудо. Мощь тебе дана, 

Чтобы на арене слова своего 

Нам доказать благое мастерство. 

Хотим, чтоб в честь меджнуновой любви 

Гранил, как жемчуг, ты слова свои, 

Чтобы Лейли невинность обретя, 

Ты был в реченьях свежим, как дитя. 

...Как некий шах в чертоге слов твоих. 

Так не жалей рассыпать щедро их. 

Арабской ли, фарсидской ли фатой 

Украсишь прелесть новобрачной той. 

Знай, что с твоим твореньем, Низами, 

Знакомились мы прежде. Но пойми, 

...Нам не приличен тюркский твой язык, 

 Наш двор к простецким нравам не привык. 

Раз мы знатны и саном высоки, 

Высокие да слышим языки!» 

Прочёл я... Кровь мне бросилась в лицо. 

Так значит, в ухе рабское кольцо! 

И не поднять из мрака мне чела, 

И на глазах как пелена легла, 

И не найти сокровищ золотых... 

И замер я, и ослабел, затих... 

...Вновь дополнять творенье смысла нет. 

И рядом сын любимый Мохаммед, 

Что дорог моей жизни, как душа, 

В руках ту книгу тюркскую держа, 

Как тень моя скользящая, был тих. 

Он подошёл и сел у ног моих. 

И говорит: «Не раз ты мяч бросал, 

«Хосрова и Ширин» недаром написал. 

Сердца людей ещё повесели 

И напиши «Меджнуна и Лейли», 

Чтоб две поэмы были двойники, 

Он - Ширваншах. Вы оба высоки. 

Твоё владенье - не Ширван, а мир. 

Но он знаток, он знатен, он кумир, 

Он требует наряднее прикрас, 

Садись, пиши, как ты писал не раз». 

 

(«Антология азербайджанской поэзии». М., 1939, с. 23 - 24). 

 

Как явствует из приведённого отрывка, Низами очень расстроился, оттого что поэму ему надо было 

писать не на тюркском, а на арабском или фарсидском. Из текста даже становится ясно, что поэма 

фактически была готова. Об этом свидетельствуют следующие строки: «И рядом сын любимый 

Мохаммед, / Что дорог моей жизни, как душа, / В руках ту книгу тюркскую держа». 

Неужели всего этого недостаточно для тех, кто считает Низами не тюркским, а персидским или 

лезгинским поэтом?! 

Когда мы знакомимся с поэмой «Искендернаме», видим, что в ней особое место занимают, наряду 

с другими образами и городами, образ Нушабы и описания городов Гянджи и Барды. 

О Гяндже мы уже говорили. 
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Теперь выскажемся о Нушабе и Барде. Нушаба, как правительница Барды, являясь примером и 

символом красоты, в то же время и показана весьма отважной женщиной. Барда же описывается поэтом 

как райский уголок, где имеются богатые луга, живительные травы, бескрайние сады и зеленые поля. 

Вот какими богатыми художественными средствами Низами описывает Барду: 

 

Так прекрасна Барда, что январь, как и май, 

Для пределов её - расцветающий край. 

...Там меж рощ благовонных снует ветерок; 

Их Кура огибает, как райский поток. 

...Там в богатых лугах и под сенью дубрав – 

Круглый год благовонье живительных трав, 

...Там дождём золотым нивам зреющим дан 

Отблеск золота; блещут они, как шафран. 

...Но Барда ниспровергнута. Ветра рука 

Унесла из неё и парчу, и шелка. 

...Да, коль шах обратит взор свой к этому лону, 

Вновь он даст украшения древнему трону. 

Этот край прозывался Харумом, потом 

Был Бардою учителем назван... 

 

Далее он ведёт речь как о знаменитом «Белом саде» города Барды, который славился своей 

красотой, и рассказывает о характере Нушабы: 

 

...Воцарилась в стране, что прекраснее рая, 

Нушабе: за отрадною чашей вина 

Круглый год, веселясь, проводила ома. 

Непорочной газелью бродя по долинам, 

Красотою была она схожа с павлином. 

И была она, славой сияя большой, 

Что мудрец - благонравьем, что ангел - душой. 

...Только жёны вели её царства дела, 

И к мужам благосклонной она не была. 

...Но приказ Нушабе исполняя любой, 

За неё они всюду вступили бы в бой. 

 

Это отрывки из поэмы Низами «Искендернаме». Однако лезгинский «ученый» А. Кардаш считает, 

что темы, мотивы, сюжеты, образы и герои поэм Низами никакого отношения к Азербайджану не имеют. 

Тогда сошлёмся на Гафара Кендли, который, опираясь на соответствующие источники, установил, 

что поэма «Хосров и Ширин» основана на темах, взятых из исторического прошлого Азербайджана... В 

этой поэме с большим мастерством описаны отдельные стороны культурной жизни азербайджанского 

народа - как оседлой, так и кочевой его части. 

Сюжет «Хадиси Хосров и Ширин» с древних времён был известен в Азербайджане, и при его 

создании Низами опирался на единственную рукопись, написанную в годы огнепоклонничества и 

хранившуюся в Барде. Низами сам указывает на то, что информацию о копии этой рукописи, сохранённой 

в Барде, передали ему пожилые люди, о которых повествует одна из историй в поэме Низами. И он, 

воодушевляясь этой рукописью, начал писать поэму. 

Глубокое ознакомление с данной поэмой утверждает мысль о том, что нашедшие в произведении 

географическая среда, топонимика и многое другое однозначно указывают на нерасторжимые связи 

«Хосрова и Ширин» с Азербайджаном и с азербайджанской историко-культурной средой. 

Арбен Кардаш, как «крупный» лезгинский поэт, прозаик, драматург и переводчик, литературовед 

(так, во всяком случае, представлен он в Википедии), выступивший со статьей «Ещё раз о национальной 

принадлежности Низами Гянджеви» в печатном органе Международного сообщества писательских 

союзов (бывшего Союза писателей СССР) - в общеписательской литературной газете в 5-ом и 6-ом 
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номерах - так начинает своё вступление к материалу: «Вопрос о национальной принадлежности Низами 

Гянджеви (1140-1202) возник в конце 30-х годов прошлого века. До этого его было принято считать 

персидским поэтом, поскольку он писал свои творения на языке фарси. Такого же мнения придерживался 

и известный ориенталист XIX в. М. Казем-бек, азербайджанец по национальности». Видимо, А. Кардашу 

неизвестно, что со времён Мирзы Казем-бека прошло более 150 лет. С того времени утекло воды немало, 

и последующие исследования авторитетных низамиведов доказали, что Низами - представитель 

азербайджанской литературы. 

А. Кардаш считает, что «азербайджанские исследователи воспрянули духом, подхватив из рук 

самого Сталина эстафету «тюркизации» Низами Гянджеви: «Азербайджанские исследователи местом 

рождения Низами называют Гянджу, что и позволяет им считать поэта тюрком, основываясь на 

предполагаемом превалировании тюркского элемента в этом многонациональном городе, хотя 

присутствие в XII веке тюрков в Гяндже - вопрос пока ещё недоказанный». 

Здесь мы далеки от намерения азербайджанизировать Низами - это давным-давно сделано 

крупными исследователями. Однако вызывает сожаление и тот факт, что А. Кардаш здесь же обращается 

к академику З.М. Буниятову не как к азербайджанскому учёному, а как к талышскому учёному, что тоже 

само по себе вызывает недоумение. Далее он приводит мысль, что З. Буниятов отбрасывает 

происхождение Низами из иранского Кума и считает, что селение Кум существует в Гахском районе. 

По А. Кардашу, будто бы и эта версия не устраивала сторонников тюркского происхождения 

Низами только по той причине, что в этом селении Азербайджана испокон веков жили и живут лезгины 

и цахуры, являющиеся представителями лезгинской группы языков. 

А. Кардаш, «углубляясь» в суть вопроса, напоминает и о том, что «Гянджа» происходит от 

арабского «Джанза» и означает «казна». А слово «жемчужина» по-персидски звучит как «кум». 

Лезгинский «учёный» считает: «Низами - тонкий мастер развёрнутых метафор - наряду с 

персидским значением этого слова (т.е. слово «Кум» - Н.Т.), обыгрывал значение и лезгинского слова 

«Кум» - «утёс», говоря тем самым, что он осколок «утёса», ставший жемчужиной в «море Гянджи». 

Наряду с отмеченным, А. Кардаш «Гянджеви» называет приставкой к имени поэта и пишет, что её 

добавили переписчики и читатели, а не сам Низами». Далее А. Кардаш особо осганавливается на том, что 

Низами в Иране принадлежал к суннитской ветви ислама, о чём не любят упоминать азербайджанские 

учёные. «Кампанию за безоговорочную принадлежность Низами Ирану в Азербайджане подняли только 

в 40-е годы прошлого столетия, накануне юбилея поэта, когда он по-царски был «подарен» И.В. Сталиным 

азербайджанскому народу». 

И ещё одно важное «открытие» А. Кардаша: «Суннитская репутация Низами отдаляет его и от 

принадлежности к тюркскому этносу, так как азербайджанцы также в своём основном большинстве 

являются шиитами». Дальше, как говорится, ещё больше: «И если в этом народе были и есть 

последователи суннизма, то это, несомненно, представители коренных народов Кавказа, подвергшиеся 

насильственной тюркской ассимиляции». 

Видимо, А. Кардаш вообще не имеет никакого, даже самого поверхностного представления о том, 

что в Азербайджане испокон веков отсутствовало правило делить людей по этническому, религиозному, 

национальному и по другим признакам и подвергать их гонению и преследованию. Азербайджан - 

уникальный уголок мира, где никогда данный вопрос не ставился на повестку дня. А если происходили 

какие-то попытки в этом роде, то это было дело рук как раз таких, как Забит Ризванов, Арбен Кардаш и 

им подобные, склонные разжигать межэтническую и межнациональную рознь. 

По мнению А. Кардаша, оказывается, «в своей истории лезгины многократно пытались вернуть 

Гяндже и некоторым другим городам суннитскую репутацию». И, как пример, он говорит о военных 

выступлениях южных (гахских, джарских, губинских и др.) лезгин во главе с Хаджи Даудом или Али 

Султаном в начале XVIII в. 

Для того, чтобы отнять Низами у азербайджанского народа и азербайджанской литературы, Арбен 

Кардаш и ему подобные прилагают максимум усилий, стремясь указать на принадлежность Низами или 

к персидской поэзии, к Ирану, или же к лезгинской литературе, к лезгинам. 

Очевидно эти псевдоученые не знакомы с целой массой литературоведческих работ, появившихся 

как в Азербайджане и Иране, так и далеко за их пределами, где давно установлен факт принадлежности 

Низами Гянджеви к Азербайджану и азербайджанской литературе. 
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Заметим, что ещё в 2011 году, когда «работа» А. Кардаша была напечатана в двух номерах 

вышеназванной «Общеписательской Литературной газеты», №5-6) относительно этой статьи появился 

довольно объективный ответ тогдашнего директора Института литературы им. Низами Гянджеви 

Национальной Академии Наук Азербайджана покойного академика Бекира Набиева «Похищение Низами, 

или очередной рецидив «тюркофобии». Говоря об основной «философии» статьи А. Кардаша, Б. Набиев 

подверг резкой критике попытку А. Кардаша «отредактировать» биографию Низами Гянджеви и подвести 

легковерного читателя к мысли о его «лезгинском» происхождении. 

Здесь же хотим довести до сведения Арбена Кардаша и то, что в эпоху Низами такие понятия, как 

«этнос», «народ», «нация» вообще не имели такого смысла, какой вкладывают в него в современный 

период. 

В то же время не вызывает сомнений тот факт, что Низами родился и рос именно в социальной 

среде древнего азербайджанского города Гянджа. Будучи в такой социальной среде, наряду с родным 

тюркским, он, безусловно, в совершенстве владел арабским и персидским языками. Исходя из этих и 

других посылок, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Ева Мария Аух приходит к 

мнению, что «свидетельство о принадлежности Низами к азербайджанской нации в том, что этика, 

философия произведений поэта, его крылатые фразы стали частью азербайджанской культуры». 

Кстати, подобного рода выходки представителей соседних нам народов нас не очень-то смущают. 

Так, например, в 2006 году посол Иранской Исламской Республики в Азербайджане Афшар 

Сулеймани безоговорочно приписал Низами Гянджеви к своей стране - Ирану - и её титульному этносу. 

Не довольствуясь этим, посол заодно отказал и в праве называть яркого представителя азербайджанской 

поэзии второй половины XX века Шахрияра азербайджанским поэтом. Однако всем хорошо ясен 

истинный смысл политических заявлений А. Сулеймани: весь характер его риторики, подтекст подобных 

высказываний основаны на желании доказать исключительную принадлежность Низами (и Шахрияра) 

Ирану. 

Такие не имеющие под собой сколько-нибудь конкретной основы заявления, которые делаются с 

целью присвоения культурно-исторического наследия Азербайджана иранскими и армянскими 

правительствами, официальными лицами и лжеучеными, дело, конечно, нередкое. Теперь к ним усиленно 

желают примкнуть наши близкие соседи - представители лезгинской культуры. 

Не говоря о чём-либо другом, хочется сказать этому Арбену, «крупному знатоку» творчества 

Низами и его исторической эпохи, что сама фамилия «Кардаш» тоже тюркского, азербайджанского 

происхождения. Неужели этот «учёный» не думает о том, что его предки - лезгины - на протяжении 

длительной истории тесно были связаны с Азербайджаном и азербайджанцами. Кардаш относительно 

принадлежности Низами не к азербайджанской литературе муссирует его суннитскую приверженность. 

Б. Набиев напоминает ему, что наряду с Абубекром Омаром и Османом, Низами высокоуважительно 

поминает и имама Али. 

Что мешает А. Кардашу считаться с мнением авторитетных учёных, которые без каких-либо 

сомнений признали Низами азербайджанским поэтом? Неужели А. Кардашу кажется, что он больше 

других низамиведов, в том числе и Фиридун-бека Кечарли, знает о Низами и поэтому старается 

неграмотно «отредактировать» его? Удивляясь «открытиям» А. Кардаша, Бекир Набиев всё же считал 

необходимым довести до сведения этого «крупного поборника лезгинской культуры» мысль о том, что 

да, Низами однозначно принадлежит к тюркскому этносу. 

З. Ризванов и А. Кардаш апеллируют к тому, что мать Низами была курдянкой. В поэме «Лейли и 

Меджнун» Низами отмечает, что его мать имеет курдское происхождение, а в поэме «Хосров и Ширин» 

он именует себя тюркским словом «икдиш», то есть «метис», тем самым Низами ставит акцент на своих 

тюркских корнях. 

Так же, как и многие современные литературоведы, Бекир Набиев правильно считает, что Низами - 

не персидский и иранский поэт, а азербайджанский. Здесь можно сослаться и на Арифа Гаджиева, 

отмечавшего, что в романтическом мире «Хамсе» имеется поэтический образ тюркской жизни, вернее - 

поэтические картины тюркского образа жизни. В идейно-художественных контекстах «Хамсе» тюрок, 

тюрчанка, вообще все тюркское становится ассоциативно-многослойным явлением. Довольно часто 

«тюрк» ассоциируется с белым цветом. 

Исследователь творчества Низами и автор филологического перевода поэмы «Лейли и Меджнун» 

Рустам Алиев в связи с этим пишет: «В словаре Низами одно из широко распространённых значений слова 
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тюрк - «белая - белый», «красивая - красивый», «изящная - изящный» и т.д. В подобных значениях это 

слово употреблялось и до Низами. Однако Низами расширил диапазон этих значений, он стал употреблять 

их не только для обозначения белизны и красоты людей, но и для выражения абстрактной, 

субстантивизированной красоты и белизны». 

Казалось бы, приведенные источники и примеры достаточно известны и позволяют бесспорно 

причислить Низами к азербайджанской культуре и литературе. 

В то же время для интересующихся творчеством Низами напомним, что в наши дни одной из работ 

в этой области является защищённая в Азербайджане в 2017 г. диссертация доктора философии по 

филологии Мирфиридуна Сейидрустам оглу Риязи, выходца из Ирана. 

Хотелось бы остановиться на некоторых моментах из работы этого ученого. Объектом 

исследования является «Низами Гянджеви в современном иранском литературоведении». 

Значимость этого исследования заключается в том, что её автор умеет работать с 

первоисточниками. Используя в своём исследовании искания целой плеяды иранских литературоведов, 

таких, как Вахид Дастгарди, Абдулгусейн Зарринкуб, Саид Нафиси, Мохаммед Моин, М. Тарбият, Хосейн 

Элахи Гумшеи, Забихолла Сафа, Шафак Резазаде и многих других, изучавших отдельные вопросы 

низамиведения, анализируя их критические работы, Мирфиридун Риязи приходит к выводу о том, что, 

несмотря на то, что Низами писал свои произведения на фарси, однако в манере и стиле письма 

произведений, языке и стилистике, использованные поэтом фразы, слова и словосочетания, выражения и 

т.д. однозначно доказывают, что, будучи персоязычным, Низами является поэтом тюркским. При 

утверждении этой мысли автор ссылается на взгляды иранского учёного Шафака Резазаде, нашедшие 

место в его монографии «История литературы» («Tarixe ədəbiyyat»), где отмечается следующее: «Низами 

Гянджеви привнёс в персидский язык, в отличие от других стилей, совершенно новый стиль, что 

называется азербайджанским стилем». 

Как отмечает автор М. Риязи, в современном иранском литературоведении учёными 

продолжительно отмечается, что, несмотря на то, что язык произведений Низами персидский, однако он 

сам - тюрок и гянджинец. Эти исследователи, как правило, в своих работах в подавляющем большинстве 

случаев имя Низами называют как «Низами Гянджеви, т.е. Низами из Гянджи». 

Изучая Низами в иранском литературоведении, М. Риязи в то же время замечает, что на протяжении 

длительного времени учёные Ирана, принимая во внимание то обстоятельство, что поэт писал свои 

сочинения на фарси, называли его персидским автором. Они говорили о том, что он родился не в Гяндже, 

а в иранском городе Кум. В работе М. Риязи приковывает к себе внимание и тот факт, что автор доста-

точно компетентно останавливается и на многих просчётах иранских учёных, которые ошибочно 

полагали, что Низами - выходец из Кума. В данном случае учёный принимает во внимание весьма 

солидное мнение Вахида Дастгарди, писавшего: «Такое утверждение в подавляющем большинстве 

случаев опровергается как иранскими, так и зарубежными низамиведами». 

Проведя в этой части скрупулёзные исследования, Мирфиридуну Риязи удалось доказать, что 

Низами является персоязычным тюркским поэтом. Свои суждения относительно того, что Низами 

персоязычный тюркский поэт, автор проводит в трёх взаимосвязанных и взаимообусловленных главах 

своей диссертации, таких, как «Основные направления нового периода в низамиведении» (здесь 

представлены разделы из истории низамиведения, жизнь и среда Низами Гянджеви в современных 

иранских исследованиях, высказывания иранских ученых о творчестве Низами Гянджеви), «Проблема 

Низами в иранских исследованиях» (где разбираются спорные вопросы, связанные с Низами Гянджеви в 

иранских исследованиях), «Хамсе» в иранских исследованиях», включающая в себе искания иранских 

учёных относительно поэм «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь 

красавиц» и «Искендернаме». 

Одним из важных моментов в исследовании М. Риязи, посвящённом Низами, является то, что 

учёный обращает внимание на спорные вопросы относительно жизни и творчества Низами Гянджеви. 

Например, иранский историк литературы Забихолла Сафа в своей книге «История иранской 

литературы», основываясь на поэме «Сокровищница тайн», пишет: «Низами, будучи из Гянджи, будто 

ещё не дойдя до 40-летнего возраста, думал о старости. Если исходить из этой арифметики, то можно 

полагать, что дата его рождения - 1135 год (по хиджре 530 г.)». Другой крупный иранский учёный, Вахид 

Дастгарди, которого мы выше цитировали, дату рождения Низами определяет между 1138 - 1145 гг. (по 

хиджре 533 - 540 гг.). Абдулгусейн Зарринкуб полагает, что Низами родился в 1148 г. (по хиджре 538 г.). 
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Али Акбер Шахиби указывает на то, что Низами мог родиться между 1135 - 1140 годами (по хиджре 535 

- 540 гг.). Выше цитируемый Забихолла Сафа относительно смерти Низами отмечает 1203 - 1205 годы (по 

хиджре 600 - 602 гг.). А Сеид Нафиси, исходя из предисловия к дивану Низами и основываясь на дате, 

высеченной на могиле поэта, указывает на то, что Низами ушёл из жизни в 1202 году (по хиджре 599 г.). 

Как мы отмечали, в исследованиях иранских литературоведов споры относительно родины, имени, 

даты рождения и смерти, трудности языка, разнообразности и разночтения рукописей и т.д. и т.п. 

продолжались довольно длительное время. 

Так, например, относительно места рождения Низами исследователь Зарринкуб пишет: «Низами 

родился в Арране, в очаге Гянджа, отнесение и принадлежность его к Гохестанскому региону в Куме - это 

фальсификация тезкиреистов». Почти аналогичную мысль высказывает Мохаммед Моин в книге 

«Исследование «Семи красавиц». 

Нам кажется, что данная работа может считаться одной из наиболее важных, как относительно 

споров и разногласий о принадлежности Низами к азербайджанской литературе, так и для решения 

некоторых важных проблем по идейно-художественной сути «Хамсе». 

Крупный иранский учёный Мохаммед Моин в своей статье «Кто такой Низами?» пишет: «Среди 

пяти крупных поэтов, создающих свои произведения на фарси, начиная с X в., с точки зрения уровня, 

после Фирдоуси, Саади, Мовлеви и Хафиза, Низами занимает высокую позицию». 

Как мы заметили выше, немаловажное место в поэтическом языке Низами занимает образ 

тюрчанки-азербайджанки. Она - символ необычной, божественной красоты, неописуемой прелести, 

грациозности, стройности и безупречной белизны. В то же время для поэта на первом месте целомудрие 

тюрчанок, их свободолюбие и преданность родному очагу. 

Во вступительной части к поэме «Хосров и Ширин» Низами среди тюрков выделяет особое 

сословие «торкан-е галам», «тюрки пера», т.е. «пишущие тюрки», что в первую очередь может относиться 

к самому Низами, создававшему свои бессмертные сочинения. 

А в эстетическом плане, как сказано выше, у Низами тюрок - символ нравственной белизны, 

духовной красоты человека. В «Хамсе» Низами тюрчанка - эстетический идеал женственности. Довольно 

многоупотребительным является у Низами слово «тюрк»: «жасмин - тюрок», «индус-тюрок», «тюрчанки 

с арабским станом - прекрасны», «черноокая тюрчанка», «узкоглазая тюрчанка», «нежнотелая тюрчанка», 

«кукла с глазами тюрчанки», «Тюркназ» (т.е. кокетливая тюрчанка), «тюрчанка-красавица», «Хатайская 

тюрчанка», «стал Хатайским тюрком», «Китайская тюрчанка из Тараза» и т.д. Ведь у Низами такие 

области, как Ягма, Хатан, Хутталь, или города Халлух, Тараз, Хата, Кашкар, Чач, Тамгач, Ваш - не 

вымышленные топонимы, созданные поэтическим воображением романтика, а исторически реальные 

области и города Тюркского каганата (по современной карте северо-западный Китай, Казахстан, Кир-

гизия, Узбекистан, Туркменистан). В «Искендернаме» изображается Искендер, прибывший через Тибет 

на «окраину Китая», т.е. в тюркский (уйгурский) район Китая. Искендер идёт на государя Хотана, а Хотан 

- столица китайских тюрков. 

Низами в поэме «Хосров и Ширин» часто прославляет тюрков. 

А в «Искендернаме» повествует не о китайцах, а о китайских тюрках, о тюркском мировоззрении, 

миропонимании. 

И хотя поэма «Искендернаме» Низами посвящена Александру Македонскому, в то же время 

известно и то, что здесь Искендер далёк от своего реального прототипа, ибо здесь он выступает как 

восточный герой. 

Что касается описания смерти Ширин, то Низами здесь проводит параллель с кончиной своей 

любимой жены, тюрчанки Афаг, и молит Аллаха уберечь своего сынатюрка (тюркзаде). 

Кроме этого, анализируя национальную принадлежность Ширин, в противовес мнениям некоторых 

учёных, называющих её «армянской царевной», на основе изысканий иранских литературоведов, 

убеждаемся, что Ширин никакого отношения к армянам не имеет. 

А слово «армен» («ərmən») на азербайджанском означает «я воин», «я богатырь» и также никакого 

отношения к армянам не имеет. 

Можно привести несметное количество подобных примеров, подтверждающих, что в творчестве 

Низами красной нитью проходит тема любви к тюркским корням, первоистокам, к тюркству. 

И все эти примеры явно доказывают тюркско-азербайджанское происхождение Низами. 
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Низами широко использовал в сочинениях мифические, религиозные, фольклорные источники и 

исторические события, летописи. Он достаточно хорошо знал хроники прошлого и современную ему 

жизнь тюрков-огузов и тюрков-кыпчаков. 

Читая «Хамсе», приходим к выводу о том, что Низами, безусловно, имел представление и о 

тюркском каганате, поддерживающем в древнюю эпоху политические, экономические и культурные 

отношения с Ираном, Византией и Цинской империей. 

Несомненно, поэт был хорошо знаком и с непревзойдённым тюркско-азербайджанским эпосом 

«Китаби-Деде Горгуд». 

До Низами об Алп Эр Тонга писали Махмуд Кашгари в своём труде «Дивани-лугат-ит-тюрк» и 

Юсуф Баласагунлу в дидактической поэме «Кутадгу билик». Кашгари называл Алп Эр Тонгу 

Афрасиябом, совершившим много героических походов. Иранцы и таджики Алп Эр Тонгу также 

называли Афрасиябом. Баласагунлу же отождествлял Алп Эр Тонгу с мифическим правителем Турана, 

названным в «Авесте» Франграсианом. Образ Афрасияба - Алп Эр Тонги - со временем приобретал черты 

тюрко-огузского эпического героя. 

Прав А. Гаджиев, считавший: «При всем тюркском пафосе «Хамсе», Низами Гянджеви - больше, 

чем тюркский поэт. Он - поэт не только СРЕДИННОЙ ЗЕМЛИ, он - поэт и Востока, и Запада, и Юга, и 

Севера». 

Б. Набиев пишет, что «высшим нравственным мерилом, кредо его (т.е. Низами - Н.Т.) было 

человеколюбие, гуманизм. Именно это его качество предстает перед нами, у него достаточно обширная 

галерея персонажей, и при всем богатстве этой картины нигде у него нет упоминания о лезгинах, нравится 

или не нравится это господину Кардашу, задавшемуся неблагодарной целью «вернуть» нашего классика 

ни о чём не подозревавшему лезгинскому народу, с которым азербайджанцев связывают многовековые 

узы братства и добрососедства. 

В своих «открытиях» о принадлежности и происхождении Низами А. Кардаш (переводимое на 

азербайджанский язык как «брат», слово «кардаш» здесь приобретает совершенно новый смысл - 

«карадаш», т.е. «чёрный камень», слово, употребляющееся у тюрков-азербайджанцев только в 

отрицательном значении) изо всех сил старается сделать так, чтобы отторгнуть Низами от своей исконно 

тюрко-азербайджанской среды. 

Мы не намереваемся углубляться далее в историю тюркского этноса, который А. Кардаш почему-

то воспринимает как пришлый. Для соответствующего ознакомления оппонента с историей тюрков 

отсылаем его из целого моря книг по этой теме только к двум источникам - «История хазар» М.И. 

Артамонова и «Древние тюрки» Л.Н. Гумилева. Советуем ему посмотреть также в соответствующих 

словарях и справочниках, что означает топоним «Дагестан», также тюркского происхождения. Ясно 

видно стремление З. Ризванова и А. Кардаша, как и их единомышленников, армянских сепаратистов, 

представить весь Кавказ армянскими и лезгинскими землями. 

Принимая во внимание такое доселе «невиданное открытие» лезгинских «ученых», Б. Набиев 

правильно замечает, что «против тюркофобии восстает его (т.е. Низами - Н.Т.) поэзия, проникнутая 

симпатией и любовью к тюркству, чего не наблюдалось ни у предшествующих арабских поэтов, ни у 

великого автора «Шахнаме»... Попытки «перетянуть» гениального художника, мыслителя, гуманиста в 

пантеон неазербайджанских, нетюркских творцов - не что иное, как очередной пароксизм тюркофобии, 

метастаз антиазербайджанской идеологии, вызывающий возмущение и горечь у всех, кому дороги 

духовное достояние человечества, историческая правда и объективность». 

Такие «ученые», как Забит Ризванов и Арбен Кардаш, пытающиеся «анализировать» 

происхождение Низами, однозначно и безоговорочно принадлежащего к тюрко-азербайджанской 

литературе, и ставящие этот установленный факт под сомнение, их «взгляды и анализы» далеки от 

элементарной обоснованности. В этом случае наши давние соседи, кажется, собираются вести себя с нами 

не как соседи, а как враги, льющие воду на чужую, точнее, на армянскую мельницу. Поэтому считаем, 

что азербайджанские учёные должны резко пресекать подобные попытки, мягко говоря, некомпетентных 

подходов к имени и личности Низами. Ибо, как сам Низами часто выражается в своих поэмах, он всей 

своей плотью, телом, мыслями, мировоззрением, мировосприятием принадлежит к тюркам-

азербайджанцам. И любые сепаратистские утверждения недругов о непринадлежности Низами к 

азербайджанской среде не смогут привести к каким-либо заметным успехам. 
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Национально-духовные ценности в наследии 

Низами Гянджеви 

 

Эльнур Гасанов, 

лауреат Президентской премии по науке, 

докторант Гянджинского отделения 

Национальной академии наук Азербайджана, г. Гянджа 

 

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 5 января 2021 года, текущий год 

был объявлен "Годом Низами Гянджеви". Великий азербайджанский поэт и мыслитель Шейх Низами 

Гянджеви (1141-1209) в своих произведениях особо подчеркивал значение национально-духовных ценностей 

как составной части народной мудрости. При этом духовно-нравственные ценности азербайджанского народа 

были представлены на уровне законов мироздания в целом. 

 

В творчестве великого мыслителя народная мудрость сочетается с чудодейственной силой 

художественного слова. Повествование ашугов сравнивается с песнями пророка Давида (7, с. 101-102): 

Песни небесные пророка Давида 

Стали бесценными устами народа. 

В стихах Низами все, что кажется обыденным и простым, превращается в мудрость: 

Огонь не прост, хотя и зажигает, 

То, что быстро горит, то так же погибает. 

Пословица выражает идею: "Кто быстро горит, тог быстро гаснет" (4, с. 145-146). 

Также следует отметить, что нет особой необходимости в использовании источников или научных 

аргументов для доказательства национальной (этнической) принадлежности Низами Гянджеви, 

поскольку духовность наследия и личности Шейха Низами смешалась с мудростью азербайджанского 

народа и стала единой системой, проникла в сердца и поразила разум. Произведения гениального поэта 

обогащены рассказами, пословицами и притчами таким образом, что отрицать его тюркские корни так же 

нелогично, как отрицать Солнце. 

Секреты многовековой народной мудрости, отраженной в произведениях Шейха Низами, можно 

раскрыть только на основе изучения богатого языкового, фольклорного материала нашего народа. Ведь 

ключ к духовным сокровищам в наследии этого великого мыслителя - азербайджанский фольклор. 

Низами Гянджеви, считавший терпение качеством, помогающим решить все трудности, знал, что те, кто 

попал в беду, могут получить из этого важный жизненный урок. Терпение - это то, что развязывает многие 

узлы: 

На основе всего быть назначено прочной, 

Мы непрочность основы считаем порочной. или же: 

Терпение и разум - наш помощник, защитник он, Муж разумный всем богатством мира наделен. 

Великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви на основе богатейшего фольклора 

раскрывает природные явления с философской точки зрения. Известно, что сова любит руины и знает, где 

находятся спрятанные там сокровища. Своим воем сова раскрывает все секреты, и тот, кто ее убивает, 

находит сокровища. У Низами Гянджеви это простое наблюдение превращается в мудрость: 

Сова символом проклятия была всегда, 

От чего и голову сберечь не смогла. 

Слово "проклятие" здесь означает выражение, которое до сих пор живет в нашем языке: "Пусть сова 

воет на вашей земле!" 

Хотя большинство произведений Низами Гянджеви написано на персидском языке, они богаты 

образцами фольклора, отражающими тюркский дух нашего народа. По этой причине очень трудно войти 

в мир смыслов, вытекающих из пера поэта, не зная фольклора тюркских народов. 

Литературный язык поэта настолько богат метафорами, что многие идеи используются больше в 

художественном, нежели в прямом смысле. Например, "затушить звезду дымом" - это преувеличение. 

Сжигание гармала связано с обрядом изгнания нечистых сил. 
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Человек не должен забывать про потусторонний мир, потому что душа живет вечно. Мирская жизнь 

- это всего лишь испытание. Низами Гянджеви часто упоминает про переход между двумя мирами. 

Согласно философскому учению Низами, нельзя забывать про смерть, нужно быть готовым встретить 

загробную жизнь в любое время (6, с. 50-52). 

Мир стоит на месте, а люди приходят в этот мир и покидают его. Имение Соломона на своем месте, 

но самого его нет в живых. 

Не спрашивай часто, где богатство и земли 

Соломона? 

Земли на месте, а где же душа Соломона? 

Жизнь в этом мире основана на борьбе между добром и злом. Все правители забыли о 

справедливости, за исключением праведного пророка Соломона, который сочетал царствование с 

пророчеством. Справедливые люди стали невидимыми, как феи, из страха перед несправедливостью. Если 

вы будете искать их при дневном свете, вы не найдете их (5, с. 9138-9139): 

Исчез Соломон благородный спустя века, 

Ого лжи не видно никак человека. 

Вспомним народные мудрости, пословицы о пророке Соломоне: "Мир, который не достался 

Соломону, не достанется никому", "Здесь прошло много Соломонов" и др. 

В наследии Низами Гянджеви народная мудрость сочетается с суждениями о божественном и 

становится философским учением. То, что сеет Бог Слова - Шейх Низами, - это не обычное зерно, а ядро 

мудрости. Великий поэт верит, что однажды эта мудрость даст плоды, и все будут благодарить того, кто 

ее посеял: 

Посеял я зерно нашей мудрости. 

Спустя века собрать плоды правдивости. 

Прежде всего нужно отметить, что Низами Гянджеви - божественный поэт. Душа его опирается на 

тюркский дух. Обогативший свои произведения образцами народного творчества и мудрости, Низами 

меняет фольклорные узоры с такой ловкостью и тонкостью, что дух слова не меняется, а становится более 

отточенным и совершенным (2, с. 247-250): 

Посеял цветы и поливал как своевременно, 

Пожинать горе было суждено безвременно. 

"Посеял цветы, пожинал горе" - народное выражение. Рассмотрим народную мудрость - баяты: 

Пожинал горе, 

Горе лекарство мое, горе. 

Люди посеяли цветы, то и срывали, 

Мне же досталось лишь горе. 

В основе слова "смеяться" лежит корень "цветок". Когда человек смеется, он становится красивым. 

В народе говорят: "Как будто на его лице распустились цветы". В этом баяты, основанном на рифмах, 

срывать цветы используется в прямом смысле слова, а пожинать горе - в переносном. То же самое встре-

чаем в произведениях Низами Гянджеви. 

Опираясь на мудрость народа, Низами Гянджеви получил с небес божественные ответы на многие 

вопросы. То, что было отмечено выше, является одним из небесных образов (1, с. 29-31). 

Мудрость Низами можно постичь только на основе языкового материала его народа - 

азербайджанских тюрков. Ключ к сокровищнице его мудрости - азербайджанский фольклор (3, с. 8-11). 

Низами Гянджеви, считавший терпение ключом ко всем удачам, знал, что те, кто попал в беду, 

могут получить из этого важный жизненный урок. Терпение - это качество, которое развязывает все узлы: 

Сказал он: будь терпелив, работой возвышайся, 

Никто еще в беде вечно не оставался. 

У Низами Гянджеви даже прорастание семян превращается в очередную мудрость: 

Даже семя прорастет после благословления, 

Поверь, ни одно дело не раскроется без сомнения! 

Одна философская идея - ключ к другой философской идее. Семя - это переход к новой жизни, 

потому что гниющие семена смешиваются с почвой и дают начало для дальнейшего развития. Распад - 

это не уничтожение, а возвращение в новом духе, в новой форме. Сокрытие и раскрытие смысла чело-

веческого разума основано на одной и той же философской идее: как бы он был раскрыт, если бы не был 
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сокрыт? Следовательно, единство противоположностей проявляется как в раскрытом, так и в сокрытых 

смыслах. Выражая свои философские взгляды, Шейх Низами ссылается на различные источники и ис-

торические события. Однако гениальный поэт, который стремится к разнообразию, совершенствует их, 

изменяя по-своему. 

Нет нужды доказывать, что искусство Низами Гянджеви берет свои истоки из азербайджанского 

фольклора. Ни один мастер такого уровня не может опираться на фольклор другого народа с такой 

привязанностью и любовью, потому что фольклор - это такой пласт, такое языковое поле национального 

мышления, которое создается, живет и передается из поколения в поколение только через духовные узы. 

У каждой нации есть свой образ мышления, подход и представления о мире и Вселенной, скрытые 

в слоях национального мышления. Именно через это очень просто и легко определить, какая личность 

принадлежит к той или иной нации и ее духовной сокровищнице. Без знания национально-духовных 

ценностей, фольклора нашего народа довольно сложно разгадать тайные коды духовного мира творчества 

Низами Гянджеви (6, с. 49-51). 
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НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ - 880 

 

Вильфред Фурман 

 

Низами Гянджеви бессмертен. Многие из нас знают его по поэме «Лейли и Меджнун», в основу 

которой положена арабская легенда. В поэме повествуется о любви Лейли и Гейса, однако влюбленные 

несчастны, так как их родители и кланы противятся чувству молодых людей. В этом романтическом эпосе 

Низами описывает зарождение и развитие на протяжении лет чувства влюбленных. В Гейсе от отчаяния 

происходит психологический надрыв, и он, покинув дом, отправляется жить в пустыню с дикими 

животными. Он одержимо абсолютизирует любовь как единственную цель жизни, приравнивая ее к некой 

божественной тайне, которая в результате превращается в саморазрушительную зависимость. Гейс живет 

своим внутренним светом, так иллюзорно преувеличивает свою сосредоточенность на любовном чувстве, 

что все больше и больше отдаляется от реальности и в целом от жизни. Из-за растущей «зависимости», 

наваждения и мистицизма он больше не может думать и воспринимать что-либо еще. Люди называют его 

одержимым: Меджнун. Но и Лейли страдает от недостижимости этой абсолютной любви и, в конце 

концов, из-за нее умирает. При известии о ее смерти Меджнун спешит к месту погребения и простирается 

над могилой возлюбленной в невыразимом горе и в то же время с каким-то чувством облегчения. Вскоре 

он тоже умирает в пустыне. 

Суть этой поэмы 833-летней давности, как и само творчество Низами актуальны и сегодня. Такие 

темы, как любовь и социальные ограничения и давления, всегда востребованы и могут быть легко 

«проданы», потому что сегодня они волнуют людей так же, как и почти девять столетий назад. 

Люди во все времена мечтают об одном и том же. Философские размышления мыслителей тех 

времен, показ психологического развития абсолютной любви с ее последствиями, доходящими до 

безумия, в конечном итоге приводят нас к гораздо более позднему психоанализу (Зигмунд Фрейд, 1856-

1939) и к сопоставимым конфликтам современной жизни. 

Поэма имеет огромное значение еще и потому, что она стала не только толчком, важным импульсом 

как для современников, так и для поэтов поздних поколений для создания новых произведений, но и 

вершиной, на которую они в своем творчестве равнялись. Самая ранняя поэзия на азербайджанском языке, 

вероятно, связана с именем азербайджанского поэта Хагиги7(1412 год), (он же Джахан Шах - (азерб. 

Müzəffərəddin Cahanşahxan; 1397, Хой - 1467, Муш) - правитель государства Гара-Гоюнлу с 1435 года по 

1467 год - примечание переводчика). Переводы произведений Низами на европейские языки начались в 

1798 году и продолжаются до сих пор, так как творчество поэта не утратило за все эти века своей 

притягательности. 

Истории известно много случаев, когда музыканты, поэты, художники, архитекторы при 

покровительстве и по заказу королей, царей, князей, религиозных учреждений создавали произведения 

искусства и культуры. Поэма «Лейли и Меджнун» также была создана в 1188 году по заказу Ширван-

шаха Ахситана I. 

И еще одна общая черта: для более глубокого наслаждения искусством, полного понимания всех 

аллегорических стихов этой поэмы требуются определенные знания. Например, Низами описывает 

«великих» личностей, в основном, с помощью и их гороскопов в соответствующей терминологии, и тут 

читателю могут помочь знания восточной астрологической и астрономической терминологии, 

использовавшейся в то время. Особенно ярко выражено это в поэме об Александре Македонском 

«Искендернаме» и поэме «Хосров и Ширин». Многие из этих гороскопов были расшифрованы Назилей 

Абдулгасымовой. 

Видимо происходивший из хорошей семьи Низами имел доступ к образованию и медресе 

(религиозная школа/университет). Он знал звездный каталог Птолемея «Альмагест», а также «Элементы» 

Евклида, хорошо разбирался в астрономии и астрологии, приборах, использующихся в этих науках, имел 

представление о геоцентрической системе мироздания, согласно которому центральное положение во 

Вселенной занимает неподвижная Земля, окруженная семью сферами, каждая из которых является домом 

 
7 Единственный сохранившийся экземпляр этого азербайджанского культурного достояния находится в Британском музее в 

Лондоне. 
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для одной из семи (известных) планет, соответствующих в свою очередь определенному дню недели и 

цвету. При этом в его творчестве прослеживаются, среди прочего, семь состояний души и семь принцесс. 

Древний календарь равнялся 28 лунным орбитам и движениям Солнца и планет по знакам зодиака. 

Из этого следует, что Низами также придерживался мнения, что будущее и судьба человека 

предопределены и их можно предсказать по гороскопу. Эту убежденность поэт привносит во все свои 

произведения. 

Так, дату рождения поэта мы также узнаем из его гороскопа. Низами родился в азербайджанском 

городе Гянджа в августе 1141 года. Там же, в Гяндже, он скончался в возрасте 68 лет 12 марта 1209 года, 

и в этом же городе находится его мавзолей. Личное имя поэта Ильяс, его отца звали Юсуф, деда - Заки, 

так что его полное имя звучит: Абу Мухаммед ибн Юсуф, однако известен он стал под псевдонимом Ни-

зами Гянджеви. Биографические данные о поэте немногочисленны. В своих произведениях поэт 

«раскрывает» нам не только дату своего рождения, но и то, что его мать была женщиной благородного 

происхождения и потомком бывшего Хакима (губернатора) Гянджи. Но мы мало знаем о его семье. Это 

также может быть связано с тем, что Низами всю жизнь прожил в Гяндже, не принимая активного участия 

в общественной жизни. 

Низами принадлежал к ортодоксальному шиитскому течению и, вероятно, жил как суфий (суфизм 

- мистический орден) с титулом муршид (или шейх) и занимался духовными поисками божественной 

любви. Ведя уединенный образ жизни, он в то же время имел учеников. Его одинокий образ жизни также 

может быть связан с тем, что поэт осиротел в раннем возрасте, и его воспитание взял на себя дядя по 

материнской линии (Ходжа Умар). С раннего возраста мальчик, проявив многие таланты и большую 

самодисциплину, привлекал всеобщее внимание, удивление и восхищение. 

Низами родился во времена, когда то и дело возникали войны и политические беспорядки, но, 

несмотря на катаклизмы, это были времена расцвета науки и искусства. Создание обширного Арабского 

халифата, частью которого стал и Азербайджан, дало толчок развитию алгебры, геометрии, 

тригонометрии и методов навигации, что значительно укрепило экономику, а древние караванные пути8, 

соединяющие Европу, Африку и Китай способствовали развитию торговли, ремесел и росту городов. В 

XI веке население Багдада выросло до 2 миллионов жителей9. Во время правления Аббасидов (750-1258 

гг.) халифы аль-Мансур, Харун ар-Рашид и, прежде всего, аль-Мамуна (Альманон) была собрана большая 

часть произведений древнегреческой литературы, переведенной с греческого или сирийского. Они 

стремились получить как можно больше знаний о древних культурах и науке, в том числе Индии и Китая. 

В библиотеке «Дома мудрости» в Багдаде, которой управлял эрудит и математик аль-Хорезми (умер в 

850) хранилось около 400 000 книг. Знание было золотом и ценилось не меньше этого драгоценного 

металла. Распространение знаний из центра Багдада до севера Азербайджана стало возможным ввиду 

большой терпимости традиционной тюркско-кочевой демократии династии сельджуков (1040-1194 гг.), 

победивших и изгнавших арабов в XI веке. Примерно в начале правления Аббасидов был основан город 

Гянджа, население которого во времена Низами выросло примерно до 500 000 человек, город во многом 

подражал Багдаду в обустройстве университетов, обсерваторий и большой библиотеки под названием 

 
8 Вышеупомянутую сеть междугородной торговли из Африки в Китай легче представить, если учесть, что Низами только в 

«Хамсе» («Пять сокровищ») упомянул следующие страны: Азербайджан, Китай, Тибет, Кашмир, Иран (Adscham), Ирак, Сирия, 

Ливан, Йемен, Оман, Аден, Эфиопия (Habescha), Синай, Египет, Магриб, регион Рима (греческая Византия), Андалусия 

(Испания), Муган (провинция Аббасидского халифата, сегодня в Иранском Азербайджане), Ширван (регион в Восточном 

Азербайджане), Арран (восточное Закавказье, родина Низами), Абхазия (Грузия), Армаган (Армения), Кашкар, Трансоксания, 

Мазандаран, Хузендаран, Чузестан, Джам, Кисир, Сарир, Хатай, Хорасан, Бадашхан, Гимгеле, Сансибар, Истахр, Ифранджат, 

Хаверан, Дагестан, Дженд, Гилан, Харас. Он даже называет Северный полюс. Также упоминаются десятки городов в Северной 

Африке, Южной Европе, Леванте, на Аравийском полуострове, в Иране, на Кавказе, в Средней Азии и Индии. 
9 В Париже, например, в 1200 году было около 50 000 жителей. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

244 
 
 

«Дар аль-Кутуб»10 во главе с Абульфазлом аль-Нахчывани11. Гянджа процветала12. Низами назвал его 

«мой Вавилон» и использовал возможности всех учебных заведений города. Он, по-видимому, обладал 

исключительными энциклопедическими познаниями и говорил на азербайджанско-тюркском, арабском 

языках и, конечно же, на персидском (фарси), на котором и писал свои произведения. В XI веке он, как 

«король поэтов», создал и возглавил собственную поэтическую школу13. 

Свою первую поэму, «Сокровищница тайн», Низами написал совсем молодым, ему не было и 30 

лет, когда он стал известен как талантливый поэт и автор великолепных лирических стихов, вошедших в 

сборник коротких дидактических историй, посвященных вопросам поведенческих норм и нравов. 

Рассказы поражают глубиной философской рефлексии и отражают его религиозность и суфийский 

мистицизм. Поэма была посвящена Фахреддину Бахрам-шаху, правившему Эрзинджаном (Малая Азия) с 

1165 по 1225 год14. Позднее эта поэма войдет вместе с другими четырьмя известными поэмами в 

«Пятерицу», образуя «Пять сокровищ» («Хамсэ»). 

В знак признательности и благодарности правитель Дербента Дара Музаффарад-Дин прислал поэту 

в подарок рабыню с кротким нравом, кипчачку Афаг. Очевидно, она была идеальной женщиной для 

Низами и стала его женой в 1173 или 1174 году. По мнению многих исследователей, именно она оказала 

самое большое влияние на его творчество. В том же году у них родился сын Мохаммад. Низами был 

счастлив, что ярко прослеживается и в его поэзии и философских размышлениях. Его жена умерла в 1179 

или 1180 году. 

Тогда же Низами получил заказ от султана Тогрула III (1177-1194) на создание поэмы о любви. Поэт 

написал это произведение не столько из-за обещанной награды, сколько для увековечивания памяти своей 

любимой жены Афаг. 

Именно в этой первой романтической поэме Низами говорит о своем гороскопе. В произведении, 

посвященном Тогрулу III, поэт рассказывает о любви сасанидского князя, впоследствии шаха Хосрова II, 

к кавказской (албанской) принцессе Ширин. Он искусно описал чувства влюбленных, придав им 

поразительную психологическую глубину. Но это и неудивительно, ведь на Востоке поэты всегда искали 

духовные пути к самим себе. Чтобы показать всю глубину чувств, Низами выводит на страницы своей 

поэмы безупречного героя, молодого строителя и архитектора по имени Фархад, готового пойти на любые 

жертвы ради любви Ширин. 

Впервые в литературной истории Ближнего и Среднего Востока Низами со всей своей 

гениальностью изображает образ героя во всем его богатстве, со всеми его противоречиями, взлетами и 

падениями. 

«Хосров и Ширин» часто причисляют к величайшим шедеврам не только самого Низами, но и всей 

мировой литературы. Эту тему развивали в своих произведениях многие выдающиеся поэты Востока, 

такие, как Мир Алишер Навои и Амир Хосров Дехлеви. 

Вскоре после смерти Афаг Низами женился второй раз. И снова он получил удар судьбы. Его вторая 

жена умерла в 1188 году. В том же году Низами получил заказ на новую поэму. Ширваншах Ахситан I 

попросил его создать поэму, основанную на арабской легенде о несчастных влюбленных Лейли и 

Меджнуне. Низами хотел отказаться от заказа. Легенда ему казалась банальной и сухой, как песок 

 
10 В халифате IX века наука процветала, и правители (хакимы) окружили себя поэтами и учеными, они построили библиотеки, в 

которых работали такие выдающиеся ученые, мыслители и поэты, как аль-Кинди, аль-Хорезми, аль-Фараби, Ибн Сина. 

(Авиценна), аль-Бируни, аль-Кашкари, Бахманьяр и многие другие. 
11 B Азербайджане было несколько выдающихся арабоязычных ученых, в том числе такие великие, как философы Бахманьяр 

(умер в 1066 г.), Абу Бакр Ахмед Бардиджи (умер в 914 г.), Абу Саид Ахмед Бардаи (умер в 929 г.), Эйналгузат Миянаджи (умер 

в 929 г.) и поэты Муса Шахават (VII-VIII вв.), Исмаил ибн Яссар (VII-VIII вв.), Абул-Аббас аль-Ама (умер в 718 г.), 

МансурТебризи и другие. 
12 В то время и в Германии происходили достаточно значимые события. Например, Любек получил права города в 1188 году, а 

Нюрнберг - в 1200 году, а Гамбург получил письмо о бесплатном порте от императора Фридриха Барбароссы. 
13 Представителями этой новой школы являются Гатран Тебризи, Хагани Ширвани, Мехсети Гянджеви, Абул-Апа Гянджеви, 

Иззеддин Ширвани, Фелеки Ширвани и Муджираддин Байлакани. Они оставили глубокие философские труды, полные научных 

ключей и сложной терминологии, полные мифологии и аллегорий. Настоящая сокровищница для современных исследований. 
14 По словам историка сельджуков, после получения произведения Бахрам объявил: «Я отдам всю свою сокровищницу в подарок 

за эту книгу, которая увековечила мое имя в стихах, как жемчуг. Мир навсегда запомнит мое имя». 
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пустыни. Поэтому он обогатил поэму, написанную им за год, многими философскими размышлениями о 

любви, аспектами ее развития, которая привела молодых людей к безумию. 

Оба романтических эпоса («Хосров и Ширин» и «Лейла и Меджнун») содержат много песен и 

мугамных произведений15. Только в «Хосров и Ширин» известные певцы и музыканты, такие, как Барбед 

и Накиса, исполняют 30 вокальных и 8 мугамных произведений. Очевидна тесная связь между 

традиционной поэзией и музыкой в Азербайджане. Сочиненные стихи о любви к женщине или к Богу 

также использовались в традиционных мугамах. 

Здесь хотелось бы привести интересный факт. Вероятно, самый знаменитый лирический поэт 

немецкого средневековья Вальтер фон дер Фогельвейде жил с 1170 по 1230 год, то есть почти в то же 

время, что и Низами. Примерно с 1150 года песенная любовная поэзия впервые стала доступна в 

ритуальной форме на средненемецком, а вскоре и на литературном немецком языке. Это был так 

называемый миннезанг («песня о любви») придворных менестрелей, что стало началом стандартизации 

немецкого литературного языка и среди прочего, созданием нового образа женщины и новой концепции 

(христианской) любви. Христианские и мусульманские идеи приходили из Византии и Ближнего Востока, 

проникая на север через Азербайджан. Образ женщины и божественной любви были излюбленными 

темами и в мусульманском Азербайджане, где также сформировался новый, изысканный поэтический 

язык. И в поэмах Низами женские образы стали центральными столпами. 

Наряду с мугамными произведениями, в поэмах дается много информации о музыкальных 

инструментах16 и уже используемых терминов, таких, как мелодия, настроение, ритм, гармония, и восьмая 

нота17. 

Произведения поэта можно считать своего рода энциклопедией азербайджанского фольклора, 

усиленной представлениями о терминологии настольных игр (таких, как шахматы и нарды), а также его 

восприятием живописи. 

Более всего интересовался поэт картинами из Рима18 и Китая, реалистичность изображений которых 

его восхищала. Сегодняшние исследователи в первую очередь ищут в этих произведениях знаковый 

символизм. Ценно его отношение к изобразительному искусству, такому, как скульптура, настенная 

живопись, каллиграфия, а также выдающимся художникам и скульпторам. 

Можно утверждать, что, обладая такой широтой и глубиной мировоззрения, Низами в XII веке 

мыслил современными гуманистическими идеями, его творчество до сих пор оказывает большое влияние 

на все сферы искусства. Во многих музеях мира представлены предметы декоративно-прикладного 

искусства, миниатюры и мотивы из его эпических произведений, особенно из «Хамсэ»19, в качестве 

декоративных иллюстраций на коврах, настенной живописи, книгах, оружии и домашней утвари. А 

мотивы и сюжеты на темы из произведений поэта и в наши дни вдохновляют (особенно на Востоке) 

поэтов, композиторов, в том числе драматургов и дизайнеров. Гуманистические идеи, такие, как 

справедливость и справедливое общество, милосердие и щедрость, а также иллюстрации по 

произведениям Низами в эти дни демонстрируются на выставке в Москве (март, апрель 2021 года) и также 

будут главной темой выставки в Центре Гейдара Алиева в Баку летом 2021 года. 

Но Низами не только философ-эстет, но и поэт-политик. Свой четвертый эпос «Семь красавиц» или 

«Семь куполов» поэт закончил в полночь 31 июля 1196 года. Поэма посвящена правителю Мараги Ала 

ад-Дин Корпе-Арслану ибн Аг-Сонгору. 

 
15 Названия вокальных произведений: «Дар ветра», «Жемчужный занавес», «Сладкий напиток», «Месть за Сиявуша» и «Сад 

Ширин», мугамы называются: «Rast», «Iraklılar», «Novruzu», «Isfahanli», «Uşag», Rahavi», «Zirefkand» und «Khisari». 
16 Он не только называет инструменты (на которых играют до сих пор), такие, как саз, уд, бербет, сетар, чанг, канун, мушкар, 

органум, каманче, рубаб, танбур, карна, сантур, кус, давул, даф, нагара и зандан, go также описывает их форму, количество струн, 

способы игры на них и их звучание. 
17 Нота, длительность которой составляет одну восьмую длительности целой ноты. 

18 Речь идет о Султанате Римских сельджуков, названном так потому, что он находился на византийской (римской) земле 

(араб.Ар-рум) на территории нынешней Анатолии. 
19 Поэма была переписана в 1543 году специально для шаха Тахмасиба I (1514-1576) в Тебризе известными азербайджанскими 

представителями каллиграфии, такими, как Шах Махмуд Аль Нишапури, Ага Мирак, Мир Нусавир и Музаффар Али. Книга 

находится не в Баку, а в Британском музее в Лондоне. Копия «Сокровищницы тайн», которая, вероятно, была скопирована 

непосредственно с подлинника Низами каллиграфом Фазлуллахом ибн Мохаммедом ибн Омаром в Баку в 1230 году, находится 

в библиотеке Управления Индии в Лондоне (а не как национальное культурное достояние в Баку). 
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Низами описывает приключения сасанидского царя Бахрама Гура (Бахрам V), а также его 

размышления о вечном вопросе: каким должен быть справедливый правитель. Низами представляет 

историю жизни сасанидского правителя в фантастических, веселых и поучительных историях о семи 

красавицах, каждую из которых он посещает в определённом настроении. Намерение Низами здесь, 

видимо, состоит в том, чтобы с помощью «дидактических» историй воспитать как правителя, так и народ, 

т.е. быть его учителем. К тому же Низами рассказывает о повседневной жизни в стране, которой жестоко, 

включая пытки и убийства, правит визирь-тиран. Узнав об этом, справедливый правитель казнил его. 

В 1196 году Низами начал писать свою самую большую поэму - «Искендернамэ». Первая часть, 

«Книга Славы» («Sharaf-näme»), описывает жизнь, войны, завоевания и подвиги Александра 

Македонского и посвящена внешней жизни героя, его деяниям и окружению. Вторая часть, «Книга 

счастья» («Ikbal-näme»), посвящена поискам смысла жизни и преображению Александра из завоевателя в 

царя-философа и (исламского) пророка. Низами рассказывает об участии Александра Великого в 

дискуссии в кругу древних ученых, включая Арастуна (Аристотель), Афлатуна (Платон), Сократа, Булуна 

Руминиана (Аполлония Тиранского), Валиса (Фалеса), Форфория (Парфирия Тирского) и Хормуса 

(Гермеса Трисмегистоса), предполагаемого основателя алхимии. С помощью этой вымышленного 

научного спора - Низами размышляет о происхождении вселенной. 

В поэме Александр исследует множество стран, пока он, наконец, не находит на северо-востоке 

страну, которая кажется идеальной. Власть справедлива, нет ни угнетателей, ни угнетенных, ни бедных, 

ни богатых, ни воровства, ни мошенничества. Люди не болеют и умирают только в старости. Рай, как 

пророчество, или непреходящая мечта человечества? 

В 1200 году умирает третья жена Низами. Ему самому уже под семьдесят. Многие его друзья и 

сверстники уже покинули этот мир, одиночество и ощущение приближающегося конца вызывают у него 

тоску. В конце «Искендернамэ» он просит своих читателей помнить о нем, следовать его советам и жить 

мирно. 

Всего Низами написал около 20-28 000 лирических стихов, стихов и од в виде двухстрочных строф 

- бейтов. Они обобщены в его поэтическом сборнике «Диван». Нам известны только около 100 стихов, 

хотя женщины, которым они адресованы, неизвестны. Также неизвестно, какая женщина покоится в 

могиле рядом с Низами. Гельдерлин, Шиллер и Гете также создавали стихи на подобии восточных 

газелей20. 

Гете (1749-1832) после знакомства с творчеством персидского поэта Хафиза (1315-1390), знавшего 

все поэмы Низами, и открыв для себя литературу Востока, создает «Западно-Восточный Диван», 

представив новую перспективу и видение единения Запада и Востока (1819 или 1827). 

Гёте, как и многие немцы, в том числе и Лессинг, считает, что Запад и Восток принадлежат друг 

другу и между ними нет никакого противоречия, но есть возможность плодотворного художественного 

соревнования, так как это единая мировая литература. В европейских странах только приверженцы коло-

ниальной политики, в том числе и Редьярд Киплинг (1885-1936), считали, что Восток и Запад никогда не 

сойдутся вместе, для них это спор о геополитике и культурном превосходстве. Но никакого противоречия 

быть не может, поскольку часть корней каждого европейского народа, его идентичности, имеет восточно-

азиатское происхождение. 

Низами и Гете, как великие личности, впервые намного раньше остальных всю свою жизнь, свой 

пытливый ум направили на изучение как естественных, так и гуманитарных наук. Оба всегда искали более 

глубокое, «божественное» знание или, выражаясь последними предсмертными словами Гёте, искали 

«большего света». 

Низами и его творчество являются не только национальным достоянием Азербайджана, он одна из 

ярчайших звезд мировой культуры. Для того, чтобы наследие Низами продолжало жить, необходимо не 

только ученым, специалистам изучать его творчество и делиться новыми исследованиями, эти 

произведения должны быть прочитаны и поняты более широкой аудиторией. Предпосылки для этого 

создают родители, уроки культуры и литературы в школах и на семинарах в университетах, но не в форме 

сухих лекций с инъекциями идеологии и мировоззрения, а как полные энтузиазма и вдохновляющие 

беседы компетентных учителей и профессоров. 

 
20 Самые известные произведения в этом стиле: «Хлеб и вино» (Гельдерлин), «Прогулка» (Шиллер), «DieXenien» (Гете и Шиллер) 

и «Римские элегии» (Гете). 
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Литературный Азербайджан. -2021.-№10.-С.27-32. 
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Поэмы Низами Гянджеви - источник вдохновения для средневековых 

художников мусульманского Востока 

 

Джамиля Гасанзаде, 

доктор искусствоведения 

 

В 2021 году Азербайджан отмечает 880-летие азербайджанского поэта и мыслителя, классика 

мировой поэзии Низами Гянджеви. Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама 

Алиева 2021-й год объявлен в стране Годом Низами Гянджеви. «Уникальное явление человеческой 

художественной мысли - творчество Низами уже более восьми веков остается неотъемлемой частью 

духовности нашего народа. Вся жизнь и насыщенная литературная деятельность великого мастера 

связаны с Гянджой, которая в тот период была известна не только как крупнейший город Азербайджана 

и Кавказа, но и как важный культурный центр Ближнего и Среднего Востока» - отмечается в рас-

поряжении. 

Некоторые ученые-иранофилы объявляют Низами классиком персидской литературы, путая два 

разных критерия - происхождение и язык. Они забывают ту общеизвестную истину, что на средневековом 

Востоке вся научная литература создавалась на арабском языке, а художественная - на фарси, независимо 

от национальности авторов. 

В поэзии Ближнего и Среднего Востока существует несколько основных сюжетов, а также ряд 

устойчивых образов-символов: Меджнун - олицетворение безумной любви, Фархад - олицетворение 

силы и честности, Ширин - олицетворение любви и верности, и так далее. Именно у Низами мы 

встречаем наиболее яркие характеры, заимствованные из фольклора и из истории. Недаром очень 

многие значительные поэты мусульманского Востока после Низами, словно завороженные его великим 

авторитетом, создали такие же «пятерицы». Но именно Низами первым нашел эти сюжеты, став 

основоположником канона. До Низами «Пятерицы» не было. После Низами «Пятерица» вошла в норму, 

стала чем-то само собой разумеющимся. 

Знаковое творение Низами Гянджеви — «Пятерица» («Хамсе») состоит из 5 поэм: 

«Сокровищница тайн» (написана между 1173 и 1180), «Хосров и Ширин» (1181), «Лейли и Меджнун» 

(1188), «Семь красавиц» (1197) и «Искандарнаме» (около 1203). 

О громадном успехе, которым пользовались поэмы Низами по всему Ближнему Востоку, сказано и 

написано много. Свидетельством тому можно признать несметное множество подражаний как на фарси, 

так и на различных тюркских языках. Среди поэтов, которым созданные по мотивам «Хамсе» Низами 

«пятерицы» принесли широкую славу, - индийский (могольский) поэт Амир Хосров Дехлеви (1253-

1325), персотаджикский поэт Абдуррахман Джами (1414-1492), узбекский поэт Алишер Навои (1444-

1501). При всем несметном множестве таких подражаний, которые продолжали появляться вплоть до 

начала XX века, ни одному из них не удалось оттеснить «оригинал» на второй план: первенство «Хамсе» 

Низами оставалось бесспорно очевидным для всех. 

В конце XV века поздние Тимуриды проявляют значительный интерес к литературе, некоторые из 

них даже сами решаются на пробу пера. Любители поэзии этого времени особенно увлекались жанром 

«Хамсе». Ключевой фигурой культурного подъема в тимуридских владениях был один из крупнейших 

государственных мужей XV века-выдающийся мыслитель и поэт Алишер Навои. Если до Навои в 

литературе Ближнего и Среднего Востока безраздельно царил персидский язык, то Навои, нарушив эту 

традицию, создает «Пятерицу» на своем родном чагатайском языке, в те времена называвшемся «тюрки», 

то есть тюркским, а теперь обычно именуемом староузбекским, поскольку это - предок теперешнего 

литературного узбекского языка. 

Наряду с этим, поистине замечательная поэма «Лейли и Меджнун» одного из ведущих поэтов 

Азербайджана, великого Физули (1502-1562) в определенной мере может быть сопоставлена с 

одноименным творением Низами. В общей сложности известно не менее сорока персидских и тридцати 

тюркских версий поэмы «Лейли и Меджнун», созданных за последующие века. На произведения 

Низами написано более сотни ответов-подражаний («назира») на староузбекском, персидском, 

турецком, арабском, азербайджанском и др. языках. Самый поздний и один из наиболее известных из 

таких «назира» - драма турецкого поэта прошлого века Назыма Хикмета «Легенда о любви» - подражание 
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«Хосров и Ширин». В целом поэзия Низами Гянджеви оказала громадное влияние не только на 

литературу, но и на изобразительное и декоративно-прикладное искусство народов Ближнего и 

Среднего Востока. Известно, что наиболее иллюстрируемым произведением восточной литературы, 

наряду с поэмой Фирдовси «Шахнаме», была «Хамсе» Низами. 

Интересно, что творчество Низами оказало влияние на литературу не только Востока, но и Запада: 

Гёте считал Низами одним из семи гениальных поэтов всех времен и народов (3, с. 336). Г. Гейне 

говорил: «Германия имеет своих великих поэтов... Но что они по сравнению с Низами?» Однако в Европе 

и России Низами стали читать не так давно; тот же Гёте узнал о них по рассказам видного германского 

востоковеда Генриха фон Дице и переводам отрывков. Великий немецкий поэт сразу понял значение 

творческого наследия Низами, и даже использовал некоторые притчи из его произведений в своем 

«Западно-восточном диване». 

В средние века в Азербайджане, как и в ряде других стран мусульманского Востока, с развитием 

культуры и науки, усилением тяги к классической поэзии возникло и интенсивно развивалось искусство 

рукописной книги, которое постепенно стало одной из ведущих областей художественного 

творчества. Ввиду того, что у мусульман письмо и книга считались священными, важное значение 

придавали не только красоте и отчетливости письма, но и художественному оформлению книги, включая 

страницы, титульные листы и крышки переплета. Оформление должно было соответствовать содержанию 

и значению переписываемого произведения. 

Поколения художников-миниатюристов отплатили Низами благодарностью за глубокое понимание 

их искусства, создав тысячи миниатюр по мотивам его поэм. Сегодня мировые коллекции 

насчитывают свыше 6 тыс. учтенных миниатюрных иллюстраций к поэмам Низами, которые дошли 

до нас через бесчисленные войны, усобицы, пожары и мародерства минувших восьми столетий, когда 

погибло немало рукописей. И в наши дни интересно взглянуть на творчество Низами сквозь 

многоцветную призму миниатюрного искусства. 

Ширазская школа миниатюры в конце XIV века дала один из ранних «Хамсе», художественные 

особенности которого оцениваются невысоко. В целом Шираз был центром изготовления так называемых 

коммерческих рукописей, создававшихся не по заказу меценатов, а для рынка. Поэтому традиционно он 

был под влиянием ведущей школы своего времени. 

Гератская школа, одна из важнейших школ миниатюры Среднего Востока, существовала в XV веке 

в столице государства Тимуридов – Герате. Великий Алишер Навои писал, что последний тимурид, 

султан Хусейн-мирза Байкара был покровителем искусств, и «благодаря его заботам выросло так много 

бесподобных каллиграфов, художников, музыкантов и певцов, как неизвестно, появятся ли (они) при 

каком-нибудь другом правителе». Среди таких видных представителей позднегератского стиля в конце 

XV века был живописец Камаледдин Бехзад, искусство которого, проникнутое интересом к человеку, 

формировалось в тесной дружбе с великими поэтами Абдуррахманом Джами и Алишером Навои. 

Вокруг Бехзада и его учителей, главы придворной мастерской Мирака Наккаша и тебризского 

мастера Пир Сеида Ахмеда Тебризи выросла целая плеяда живописцев. Многими авторами отмечается 

тот факт, что в свои миниатюры Бехзад любил вставлять сценки из реальной жизни, не имеющие прямого 

отношения к сюжету, чтобы оживить и разнообразить их. Отмечают также присущее Бехзаду чувство 

юмора, которое часто проявлялось в его миниатюрах. В качестве примера можно привести миниатюру 

«Гарун аль Рашид в бане», созданную на тему притчи о прославленном багдадском халифе Гаруне аль 

Рашиде и брадобрее. 

Вместе со своим учителем Мираком Наккашем и учеником Касимом Али Бехзад иллюстрировал 

рукопись «Хамсе» Низами (1494/1495, Британский музей, Лондон). Эта рукопись считается эталоном 

поздней гератской школы, представители которой выработали в тесном сотрудничестве единый стиль. 

Миниатюристов последней четверти XV в. привлекают острые драматические ситуации; усложнённые 

многоплановые пространственные композиции часто выходят на поля страниц (иллюстрации «Бахрам 

Гур поражает дракона» из «Хамсе» Низами, 1493, Британская библиотека), или неожиданно оказываются 

обрезанными рамкой. 

Новаторский характер гератской школы заключается в острой наблюдательности художников, 

реалистичности деталей и главным образом в доминирующем интересе к человеку, стремлении 

передать его эмоциональное состояние посредством пейзажного фона, в выразительности жестов и поз. 
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Позднеджелаиридский период тебризского стиля - один из сложнейших для исследователя. Он 

представляет последний этап в развитии тебризского стиля XIV века, этапа подытоживания всех 

многообразных поисков предшествующего периода. Однако значение школы этим не ограничивается. 

Мастера этого времени своими произведениями открывают такие выразительные средства, 

которые превосходят все, созданное как до, так и после них. Следует отметить, что о Тебризе конца 

века сохранилось очень немного сведений, да это и не удивительно: захват города в 1384 г. Тимуром, 

который увез мастеров в свою новую столицу Самарканд (достаточно упомянуть великолепные росписи 

дворцов Тимура, описанных Арабшахом), стал тяжелым ударом для культурной жизни джелаиридской 

столицы. Таким образом, шел практически постоянный процесс оттока мастеров, и как следствие - 

интенсивная экспансия стиля, активное воздействовавшего на живописные стили Самарканда, Герата, 

Шираза. 

Миниатюры списка «Хосров и Ширин» из галереи Фрир в Вашингтоне из множества «Хамсе» 

открывают по времени три важнейших в истории тебризского стиля списка. Вторым является список 

конца XV - начала XVI века (Стамбул, Топкапы. Н. 762), так называемый «Хамсе» Ягуб-бека. И завершает 

эту триаду роскошный список сефевидского периода из Британской библиотеки, датированный 1539-43 

гг. 

Миниатюры рукописи 1405-10 гг. из галереи Фрир, опубликованные впервые выдающимся 

азербайджанским ученым М. Агаоглу в 1937 г., не имеют точной датировки, но отнесение их к первому 

десятилетию XV в. и определение Тебриза местом создания и поныне считаются неоспоримыми в силу 

ярко выраженных стилистических особенностей. 

М. Агаоглу, давая оценку роли и места миниатюр в контексте эпохи, заключает: «...Важность 

рукописи из Фрир в том, что она подтверждает предположение о существовании в Тебризе живописи, 

превосходящей по уровню существовавшие в то время образцы Шираза и Багдада, а также предвещает 

развитие гератской школы первой половины XV в. Этот факт всегда подчеркивался многими 

исследователями, но еще не был доказан фактами». 

Одна из миниатюр рукописи - «Хосров видит купающуюся в ручье Ширин» - чарующей красоты, 

иллюстрирует один из самых лирических эпизодов поэмы, когда Хосров становится невольным сви-

детелем сцены. Сюжет позволяет художнику создать широкую пейзажную панораму и воплотить свою 

концепцию лирического пейзажа, как и свое оригинальное понимание пространства. 

Ярче всего возрождение тебризской школы конца XV века проявилось в «Хамсе» Ягуб-бека. После 

долгого перерыва, вызванного вынужденным переездом азербайджанских мастеров в столицу Тимуридов 

Герат, в конце XV века при Ягубе Ак-Коюнлу Тебриз вновь возродился как центр искусств. В 

последние десятилетия XV века и была создана знаменитая рукопись «Хамсе» Низами 1481 года 

(Стамбул, музей Топкапы). Миниатюры «Хамсе» Ягуб-бека расширяют наши неполные представления об 

искусстве той эпохи, дают уникальное свидетельство первых шагов зарождающейся сефевидской школы 

в столице династии Ак-Коюнлу, а позже к ним прибавятся и миниатюры, созданные при шахе Исмаиле I. 

Миниатюры эпохи Ягуб-бека стилистически близки к придворным живописцам Шейхи и Дервишу 

Мухаммеду. Они тщательно исполнены, колористически богаты, а фантастический и пышный пейзаж 

типичен для стиля Ягуб-бека, который можно распознать и в образе Бахрама-Гура. 

В правление шаха Исмаила к рукописи было добавлено 11 миниатюр, среди которых некоторые 

принадлежат кисти Султана Мухаммеда. Именно они дают представление о развитии тебризской 

традиции в раннесефевидский период начала XVI века. В этот период рукопись украсили и другие 

миниатюры, из которых нас интересуют «Искандер и пастух» и «Искандер и Нушабе». 

Вторая половина 20-х - 30-е годы XVI века - период наиболее интенсивного развития тебризского 

стиля, когда появились многие значительные в художественном отношении иллюстрированные рукописи 

В 1540-50-е годы тебризский стиль достигает подлинной вершины своего развития, когда мастерские 

работали наиболее продуктивно и на высочайшем художественном уровне. В эти годы появляется один 

из шедевров не только восточного, но и мирового искусства - иллюстрации «Хамсе» Низами 1539-

43 гг., который хранится в Британском музее. Авторы этих миниатюр - шесть выдающихся художников 

эпохи: Мир-Мусеввир, Ага-Мирек, Султан Мухаммед, Мирза Али, Музаффар Али и Мир Сейид 

Али. 

С миниатюрами «Хамсе» Низами 1539-43 гг. сефевидская тебризская живопись подходит к своему 

апогею. После стремительного блестящего расцвета миниатюрной живописи пришлось отойти на второй 
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план художественной жизни страны. Спустя считанные годы после завершения работы над этой 

рукописью шахская библиотека была перенесена в Казвин, куда вскоре переехали и многие лучшие 

мастера. Естественно, они привезли с собой все традиции и техническое мастерство, приобретенные в 

Тебризе. Так Казвин стал наследником и продолжателем художественных традиций Тебриза. 

Крупнейший французский исследователь И. Щукин пишет (4, с. 190): «Здесь, в миниатюрах «Хамсе» 

Низами 1539-43 гг. мы видим, как Султан Мухаммед раскрывается во всех различных аспектах своего 

гения. В «Вознесении Пророка» он разрабатывает религиозную тему, часто встречающуюся в 

тимуридском искусстве, но придает этой теме величие, доселе невиданное...» 

В целом «Пятерица» Низами оказала глубокое влияние на развитие художественной культуры 

Востока, в особенности на искусство миниатюрной живописи. Нет ни одной школы мусульманского 

Востока, которая не создала бы иллюстрированных рукописей «Хамсе» - в первую очередь это 

тебризская и гератская школы, а также ширазская, казвинская, исфаханская, бухарская, османская и 

могольская. Бесценные рукописи «Хамсе» хранятся в ведущих музеях и библиотеках мира. Среди них 

вашингтонские галереи Фрир и Сэклер, нью-йоркский музей Метрополитен, лондонские музей Виктории 

и Альберта, Британский музей, Британская библиотека, библиотека Честера Битти в Дублине, Музей 

изящных искусств в Бостоне и др. 

Выдающийся востоковед Е.Э. Бертельс писал: «Творчество Низами бессмертно. Его стихи идут, как 

караваны, во все страны света». 
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The article briefly describes the reflection of the famous "Quintet" ("Khamsa") by Nizami Ganjavi in the medieval 

miniature art of the Middle East, the author provides information about the illustrations of the three most valuable 

manuscripts of the great poet's central creation made by the masters of the Tabriz and Herat schools of miniature, the leading 

schools of this art that have also predetermined the development of other schools and styles of miniature art, There is also a 

brief description of Nizami's work in general and their influence on the literature of the Muslim East. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЯЗЫКЕ СОЧИНЕНИЙ 

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

 

Низами Тагисой 

 

Одним из важных вопросов в изучении Низами Гянджеви является проблема относительно языка 

его сочинений. В связи с этим А. Крымский писал: «Когда затем речь переходит уже к Низами, 

позволительно поспорить только против чрезмерного увлечения в истолковании «тюркизма» Низами, 

возразить против стремления читать в исторических указаниях много больше, чем буквально говорит их 

текст (однако и этот вопрос также требует некоторые уточнения). Из свидетельства Лютфали-бека Азера 

о том, что огромный диван лирических стихотворений Низами затерялся, нельзя сделать уверенного 

заключения, что Низами не отказывался от своего национального народного языка, так как среди 

исчезнувших стихов могли, дескать, быть писанные на азербайджанском языке». А. Крымский здесь 

ссылается на «Антологию азербайджанской поэзии» (М.: Гослитиздат, 1939. под ред. В.А. Луговского и 

Самеда Вургуна.). И действительно, в «Антологии» читаем: «Лютфали-бек Азер в «Атешгаде» передаёт 

старинное предание об утерянных произведениях великого азербайджанского поэта: «Говорят, - читаем в 

«Атешгаде», - что у Низами, кроме его «Хамсэ» («Пятерицы») было до двадцати тысяч бейтов, касидэ, 

газелл (правописание слов в «Антологии...» сохранено - Н.Т.), кыте и рубаи, которые были утеряны. Ряд 

других авторов, в том числе и Шамседдин Сами, также указывает на эти утерянные двадцать тысяч 

бейтов». А. Крымский с таким утверждением не соглашается. 

Заметим, что всякого рода небылицы вокруг предполагаемых тюркских - азербайджанских стихов 

Низами продолжают создаваться и в наши дни. Не так давно выходящая в Тегеране газета «Этталаат» 

сенсационно возвестила на весь Иран о найденном в Реште рукописном сборнике тюркских стихов 

Низами. Однако обследование списка тюркских стихов показало, что мы имеем дело с очередной 

фальшивкой. Все же редакция бакинской литературной газеты «Адабият ве индженесет» (от 8 марта 1969 

г.), не проконсультировавшись со специалистами, поместила эту «сенсацию» на первой странице. 

В то же время в «Антологии...» Крымскому импонирует такая формулировка неопровержимой 

мысли, что, несмотря на персидский язык своих произведений, Низами всецело остаётся поэтом своего 

родного Азербайджана и что историю развития азербайджанской литературы надо начинать не с того 

момента, когда азербайджанцы стали писать по-тюркски, а с более ранних литературных явлений, 

привлекая сюда и Низами, и других местных авторов, хотя они писали на «фарси», равно как надо 

привлекать и более старых, ещё арабоязычных авторов. 

Кроме этого в «Антологии...» обращается внимание на то, что в произведениях Низами 

раскрываются живые страницы истории. Фантастика, сказочные вымыслы переплетаются у него с 

подлинными картинами жизни и быта азербайджанского народа. Все описанное в поэмах Низами как 

исторически, так и географически связано с азербайджанским миром. Нам кажется, удостоверившись в 

этом, ни в коей мере нет смысла еще раз доказывать право азербайджанского народа считать творчество 

Низами продуктом азербайджанской действительности. 

В «Антологии...» коснулись и того вопроса, почему одну из лучших своих поэм «Лейли и Меджнун» 

Низами намеревался писать не на фарси, а на азербайджанском (тюркском) языке. В начале своей поэмы 

Низами объясняет причину создания «Лейлии Меджнуна». И отмечает, как его желанию помешало 

появление посланца шаха с письмом, где правитель требовал от поэта создания новой поэмы, поставив 

условием - писать её только на фарсидском языке. 

«О, мой верный раб, - писал шах в своём послании поэту, - о Низами, волшебник мира слов. 

Дуновением утреннего ветерка покажи свои чары, своё волшебство слов. Выяви всё, что можешь, в 

чудесном искусстве речи. Я хочу, чтобы ты воспел в словах, как жемчуг, любовь Меджнуна. Если 

можешь, и ты скажи несколько девственных слов, чистых, как невинность Лейли, чтобы я прочёл и 

подтвердил их сладость и, кивая головой, указал бы на них, как на корону... Укрась ты невесту юную 

фарсидскими и арабскими украшениями. Ты знаешь, я смыслю в речи, я различаю новые от старых 

бейтов, но знай, что если жемчуг, нанизанный тобой на нить с кольца дум, будет носить образы тюркские, 

это для нас не годится, ибо тюркообразность недостойна нас. Для лиц, стоящих высоко, достойна высокая 

речь». 
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От этого послания все надежды Низами обрушились. «Волнение охватило мое сердце и мое 

сознание. У меня не было сил отвергнуть это слово, и не было у меня также глаз, чтобы найти путь к 

сокровищнице. Огорчение охватило меня. Не было у меня друга, чтобы поведать о тайне своей, рассказать 

эту повесть». 

А. Крымский в то же время полагает, что эту ясную историческую мысль (он называет её аксиомой 

- Н.Т.) ни к чему было омрачать выпадами против «реакционно-традиционного причисления Низами 

буржуазными востоковедами к иранской литературе. Упрекая «буржуазных востоковедов» в 

«реакционности», придётся назвать реакционной и всю иранскую нацию, которая никогда ведь не 

откажется от Низами, писавшего на её языке и давшего огромный толчок развитию иранской 

литературы». 

Далее А. Крымский пишет: «Надо твердо сознать и признать: азербайджанец Низами, конечно, есть 

родной азербайджанский поэт, которым Азербайджан может по праву гордиться, но он же есть гордость 

и украшение также иранской литературы, которая ни в коем случае не может исключить его из своих 

рядов,... несмотря на его «азербайджанизм» и «тюркообразность». 

А что касается того, что Низами свои произведения писал не на азербайджанском, а на персидском, 

для этого А. Крымский приводит пример из русской литературы относительно языка произведений Н.В. 

Гоголя, который был украинцем. Н.В. Гоголь любил свою Украину, и её природу, и её людей, и её 

народное творчество. В то же время при пользовании русским языком широко брал сюжеты из украинской 

жизни, свои произведения пересыпал украинизмами. 

Когда речь заходит о средневековых азербайджанских писателях, оппоненты возражают, что они 

писали свои произведения не на тюркском, а на арабском и персидском языках. Однако оппоненты не 

принимают во внимание то обстоятельство, что до исламизации Азербайджана арабы распространили 

мусульманскую религию по всей Персии, как в близлежащих географических регионах, так и на огромном 

пространстве. После принятия ислама на этих территориях образовалось единое религиозно-культурно-

эстетическое пространство, куда входили Азербайджан, Турция, Иран, Афганистан, Пакистан, Средняя 

Азия, Казахстан, Татарстан, Башкортостан. Сперва арабский, а затем персидский языки стали 

доминировать на этих территориях, стали языками поэзии, а в дальнейшем персидский язык вытеснил 

арабский. 

Можно сказать, что почти то же самое происходило в Российской империи. Если с конца XVIII - 

начала XIX в. французский язык и особенности французской культуры преобладали в высших слоях 

общества, то постепенно доминирующими здесь стали немецкий язык и элементы немецкой культуры. 

Поэтому при чтении произведений многих русских писателей, таких, как А. Пушкин, М. Лермонтов, В. 

Жуковский, К. Батюшков, И. Гончаров, И. Тургенев и многие другие, мы видим обилие использованных 

на этих языках слов, выражений и фраз. 

Необходимо заметить, что тюркские писатели еще в средние века возражали против такой 

гегемонии персидского языка. Так, например, узбекский писатель и мыслитель Алишер Навои в 

фундаментальной работе «Мухакамат-уль-лугатейн» («Суждение о двух языках»), написанной в 1499 

году, за два года до смерти, сравнивал выразительные возможности языка «тюрки» перед персидским. 

Навои удалось тогда показать огромные возможности, богатство и разнообразие, тонкость и поэтичность 

выражений в тюркском языке, который, наряду с поэзией, может служить необходимым средством 

выражения любой научно-художественной мысли. Однако средневековые каноны и традиции на 

протяжении многих веков не нарушались. В то же время, начиная с XIII в., язык «тюрки» 

(азербайджанский) постепенно стал языком классической литературы. В XIV в. в Азербайджане началось 

активное создание двуязычных словарей. Были составлены персидско-тюркский и арабско-тюркский сло-

вари. Словарь Гиндушаха Нахчивани прославился не только в Азербайджане, но и в других регионах и 

государствах. В XIII в. Алим ибн Муханна составил словарь азербайджанского языка. Поэт (Гул)Али 

написал на родном языке своё сочинение «Гиссейи-Юсиф». Начали распространяться первые 

классические образцы стихотворений Иззаддина Гасаноглу (конец XIII в. - начало XIV в.), Зульфикара 

Ширвани, Кази Бурханеддина (конец XV - начало XVI в.), Шах Исмаила Хатаи (конец XV - половина XVI 

в.), несколько позднее Мохаммеда Физули и мн. др., писавших свои произведения на «тюрки», т.е. на 

азербайджанском языке. Необходимо подчеркнуть и то, что в условиях средневекового Востока писать на 

тюркском языке, когда, вне всякого сомнения, доминировали арабский и персидский языки, было нелегко. 

Да и самим поэтам тоже это было невыгодно. 
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Кто такой Низами, какому этносу он принадлежит, поэт сам объясняет в текстах своих поэм, ответ 

на все эти вопросы даёт своими сочинениями. Вот как поэт говорит о тюрках: «Хвала тебе, о Тюрк! Ты 

семь планет возглавил», или «Тюрки с древности управляли Кавказом», или «Азербайджан - это тюркская 

земля», «Тюрки верят в Единого Тенгри», «Тюрки - красивый народ». «Города тюркские прославлены 

красивыми женщинами и мужчинами», «Хатайская тюрчанка». 

Низами влюблён в нравственную культуру тюрков. Сочиняя свои произведения на персидском, в 

то же время объектом своего изображения он делает не персидскую действительность, а тюркскую. Поэт 

на всё смотрит глазами тюрка. Поэтому, отталкиваясь от языка произведений, считать Низами 

нетюркским поэтом не имеет под собой сколько-нибудь веских оснований. Здесь следует принимать во 

внимание и то обстоятельство, что азербайджанские поэты до Низами, в основном, сочиняли стихи на 

арабском языке (Муса Шахават, Исмаил ибн Яссар, Абубакр Ахмед Бардиджи, Абусаид Ахмед Бардаи, 

Абулгасан Бахманияр ал-Азербайджани, Эйналгузат Миянаджи, Хатиб Тебризи и другие). В эпоху 

Низами (Гатран Табризи, Хагани Ширвани, Мехсети Гянджеви, Фелеки Ширвани, Муджираддин 

Бейлакани и др.), после него (С. Ширвани, М. Шабустари, М. Авхади, А. Ардебили, А. Табризи, К. 

Бурханеддин, Ф. Найми, И. Насими, М.Дж. Хакики, Н. Кишвери, Хабиби, Ш.И. Хатаи, М. Физули и др.) 

писали свои сочинения на персидском языке. Как сообщают многочисленные средневековые источники, 

фарси на протяжении длительного исторического этапа для народов, принявших ислам, был языком 

изящности, культуры, поэзии. Низами, как и другие тюркские поэты, будучи в этом географическом и 

языковом пространстве, писал свои произведения на фарси. 

В истории мировой литературы можно найти много подобных примеров. 

Так, армянские ашуги Саят Нова и Етим Эмин подавляющую часть своих ашугских стихов 

исполняли и писали на азербайджанском языке. Однако никто не берёт под сомнение то, что Саят Нова и 

Етим Эмин не представители армянской культуры. 

Или в Африке в португалоговорящих странах поэты и писатели создавали свои произведения на 

португальском, во французоговорящих странах - на французском. Или в Индии и Пакистане во многих 

штатах на протяжении более чем 200 лет господствовали Британская империя и английский язык. 

Сегодня довольно хорошо известна индийская английская литература, также называемая 

индийским письмом на английском языке, представляющая совокупность произведений индийских 

писателей, которые пишут на английском языке, и чей родной язык может быть одним из многочисленных 

языков Индии. Её часто называют индоанглийской литературой. На протяжении более чем двух веков 

индийская литература создавалась на английском языке. Авторы, пишущие свои произведения на 

английском, все больше завоёвывали и поныне завоёвывают признание не только в Индии, но и далеко за 

её пределами, ещё начиная с колониального времени. Нам известны имена таких индийских прозаиков, 

как Салман Рушди, Амитав Гхош, Рохинтон Мистри, Аравинд Адига, Викрам Сетх и другие авторы, 

создававшие свои лучшие шедевры на английском языке. Это случилось в результате длительного 

взаимодействия английского языка с хинди и другими региональными языками, что впоследствии 

получило название «индийский английский». Он имеет определённые отличия от британского 

английского языка, касающиеся главным образом фонетики и лексики. Или же обратим внимание на 

пакистанскую англоязычную литературу, которая в годы британского колониального правления 

развивалась в этой стране. Пакистанский английский язык сегодня составляет важную и неотъемлемую 

ветвь пакистанской литературы. Поэт и педагог, доктор Аламгир Хашми даже ввёл в оборот термин 

«пакистанская литература на английском языке». В мировой литературе широко известны образцы поэзии 

на английском языке, созданные такими яркими творцами пакистанского происхождения, как Шахид 

Сухраварди, Ахмед Али, Аламгир Хашми, Тауфик Рафат, Дауд Камал, Маки Курейши, Зульфикар Гхош 

и многие другие. 

Писатель может говорить на иностранных языках, но свои произведения, как показывает история 

литературы, создаёт на одном языке, родном или на каком-то другом, для его души благоприятном. В 

средние века на Востоке это было обыденным явлением. 

И хотя для Европы это не совсем обыденное явление, в то же время и здесь можно найти подобные 

примеры. Так, например, такие писатели, как Дж. Конрад, Д. Джойс, С. Беккет, В. Набоков, П. Целан, А. 

Кристоф и др., получившие всемирную и европейскую известность, свои произведения также писали не 

на родном языке. Почему так происходит? Некоторые учёные называют это явление билингвизмом, что 
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представляет исключительный интерес не только с точки зрения лингвистики, но и с других позиций - 

философии, психологии, этнопсихологии, социологии и даже физиологии. 

М. Хайдеггер так выражается о языке: «Язык есть дом бытия». 

В связи с этим возникает вопрос: может ли человек (т.е. писатель - Н.Т.) чувствовать себя в чужом 

«доме» совершенно свободно, «как у себя дома». На такой вопрос Хайдеггер отвечает: «Диалог между 

домами оказывается почти невозможным». 

Однако мы не совсем согласны с таким утверждением. В нашем случае язык произведений Низами 

этому яркое доказательство. Заметим, что у Низами язык не просто средство для взаимопонимания, но и 

подлинный мир. Низами с большим воодушевлением вошёл в этот «великий и могучий» дом и мир, 

овладел всем его богатством, т.е. не только понял, но и прочувствовал значение и смысл, нередко 

скрытый, десятков и даже сотен тысяч слов, пословиц, поговорок, легенд, мифов, преданий, былей, 

рассказов. 

Учеными было установлено, что в результате межкультурных контактов формируется четыре 

индивидуальных типа: 1) «перебежчик» (отказ от собственной культуры ради чужой), 2) «шовинист» 

(противоположный вариант), 3) «маргинал» (колебание между двумя культурами), 4) «посредник», 

синтезирующий две культуры, являясь их связующим звеном. Низами выступал именно посредником 

между двумя - азербайджанской (тюркской) и персидской - культурами. 

В наши дни одной из состоявшихся работ, проливающих свет на некоторые вопросы языка 

произведений Низами, является диссертация доктора философии по филологии Мирфиридуна 

Сейидрустам оглу Риязи, защищённая в Азербайджане в 2017 году. Весомость этой работы, в первую 

очередь, в том, что здесь темой является «Низами Гянджеви в современном иранском 

литературоведении». 

Важной стороной этого исследования является то, что её автор - гражданин Ирана, свободно 

работающий с первоисточниками. Привлекая в своё исследование изыскания целой плеяды иранских 

литературоведов, изучавших отдельные вопросы низамиведения, и анализируя их критические работы, 

Мирфиридун Риязи приходит к выводу о том, что, несмотря на то, что Низами писал свои произведения 

на фарси, однако манера и стиль письма произведений, язык и стилистика, использованные им фразы, 

слова и словосочетания, выражения и т.д. однозначно доказывают, что, будучи персоязычным, Низами 

является поэтом тюркским. При этом автор ссылается на монографический труд Шафака Резазаде 

«История литературы» («Tarixe ədəbiyyat»), где отмечается следующее: «Низами Гянджеви привнёс в 

персидский язык совершенно новый стиль, что называется азербайджанским стилем». 

Крупный иранский учёный Мохаммед Моин в своей статье «Кто такой Низами?» пишет: «Среди 

пяти крупных поэтов, создающих свои произведения на фарси, начиная с X в., с точки зрения уровня 

после Фирдоуси, Сади, Мовлеви и Хафиза, Низами занимает высокую позицию». 

На протяжении длительного времени учёные Ирана, принимая во внимание то обстоятельство, что 

поэт писал свои сочинения на фарси, называли его персидским автором. Они говорили о том, что он 

родился не в Гяндже, а в иранском городе Кум. 

Как подчеркивает Мирфиридун Риязи, в современном иранском литературоведении учёными 

окончательно установлено, что несмотря на то, что язык Низами персидский, но сам он тюрок и родом из 

Гянджи. Эти исследователи, как правило, в своих работах имя Низами называют «Низами Гянджеви», т.е. 

«Низами из Гянджи». 

Проведя скрупулёзные исследования, на основе разработок иранских литературоведов М. Риязи 

доказал, что Низами является персоязычным тюркским поэтом. 

Свои суждения относительно того, что Низами персоязычный тюркский поэт автор проводит в трёх 

взаимосвязанных и взаимообусловленных главах своей диссертации таких, как «Основные направления 

нового периода в низамиведении» (где представлены разделы из истории исследования низамиведения, 

жизнь и среда Низами Гянджеви в современных иранских исследованиях, иранские исследователи о 

творчестве Низами Гянджеви), «Проблема Низами в иранских исследованиях» (где имеются спорные 

вопросы, связанные с Низами Гянджеви в иранских исследованиях, критическое отношение к иранским 

исследователям, оценка проблемы Низами мировых и азербайджанских низамиведов), «Хамсе» в 

иранских исследованиях», включающая в себя искания иранских учёных относительно пяти поэм: 

«Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искендернаме» 

Низами Гянджеви. 
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Нам кажется, что данное исследование может считаться одной из наиболее важных разработок 

относительно споров и разногласий как о принадлежности Низами к азербайджанской литературе, так и 

для решения некоторых важных проблем по идейно-художественной сути «Хамсе». 

В работе М. Риязи приковывает внимание тот факт, что автор достаточно компетентно 

останавливается и на многих просчётах иранских учёных, в числе которых утверждение, что он выходец 

из Кума. В данном случае М. Риязи принимает во внимание весьма солидное мнение Вахида Дастгерди, 

писавшего: «Такое утверждение в подавляющем большинстве случаев опровергается как иранскими, так 

и зарубежными низамиведами». 

Одной из важных страниц исследования М. Риязи, посвящённого Низами, является то, что здесь 

обращается внимание как на отдельные вопросы относительно жизни и творчества Низами Гянджеви, так 

и на другие моменты. Действительно, в этой части достаточно много разночтений. 

Как мы отмечали, в исследованиях иранских литературоведов ведутся споры относительно родины, 

имени, года рождения и смерти, трудностях языка, разночтений при изучении рукописей и т.д. 

Мирфиридун Риязи считает, что перечисление всей совокупности этих спорных проблем, могло бы 

послужить созданию целой книги. 

Исходя из этого, нам представляется необходимым продолжать тему. 

Так, например, относительно места рождения Низами исследователь Зерринкуб пишет: «Низами 

родился в Арране, в очаге Гянджа, отнесение и принадлежность его Гохестанскому региону в Куме - это 

фальсификация тезкиреистов». Почти аналогичную мысль высказывает Мохаммед Моин в книге 

«Исследование «Семи красавиц». А Баркат Зенджани, опираясь на три бейта, представленные в «Лейли и 

Меджнуне», отца Низами называет Юсифом, деда - Зеки, дядю - Хаджи Омаром, а мать происходящей из 

курдского племени «Раисе». Однако эта мысль напрочь опровергается Вахидом Дастгерди. А Саид 

Нафиси считает, что употреблённое имя Раисе в поэме «Лейли и Меджнун» не есть имя матери Низами. 

Споры и уточнения вокруг имени Низами продолжаются и в работах иранского литературоведа 

Бахруза Сарватиана, где он указывает на то, что Низами в «Лейли и Меджнуне» в начале каждого абзаца 

себя называет Увейсом, а свою религию - исламом. Однако до сих пор определенно неизвестно, было ли 

у него два имени. 

С какого бы ракурса мы не подходили к изучению творчества Низами, во все времена одним из 

актуальных вопросов являелась проблема принадлежности Низами азербайджанской или персидской 

литературе. Если в XVIII - XIX а также до 30-ых годов XX в. иранские, западно-европейские, армянские 

и им подобные исследователи литературы называли Низами персидским поэтом, в то же время такие 

крупные учёные, как Ю. Марр, М. Рафили, Г. Араслы, А. Султанлы, А. Крымский, Е. Бертельс, Х. 

Юсифли, А. Агаев и мн. другие однозначно установили, что Низами - великий азербайджанский поэт, 

живший в Гяндже и писавший свои произведения на персидском языке. В этом можно убедиться, 

ссылаясь на мысли лучшего советского ираниста, большого знатока творчества Низами Ю.Н. Марра, 

который со всей определённостью связывает Низами с Кавказом и в первую очередь с Азербайджаном. 

Ю.Н. Марр писал: «...Низами является своим для Кавказа, в частности, для той этнической группировки, 

которая до последнего времени сохраняла персидскую традицию в своей литературе, т.е. для 

Азербайджана, где Гянджинский поэт всё-таки более в почёте, чем в Персии». 

Если даже и нет других мнений, исходя из этой однозначной оценки, Низами следует считать 

родным поэтом для азербайджанского народа. Поэтому полагаем, что инсинуации относительно 

непринадлежности Низами азербайджанской поэзии не имеют под собой каких-либо веских оснований. 

В то же время утверждаем, что творчество Низами Гянджеви положило начало развитию культурно-

литературных, нравственно-этических и философско-эстетических связей двух - азербайджанской и 

персидской - культур. Заслуга Низами ещё и в том, что он способствовал взаимному обмену идеями и 

общению азербайджанской и персидской литературной общественности. 

 

Литературный Азербайджан. -2021.-№8.-С.74-80. 
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АФОРИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

 

Ариф Зейналов* 

 

В августе 2021 г. исполняется 880 лет со дня рождения Низами Гянджеви. Распоряжением Президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2021 год объявлен годом Низами Гянджеви. 

Из произведений поэта известно, что написанный им «Диван» состоял из 20 тысяч строк но до нашего 

времени дошло их незначительное количество. В газелях, касидах Низами впервые нашли отражение прогрессивные 

общественно-философские мысли. 

Низами Гянджеви в 1177 г. закончил поэму «Сокровищница тайн», которая принесла ему громкую славу и 

была переведена на ряд языков мира. 

Статья посвящена исследованию употребления фразеологических выражений в поэме Низами 

«Сокровищница тайн». Исследовательская работа предназначена для преподавателей и студентов-филологов, 

изучающих творчество Низами Гянджеви. 

 

Ключевые слова: Низами, «Сокровищница тайн», фразеологизмы, средневековье, мировая поэзия. 

 

В августе 2021 г. исполняется 880 лет со дня рождения Низами Гянджеви. Великий 

азербайджанский поэт Низами Гянджеви принадлежит к числу крупнейших мыслителей всех времен. 

Вклад его в сокровищницу мировой культуры поистине бесценен, в своем творчестве он выразил не 

только важные и животрепещущие идеи, волновавшие его современников, но и заглянул в будущее, 

выдвигал проблемы непреходящего мирового значения. 

Его знаменитые «Пять поэм», впоследствии объединенные под общим названием «Хамсе», открыли 

новую страницу в истории культуры восточных народов. 

Ильяс ибн Юсиф ибн Закиаддин ибн Муайадфиддин родился в 535 г. хиджры, а по современному 

летоисчислению в 1141 г. в древнем азербайджанском городе Гяндже, в знатной семье (1, с. 15). 

В детстве он получил блестящее образование: изучил священную книгу Гуран, мусульманское 

право шариат, весь комплекс образовательных дисциплин адаб. 

Низами - псевдоним поэта и означает «упорядочитель слов». По əbcəd hesabı арабское написание 

слова Низами соответствует числу 1001. 

В эпоху Низами северная часть Азербайджана Арран входила в государства Ширваншахов, с 1152 

г. Арран и Южный Азербайджан вошли в состав нового азербайджанского государства Эльдегизидов 

(1136-1225 гг.) от имени создателя Шамсаддина Эльдегиза. В истории оно также называется государством 

Атабеков, одной из столиц которого являлся г. Нахчыван. 

В городах Гяндже, Табризе, Нахчыване, Барде, Шемахе стали быстро развиваться культура, наука, 

ремесла, торговля. При мечетях открывались школы и медресе, в которых изучались литература, история, 

философия, логика, астрономия и богословие. Широкое развитие получили градостроительство, 

зодчество. В 1162 г. зодчим Аджеми Абубекр оглу в г. Нахчыване был возведен мавзолей Юсифа ибн 

Кусейра, а в 1186 г. - мавзолей жены атабека Джахан Пехлевана Момине-хатун, который внесен в список 

материальных ценностей ЮНЕСКО. 

После падения халифата в X в. к власти пришли тюркоязычные Газневиды, а вслед за ними 

Сельджуки. Хотя народным языком был тюрки, но по сложившейся традиции арабский язык оставался 

быть языком науки и культуры, а фарсидский язык (дари) - языком поэзии. 

В 1188 г. Низами закончил «Диван», который, по утверждению некоторых средневековых 

биографов поэта, состоял из двадцати тысяч строк, но до нас дошло около двух тысяч строк, причем 

принадлежность поэту многих из них оспаривается. 

Во время Низами основными формами стихотворений были газель и гасида. Главным героем газели 

является поэт и его избранница, он готов идти на любые жертвы ради нее, но она недоступна, и поэт 

страдает. Газель состоит из несвязанных между собой бейтов, их соединяют только рифма и размер. 

«Газель как замкнутая самостоятельная форма в эту эпоху (эпоху Саманидов, X в.) еще не 

существует, она еще только гасиб» (2, с. 426). 

Гасида один из древнейших жанров восточной лирики, во времена Низами это ода, панегирик, 

восхваляющая султанов, атабеков, шахов. До нас дошло пять гасид поэта. В отличие от своих 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

258 
 
 

современников поэтов Низами реформировал гасиды. В одной гасиде, посвященной агабеку 

Нусратаддину Абу-Бекру, он вместо восхваления могущества атабека пишет о кроткости нравов его. В 

других он призывает привателей не притеснять и грабить народ. 

На творчество Низами повлияло распространенное на Востоке религиозное суфийское течение, 

которое проповедовало аскетизм, терпимость и покорность, утверждало, что счастье следует искать в 

единении с Аллахом. Суфийское учение предполагало познание истины (таригат), соединение с Аллахом 

или растворение в Нем (хагигат и марифат). Аллегорически оно изображается как корабль, плывущий на 

волнах и ищущий жемчужину, которая покоится в раковине на дне моря. 

«Творчество Низами глубоко афористично по своей сути. Это обусловлено и особенностями его 

поэтического таланта, и влиянием эпохи, конкретных исторических и социальных факторов, и наконец, 

идейным содержанием поэм и гасид Низами, общей направленностью его творчества, той задачей, а 

вернее «сверхзадачей», которую поэт ставил перед собой, последовательно выражая в своих 

произведениях основные принципы созданного им гуманистического учения» (3, с. 39-40). 

Газели Низами существенно отличаются от газелей его современников, они проникнуты глубоким 

смыслом, высокой эмоциональностью, огромным эстетическим воздействием: 

Прошедшую жизнь не возвратишь назад, 

Как не возвращается раз попавшая в силок птица (4, с. 32), 

Молодость, подобна ушедшему каравану, 

И ты не питай надежду на его возвращение (5, с. 62) 

В другой гасиде Низами вместо помпезного панегирика власти имущим призывает правителей не 

притеснять, не грабить народ: 

Непосильна справедливость, обуздай хотя б насилье, 

Помни: тот, над кем ты властен, - человек, а не баран 

Не лишай подвластных хлеба, не лишай воды поля их, 

Чтобы ангелам на радость дань тебе платил шейтан (6, с. 76). 

Характерным для Низами является прекрасно оформленный заключительный бейт (макта), в 

котором всегда содержится афоризм, наполненный глубоким философским смыслом, мудростью. Это 

высокохудожественное завершение гасиды обозначалось поэтической фигурой «хусни-макта». 

Слово, как химия, открывает путь к богатству, 

И если упадет на землю, превращается в драгоценный камень (7, с. 77). 

Первая поэма Низами «Сокровищница тайн» («Махзан ал-асрар») (1177) занимает особое место в 

«Пятерице» («Хамсе»). «Сокровищница тайн» состоит из двадцати «речей» («Нитг») и самостоятельных 

повестей (Хекая). Месневи Речи первой по традиции средневековой литературы открывается «беслеме» 

своеобразным славословием Аллаху, далее следовал мюнаджат, т.е. молитва, обращенная к Аллаху. Она 

включала в себя наставления к достижению блаженств райских кущ, о необходимости поклонения 

Всевышнему. После «мюнаджата» следовала похвала пророку Мухаммеду, далее следовали «мирадж», 

т.е. рассказ о путешествии пророка Мухаммеда на небеса; муджизат, т.е. рассказ о деяниях и 

высказываниях пророка Мухаммеда; «медхи чехар яр»-хвала четырем праведным халифам. Следующая 

часть «Возвещение об истинной речи без букв и знаков» представляет собой рассуждение Низами в русле 

традиционного спора о соотношении формы и содержания, смысла и словесного оформления поэмы. 

Низами в совершенстве владел азербайджанским, фарсидским и арабским языками, но, как 

известно, в эпоху Низами языком поэзии на Востоке являлся фарсидский язык. 

В лексике произведений Низами нашли отражение изобразительно-выразительные средства 

фарсидского языка: красочные эпитеты, сравнения, метафоры; а также стилистические фигуры: анафора, 

эпифора, параллели, антитеза, градация, риторическое обращение, риторический вопрос. 

Творчество Низами насыщено образно-выразительными художественными средствами. 

Назидательного, поучительного характера афоризмы не изначальные, а приобретенные той или иной 

поэтической строкой. Отдельные афоризмы разных поэтов со временем утрачивают свое значение, другие 

вдруг получают широкое распространение, но афоризмы Низами на протяжении восьми веков сами вошли 

в поговорки и нашли широкое применение. 

Фарсоязычная азербайджанская поэзия в лице Гатрана Табризи, Афзаладдина Хагагги Ширвани, 

Низами Гяггджеви обогатила фарсидскую литературу, хотя сами фарсы признавались, что от поэзии А. 

Хагани и Низами «веет тюркским миром» (bu ye-tork muayəd). 
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Свидетельством азербайджанского происхождения являются употребленная Низами архаическая 

лексика: çalış в значении «битва», sancaq (знамя), qlavuz (глава), tutuq (занавес), tapança (пощечина); 

словообразовательные суффиксы -taş, -laq, -çı; калькированные в фарсидский язык азербайджанские 

фразеологизмы: xanlar хаnı (предводитель ханов), çeşmrəzideki (стараться быть на виду), çeşimzade 

(сглазить), morğzəbani (птичий язык), kəmani-səpidtuz (белый лук, оружие). 

Низами обогащает лексику фарсидского языка азербайджанскими пословицами: öz əli ilə ayağına 

balta çalır (совать голову в петлю), qurdla quzu bir yerdə otlayır (тишь да гладь), doşab almışam bal çıxıb 

(превзойти все ожидания), ev oğrusunu tutmaq olmaz (от домашнего вора не устережешься), gəl əyri oturaq, 

düz danışaq (говорить правду в глаза), heç kəs öz ayranına turş deməz (каждый кулик свое болото хвалит). 

Как отмечал известный исследователь творчества Низами Г. Араслы, эти выражения начали 

употребляться в фарсидском языке, начиная с ХП в. (8, с. 41-43). 

Кроме того, в поэмах Низами употребляет архаические фразеологизмы: завязать пояс, т.е. ревниво 

служить кому-либо, съесть камфару - выражение, эквивалентное идиоме «душа ушла в пятки», т.е. 

потерять мужество, т.к. в средние века камфара считалась возбуждающим средством; посыпать голову 

прахом, т.е. испытать большое горе, от одного зерна рождается 100 зерен, куропатка дружит с ласточкой, 

волк говорит с ягненком; если шах захочет, то вместо травы не цветы, а жемчуг вырастет; и 

приписываемый пророку Мухаммеду афоризм: «самые лучшие стихи - самые лживые из них». 

Поэзия Низами принадлежит к самым значительным созданиям азербайджанского духа. 

Непосредственность восприятия действительности и философское ее осмысление придают его стихам 

неповторимое чарующее обаяние. 

Как истинный мусульманин, он считал, что полное выражение нравственной природы человека 

происходит в Исламе. Мусульманство было великой силой просветления тьмы, претворения хаоса в 

космос в средние века. Средневековье очень сложно и богато, это не пустое место в умственной истории 

человечества, в истории философской мысли Востока. В средние века на Востоке было так много 

замечательных поэтов - мыслителей, как ни в одну эпоху. Удивительная утония великого Низами о 

«городе прекрасного края», которого он идеализировал и провозгласил «подобием рая на земле», 

опиралась на тысячелетние мечтания человечества, сформированные еще античными философами. 

Задолго до англичанина Томаса Мора и его «Утопии» (1516) в поэме «Искандернаме» (1203) первой 

литературной стихотворной утопии, т.е. сказании о никогда и нигде не существовавшем обществе, городе, 

«подобием рая на земле», Низами впервые в мировой литературе нарисовал подробную картину 

социального строя, основанного на коллективной собственности на средства производства (9, с. 15). 

Поэма «Сокровищница тайн» принесла Низами громкую славу, она переводилась на ряд языков 

мира и являлась свидетельством того, что азербайджанский народ по сравнению с другими народами шел 

в авангарде литературного развития. 

Литературным псевдонимом его было «Низами», что означает «упорядоченный», прозвищем было 

«Гянджеви» («сокровище»), от названия его родного города Гянджа («сокровищница»). 

Прошло восемьсот восемьдесят лет со дня рождения Низами, но его немеркнущий талант с каждым 

днем раскрывается новыми гранями, а его богатое поэтическое наследие является ценнейшим вкладом 

азербайджанского народа в сокровищницу мировой поэзии. 
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NIZAMI GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN AFORİZMLƏR 

 

Arif Zeynalov 

 

2021-ci ilin avqust ayında Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 ili olacaq. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci il Nizami Gəncəvi ili elan edilib. 

Şairin əsərlərindən məlum olur ki, o böyük “Divan” yaratmış, lakin 20 min beytdən bizim dövrümüzədək çox az 

hissəsi gəlib çatmışdır. Nizaminin qəzəllərində, qəsidələrində mütərəqqi ictimai-fəlsəfi fikirlər əks olunmuşdur. 1177-ci ildə 

bitirdiyi “Sirlər xəzinəsi” adlı ilk poeması şairə böyük şöhrət qazandırmışdır və bir sıra xarici dillərə tərcümə edilmişdir. 

Məqalə Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” poemasında istifadə olunan frazeoloji ifadələrin tədqiqinə həsr olunub. 

Tədqiqat işi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını öyrənən müəllim və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

Açar sözlər: Nizami, “Sirlər xəzinəsi”, frazeologizmlər, orta əsr, dünya poeziyası. 

 

APHORISMS IN NIZAMI GANJAVI’S WORKS 

 

Arif Zeynalov 

 

August 2021 marks the 880th anniversary of the birth of Nizami Ganjavi. The President of the Republic of Azerbaijan, 

Ilham Aliyev, declared 2021 the year of Nizami Ganjavi. 

It is known from the poet’s works that the “Divan” written by him consisted of 20 thousand distichs, but a small 

number of them has remained up to our time. For the first time, progressive socio-philosophical thoughts were reflected in 

the gazelles and odes of Nizami. 

In 1177 Nizami Ganjavi finished the poem “The Treasury of Mysteries”, which brought him great fame and has been 

translated into many languages of the world. 

The paper studies the use of phraseological units in Nizami’s poem “Treasury of Mysteries”. The research work is 

intended for teachers and students of philology who study the work of Nizami Ganjavi. 

 

Keywords: Nizami, “Treasury of Mysteries”, phraseological units, Middle Ages, world poetry. 
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РЕДКИЕ СЮЖЕТЫ В «ХАМСЕ» НИЗАМИ 

 

Джамиля Гасанзаде, 

доктор искусствоведения 

Агасалим Эфендиев, 

доктор философии по искусствоведению 

 

Известно, что «Хамсе» Низами наряду с «Шах-наме» и «Калилой и Димной» является самым 

иллюстрированным произведением мусульманского Востока. В поэзии также породило множество 

подражаний - назире. 

Специалистам и любителям хорошо известны такие шедевры миниатюрной живописи, как «Хамсе» 

1494 г. гератской школы и знаменитый экземпляр шаха Тахмасиба тебризской школы 1539-43 гг., оба из 

Британской Библиотеки в Лондоне. Нельзя не упомянуть и роскошное издание «Хамсе» Ягуб-бека Ак-

Коюнлу из Музея Топкапы в Стамбуле. В этих шедеврах, созданных по заказу крупнейших меценатов, 

избраны самые известные, канонические сюжеты. 

Однако, менее известные, а подчас и недоступные иллюстрации остались за пределами внимания, 

даже искушенных знатоков миниатюры. Почти все они находятся в собрании Музея Топкапы в Стамбуле, 

где среди огромного количества рукописей «Хамсе» лишь иллюстрированных - 69 экземпляров. 

Это - огромное количество образцов т.н. «туркменского коммерческого стиля», созданные в период 

правления династий Ак-Коюнлу в Ширазе. Их уровень за немногими исключениями является весьма 

посредственным. Это объясняется, как видно из самого названия стиля, тем, что они создавались для 

рынка, а не по заказу, т.е. для небогатого покупателя. Чаще всего их делали в семейном кругу и серийном 

производстве. Но оттого, что не было заказчика, диктующего свою волю, художнику была предоставлена 

свобода выбора иллюстраций, и поэтому среди иллюстраций было много неканонических сюжетов, 

многие из которых до сих пор являются единственными. 

Было среди редких сюжетов и несколько конца XV - начала XVI веков исфаханской школы более 

высокого художественного уровня, среди которых «Лейли даёт пощечину Ибн Саламу (1567 г.), 

«Цирюльник раскрывает тайну Искендера тростнику (1600 г.), «Мария-алхимик и философский камень» 

1500 г. (Шираз, но стиль Исфахана), «Искендер у говорящего дерева «Вал-Вал» 1513 г. (Шираз, стиль 

Исфахана). 

Уже упомянутый «Туркменский коммерческий стиль» Шираза 15 века, дает наибольшие 

количества редких сюжетов, однако рамки статьи ограничивают нас лишь некоторыми. 

 

Группа миниатюр 15-16 веков даёт миниатюры более высокохудожественные. В миниатюре 

«Сказание о Марии-алхимике» из Искендернаме говорится о царице Сирии Марии, которая по-

стигает в школе Аристотеля тайны алхимии и создать огромное количество золота 

 

Это миниатюры рукописи Н. 753 середины 15 в. «Шарр лишает Хайра зрения», «Состязание 

румийского и китайского художника», «Мани рисует собаку», «Идол, возведенный Искендером в 

назидание кыпчакским женщинам». 

Также уникальны миниатюры рукописи 1666 г., созданные в Йезде, но в том же стиле. Это 

«Сулейман и царица Шиба с больным ребенком» и «Легенда о бронзовом коне». Этот список можно 

бесконечно продолжать. 

Рассмотрим же некоторые из них, примечательные по сюжетам. Отметим сразу, что большинство 

редких сюжетов, приходится на поэмы «Семь красавиц» и «Искендер-наме». Притча о большом ребенке 

Сулеймана и Саба из «Семь красавиц» повествует о том, что архангел Джебраил для излечения ребёнка 

признаться им обоим в своих тайных желаниях. Царица Шеба признается, что несмотря на сказочную 

красоту своего мужа, она засматривается на всех красивых мужчин, а Сулейман в свою очередь открывает 

тайну, что, будучи обладателем несметных богатств, он всегда смотрит в руки посетителям, ожидая 

богатых даров. 

Поучительна сказка, рассказанная Бахраму Гуру хорезмийской принцессой Назапари под знаком 

луны в понедельник в зеленом замке. Бишр, желая исцелиться от любви к прекрасной румийке, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

262 
 
 

отправился в паломничество в Иерусалим и по дороге встретил Малиха. Несмотря на все уговоры Бишра, 

Малиха решил искупаться в хуме с водой, который они нашли в пустыне, и утонул. Бишр вытащил труп 

и похоронил его, а одежду отнес к родным умершего. Когда жена Малиха открыла свое лицо, Бишр увидел 

ту красавицу, которая лишила его покоя. Он взял ее в жены и жил счастливо. 

В той же рукописи 1666 г. есть единственная среди моря иллюстраций миниатюра «Легенда о 

бронзовом коне». Платон рассказывает Искендеру историю о пастухе и волшебном перстне. Этот пастух 

находит бронзового коня, проникает внутрь статуи и обнаруживает кольцо-невидимку, а затем становится 

повелителем мира. Богата редкими сюжетами и рукопись середины 15 века (Н.753). Миниатюра «Шарр 

лишает зрения Хайра» из Семи красавиц повествует о Шарре, который за глоток воды в пустыне требует 

у Хайра его глаза, на что Хайр, умирающий от жажды соглашается, теряет глаза и не получает обещанного 

глотка воды. 

В редкой миниатюре «Лейли даёт пощечину Ибн Саламу» (1567 г., Исфахан), её удар столь силен и 

внезапен, что ошеломленный Ибн Салам отлетает от удара с брачного ложа и изображен в момент 

падения. 

Другая миниатюра той же рукописи «Состязание румийских (греческих) и китайских художников» 

рассказывает, что разделенные завесой художники по окончании работ убирают эту завесу и 

обнаруживают одинаковый рисунок. Искендер разгадывает тайну: китайский художник так свою стену, 

что она зеркально отражает картину на противоположной стене. 

Третья миниатюра рукописи «Художник Мани и рисунок дохлой собаки» изображает легенду, 

когда Мани разбивает кувшин о нарисованный бассейн. Поняв обман, Мани рисует на краю бассейна 

дохлую собаку, вызывая отвращение к воде из бассейна. 

Ещё одна, четвертая миниатюра рукописи Н.753 «Идол, воздвигнутый Искендером в назидание 

женщинам» любопытна и поучительна. В кипчакских стенах Искендер был удивлен женщинами с 

непокрытой головой. Он велит воздвигнуть черный идол с беломраморным покрывалом, магическая сила 

которого заставляет женщин прикрывать лица чадрой. 

Группа миниатюр 15-16 веков даёт миниатюры более высокохудожественные. В миниатюре 

«Сказание о Марии-алхимике» из Искендер-наме говорится о царице Сирии Марии, которая постигает в 

школе Аристотеля тайны алхимии и создать огромное количество золота. Учёные просят её раскрыть 

тайну философского камня, но её учение доступно только избранным. 

Рассказ повествует о том, как одна из правительниц Сирии, коптская Мария, утратив свои владения, 

приехала в Рум и вступила в число учеников Аристотеля. Философ обучил ее всем наукам, а чтобы она 

могла добыт;, нужные для возвращения власти средства, сообщил ей, как путем алхимии добывать золото. 

Так она вернула себе владения и притом добыла столько золота, что даже собак в ее замке стали водить 

на золотых цепях. Многие мудрецы старались узнать у нее тайну философского камня, но она сообщала 

им только темные символы, доступные лишь немногим избранным. 

Один из разделов «Книги славы Искендера» - предание о живой воде. О дарующем жизнь 

чудодейственном роднике, скрытом в стране вечного мрака, Искендер случайно узнает от одного старика. 

Он решает разыскать это чудо. Подойдя к границам страны мрака, он, однако, видит, что вступить туда 

крайне опасно, ибо обратный путь нельзя будет найти. Затруднение разрешает один старец, которого 

юный воин, сын его, несмотря на запрет шаха, взял с собой е поход. Он дает совет: взять только что 

ожеребившуюся кобылу, на краю страны мрака зарезать ее жеребенка, а затем пуститься в темноту: 

влекомая материнским чувством кобыла всегда сумеет найти обратный путь к месту гибели жеребенка. 

Искендера во мрак сопровождает Хызр, там был еще и Ильяс-пророк, которым и удается найти родник и 

получить бессмертие. Хызр понимает, что Искендеру это не суждено, и уходит, не возвращаясь более к 

шаху. Источник они нашли случайно. Они расположились около него отдохнуть и утолить голод, и когда 

уронили в него соленую рыбу, взятую на дорогу, рыба ожила и уплыла. С тех пор они оба бессмертны, и 

на них возложена обязанность помогать заблудившимся путникам, причем Хызр помогает на суше, а 

Ильяс - на море. 

«Искендер у говорящего дерева Ваг-Ваг» по сюжету ему предсказывается скорая смерть: 

человеческие головы, висящие вместо плодов, указывают ему приметы конца (1513 г., Шираз). 

Редчайшая миниатюра «Цирюльник Искендера раскрывает его тайну тростнику» (Исфахан, 1600 г.) 

даёт легенду о длинных ушах Искендера. Чтобы скрыть их он носил шлем с двумя рогами, что и дало ему 
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прозвище «Двурогий». Его цирюльник, не в силах хранить тайну, сказал это тростнику. Позже свирель из 

тростника рассказала об этом всему миру. 

«Звери внимают музыке Платона» иллюстрируют притчу, где Платон, оскорбленный словами 

Аристотеля о своём превосходстве, создал магический инструмент, очаровывающий зверей. Аристотель, 

не сумевший создать подобное, попросил у Платона прощения за своё высокомерие. 

Следующий рассказ - о величайшем мудреце Ормузде - Хермисе, то есть о знаменитом Гермесе 

Трисмегисте, которому и средневековая Европа приписывала магические знания. Семьдесят ученых, 

завидуя его познаниям, вступили в состязание с ним. Слушая его речи, они на все его утверждения 

отвечали голым отрицанием, отказываясь подтвердить их правильность. Мудрец разгневался и путем 

заклинаний превратил их всех в камни. 

На смену Хермису появляется Платон. Он изобрел музыкальный инструмент - органон. Ему 

удается, учитывая законы мировой гармонии, найти такие музыкальные лады, которыми можно вызвать 

из пустыни диких зверей, можно усыпить и вновь пробудить любое существо. Аристотеля терзает зависть, 

он хочет самостоятельно добиться того же результата. Усыпить людей посредством музыки ему удается, 

но разбудить их он бессилен. Ему приходится прибегнуть к помощи Платона, и так выясняется, что 

главенство над всеми мудрецами принадлежит Платону. 

Оставив хакана на берегу, Искендер пускается в плавание по морю. Они достигают места, далее 

которого плыть нельзя, так как там начинается бурное течение, впадающее в мировой океан. По указанию 

Искендера, 

Булинас ставит там на небольшом островке статую, предупреждающую мореходов об опасности. 

На обратном пути они попадают в губительный водоворот, выбраться из которого удается лишь благодаря 

находчивости Булинаса. Прибыв снова на сушу, они идут в обратный путь и находят белый (серебряный) 

город, жителей которого терзает страшный грохот, раздающийся на восходе солнца из моря. Ученые уста-

навливают причину этого явления: оказывается, что вода содержит в себе ртуть. 

В той же рукописи 1444 г. есть единственная среди моря иллюстраций миниатюра «Легенда о брон-

зовом коне». Платон рассказывает Искендеру историю о пастухе и волшебном перстне. Этот пастух 

находит бронзового коня, проникает внутрь статуи и обнаруживает кольцо-невидимку, а затем становится 

повелителем мира. 

Так изучение «Хамсе» Низами даёт все новые и новые аспекты как филологам и философам, так и 

искусствоведам. 
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доктор философии по искусствоведению 

 

Известно, что «Хамсе» Низами наряду с «Шах-наме» и «Калилой и Димной» является самым 

иллюстрированным произведением мусульманского Востока. В поэзии также породило множество 

подражаний - назире. 

Специалистам и любителям хорошо известны такие шедевры миниатюрной живописи, как «Хамсе» 

1494 г. гератской школы и знаменитый экземпляр шаха Тахмасиба тебризской школы 1539-43 гг., оба из 

Британской Библиотеки в Лондоне. Нельзя не упомянуть и роскошное издание «Хамсе» Ягуб-бека Ак-

Коюнлу из Музея Топкапы в Стамбуле. В этих шедеврах, созданных по заказу крупнейших меценатов, 

избраны самые известные, канонические сюжеты. 

Однако, менее известные, а подчас и недоступные иллюстрации остались за пределами внимания, 

даже искушенных знатоков миниатюры. Почти все они находятся в собрании Музея Топкапы в Стамбуле, 

где среди огромного количества рукописей «Хамсе» лишь иллюстрированных - 69 экземпляров. 

Это - огромное количество образцов т.н. «туркменского коммерческого стиля», созданные в период 

правления династий Ак-Коюнлу в Ширазе. Их уровень за немногими исключениями является весьма 

посредственным. Это объясняется, как видно из самого названия стиля, тем, что они создавались для 

рынка, а не по заказу, т.е. для небогатого покупателя. Чаще всего их делали в семейном кругу и серийном 

производстве. Но оттого, что не было заказчика, диктующего свою волю, художнику была предоставлена 

свобода выбора иллюстраций, и поэтому среди иллюстраций было много неканонических сюжетов, 

многие из которых до сих пор являются единственными. 

Было среди редких сюжетов и несколько конца XV - начала XVI веков исфаханской школы более 

высокого художественного уровня, среди которых «Лейли даёт пощечину Ибн Саламу (1567 г.), 

«Цирюльник раскрывает тайну Искендера тростнику (1600 г.), «Мария-алхимик и философский камень» 

1500 г. (Шираз, но стиль Исфахана), «Искендер у говорящего дерева «Вал-Вал» 1513 г. (Шираз, стиль 

Исфахана). 

Уже упомянутый «Туркменский коммерческий стиль» Шираза 15 века, дает наибольшие 

количества редких сюжетов, однако рамки статьи ограничивают нас лишь некоторыми. 

 

Группа миниатюр 15-16 веков даёт миниатюры более высокохудожественные. В миниатюре 

«Сказание о Марии-алхимике» из Искендернаме говорится о царице Сирии Марии, которая по-

стигает в школе Аристотеля тайны алхимии и создать огромное количество золота 

 

Это миниатюры рукописи Н. 753 середины 15 в. «Шарр лишает Хайра зрения», «Состязание 

румийского и китайского художника», «Мани рисует собаку», «Идол, возведенный Искендером в 

назидание кыпчакским женщинам». 

Также уникальны миниатюры рукописи 1666 г., созданные в Йезде, но в том же стиле. Это 

«Сулейман и царица Шиба с больным ребенком» и «Легенда о бронзовом коне». Этот список можно 

бесконечно продолжать. 

Рассмотрим же некоторые из них, примечательные по сюжетам. Отметим сразу, что большинство 

редких сюжетов, приходится на поэмы «Семь красавиц» и «Искендер-наме». Притча о большом ребенке 

Сулеймана и Саба из «Семь красавиц» повествует о том, что архангел Джебраил для излечения ребёнка 

признаться им обоим в своих тайных желаниях. Царица Шеба признается, что несмотря на сказочную 

красоту своего мужа, она засматривается на всех красивых мужчин, а Сулейман в свою очередь открывает 

тайну, что, будучи обладателем несметных богатств, он всегда смотрит в руки посетителям, ожидая 

богатых даров. 

Поучительна сказка, рассказанная Бахраму Гуру хорезмийской принцессой Назапари под знаком 

луны в понедельник в зеленом замке. Бишр, желая исцелиться от любви к прекрасной румийке, 
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отправился в паломничество в Иерусалим и по дороге встретил Малиха. Несмотря на все уговоры Бишра, 

Малиха решил искупаться в хуме с водой, который они нашли в пустыне, и утонул. Бишр вытащил труп 

и похоронил его, а одежду отнес к родным умершего. Когда жена Малиха открыла свое лицо, Бишр увидел 

ту красавицу, которая лишила его покоя. Он взял ее в жены и жил счастливо. 

В той же рукописи 1666 г. есть единственная среди моря иллюстраций миниатюра «Легенда о 

бронзовом коне». Платон рассказывает Искендеру историю о пастухе и волшебном перстне. Этот пастух 

находит бронзового коня, проникает внутрь статуи и обнаруживает кольцо-невидимку, а затем становится 

повелителем мира. Богата редкими сюжетами и рукопись середины 15 века (Н.753). Миниатюра «Шарр 

лишает зрения Хайра» из Семи красавиц повествует о Шарре, который за глоток воды в пустыне требует 

у Хайра его глаза, на что Хайр, умирающий от жажды соглашается, теряет глаза и не получает обещанного 

глотка воды. 

В редкой миниатюре «Лейли даёт пощечину Ибн Саламу» (1567 г., Исфахан), её удар столь силен и 

внезапен, что ошеломленный Ибн Салам отлетает от удара с брачного ложа и изображен в момент 

падения. 

Другая миниатюра той же рукописи «Состязание румийских (греческих) и китайских художников» 

рассказывает, что разделенные завесой художники по окончании работ убирают эту завесу и 

обнаруживают одинаковый рисунок. Искендер разгадывает тайну: китайский художник так свою стену, 

что она зеркально отражает картину на противоположной стене. 

Третья миниатюра рукописи «Художник Мани и рисунок дохлой собаки» изображает легенду, 

когда Мани разбивает кувшин о нарисованный бассейн. Поняв обман, Мани рисует на краю бассейна 

дохлую собаку, вызывая отвращение к воде из бассейна. 

Ещё одна, четвертая миниатюра рукописи Н.753 «Идол, воздвигнутый Искендером в назидание 

женщинам» любопытна и поучительна. В кипчакских стенах Искендер был удивлен женщинами с 

непокрытой головой. Он велит воздвигнуть черный идол с беломраморным покрывалом, магическая сила 

которого заставляет женщин прикрывать лица чадрой. 

Группа миниатюр 15-16 веков даёт миниатюры более высокохудожественные. В миниатюре 

«Сказание о Марии-алхимике» из Искендер-наме говорится о царице Сирии Марии, которая постигает в 

школе Аристотеля тайны алхимии и создать огромное количество золота. Учёные просят её раскрыть 

тайну философского камня, но её учение доступно только избранным. 

Рассказ повествует о том, как одна из правительниц Сирии, коптская Мария, утратив свои владения, 

приехала в Рум и вступила в число учеников Аристотеля. Философ обучил ее всем наукам, а чтобы она 

могла добыт;, нужные для возвращения власти средства, сообщил ей, как путем алхимии добывать золото. 

Так она вернула себе владения и притом добыла столько золота, что даже собак в ее замке стали водить 

на золотых цепях. Многие мудрецы старались узнать у нее тайну философского камня, но она сообщала 

им только темные символы, доступные лишь немногим избранным. 

Один из разделов «Книги славы Искендера» - предание о живой воде. О дарующем жизнь 

чудодейственном роднике, скрытом в стране вечного мрака, Искендер случайно узнает от одного старика. 

Он решает разыскать это чудо. Подойдя к границам страны мрака, он, однако, видит, что вступить туда 

крайне опасно, ибо обратный путь нельзя будет найти. Затруднение разрешает один старец, которого 

юный воин, сын его, несмотря на запрет шаха, взял с собой е поход. Он дает совет: взять только что 

ожеребившуюся кобылу, на краю страны мрака зарезать ее жеребенка, а затем пуститься в темноту: 

влекомая материнским чувством кобыла всегда сумеет найти обратный путь к месту гибели жеребенка. 

Искендера во мрак сопровождает Хызр, там был еще и Ильяс-пророк, которым и удается найти родник и 

получить бессмертие. Хызр понимает, что Искендеру это не суждено, и уходит, не возвращаясь более к 

шаху. Источник они нашли случайно. Они расположились около него отдохнуть и утолить голод, и когда 

уронили в него соленую рыбу, взятую на дорогу, рыба ожила и уплыла. С тех пор они оба бессмертны, и 

на них возложена обязанность помогать заблудившимся путникам, причем Хызр помогает на суше, а 

Ильяс - на море. 

«Искендер у говорящего дерева Ваг-Ваг» по сюжету ему предсказывается скорая смерть: 

человеческие головы, висящие вместо плодов, указывают ему приметы конца (1513 г., Шираз). 

Редчайшая миниатюра «Цирюльник Искендера раскрывает его тайну тростнику» (Исфахан, 1600 г.) 

даёт легенду о длинных ушах Искендера. Чтобы скрыть их он носил шлем с двумя рогами, что и дало ему 
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прозвище «Двурогий». Его цирюльник, не в силах хранить тайну, сказал это тростнику. Позже свирель из 

тростника рассказала об этом всему миру. 

«Звери внимают музыке Платона» иллюстрируют притчу, где Платон, оскорбленный словами 

Аристотеля о своём превосходстве, создал магический инструмент, очаровывающий зверей. Аристотель, 

не сумевший создать подобное, попросил у Платона прощения за своё высокомерие. 

Следующий рассказ - о величайшем мудреце Ормузде - Хермисе, то есть о знаменитом Гермесе 

Трисмегисте, которому и средневековая Европа приписывала магические знания. Семьдесят ученых, 

завидуя его познаниям, вступили в состязание с ним. Слушая его речи, они на все его утверждения 

отвечали голым отрицанием, отказываясь подтвердить их правильность. Мудрец разгневался и путем 

заклинаний превратил их всех в камни. 

На смену Хермису появляется Платон. Он изобрел музыкальный инструмент - органон. Ему 

удается, учитывая законы мировой гармонии, найти такие музыкальные лады, которыми можно вызвать 

из пустыни диких зверей, можно усыпить и вновь пробудить любое существо. Аристотеля терзает зависть, 

он хочет самостоятельно добиться того же результата. Усыпить людей посредством музыки ему удается, 

но разбудить их он бессилен. Ему приходится прибегнуть к помощи Платона, и так выясняется, что 

главенство над всеми мудрецами принадлежит Платону. 

Оставив хакана на берегу, Искендер пускается в плавание по морю. Они достигают места, далее 

которого плыть нельзя, так как там начинается бурное течение, впадающее в мировой океан. По указанию 

Искендера, 

Булинас ставит там на небольшом островке статую, предупреждающую мореходов об опасности. 

На обратном пути они попадают в губительный водоворот, выбраться из которого удается лишь благодаря 

находчивости Булинаса. Прибыв снова на сушу, они идут в обратный путь и находят белый (серебряный) 

город, жителей которого терзает страшный грохот, раздающийся на восходе солнца из моря. Ученые уста-

навливают причину этого явления: оказывается, что вода содержит в себе ртуть. 

В той же рукописи 1444 г. есть единственная среди моря иллюстраций миниатюра «Легенда о брон-

зовом коне». Платон рассказывает Искендеру историю о пастухе и волшебном перстне. Этот пастух 

находит бронзового коня, проникает внутрь статуи и обнаруживает кольцо-невидимку, а затем становится 

повелителем мира. 

Так изучение «Хамсе» Низами даёт все новые и новые аспекты как филологам и философам, так и 

искусствоведам. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЯЗЫКЕ СОЧИНЕНИЙ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

 

НИЗАМИ ТАГИСОЙ 

 

Одним из важных вопросов в изучении Низами Гянджеви является проблема относительно языка 

его сочинений. В связи с этим А.Крымский писал: «Когда затем речь переходит уже к Низами, 

позволительно поспорить только против чрезмерного увлечения в истолковании «тюркизма» Низами, 

возразить против стремления читать в исторических указаниях много больше, чем буквально говорит 

их текст (однако и этот вопрос также требует некоторые уточнения). Из свидетельства Лютфали-

бека Азера о том, что огромный диван лирических стихотворений Низами затерялся, нельзя сделать 

уверенного заключения, что Низами не отказывался от своего национального народного языка, так как 

среди исчезнувших стихов могли, дескать, быть писанные на азербайджанском языке». А.Крымский 

здесь ссылается на «Антологию азербайджанской поэзии» (М.: Гослитиздат, 1939. под ред. В.А. 

Луговского и Самеда Вургуна.). И действительно, в «Антологии» читаем: «Лютфали-бек Азер в 

«Атешгаде» передаёт старинное предание об утерянных произведениях великого азербайджанского 

поэта: «Говорят, - читаем в «Атешгаде», - что у Низами, кроме его «Хамсэ» («Пятерицы») было до 

двадцати тысяч бейтов, касидэ, газелл (правописание слов в «Антологии...» сохранено - Н.Т.), кыте и 

рубаи, которые были утеряны. Ряд других авторов, в том числе и Шамседдин Сами, также указывает 

на эти утерянные двадцать тысяч бейтов». А.Крымский с таким утверждением не соглашается. 

Заметим, что всякого рода небылицы вокруг предполагаемых тюркских - азербайджанских стихов 

Низами продолжают создаваться и в наши дни. Не так давно выходящая в Тегеране газета «Этталаат» 

сенсационно возвестила на весь Иран о найденном в Реште рукописном сборнике тюркских стихов 

Низами. Однако обследование списка тюркских стихов показало, что мы имеем дело с очередной 

фальшивкой. Все же редакция бакинской литературной газеты «Адабият ве индженесет» (от 8 марта 1969 

г.), не проконсультировавшись со специалистами, поместила эту «сенсацию» на первой странице. 

В то же время в «Антологии...» Крымскому импонирует такая формулировка неопровержимой 

мысли, что, несмотря на персидский язык своих произведений, Низами всецело остаётся поэтом своего 

родного Азербайджана и что историю развития азербайджанской литературы надо начинать не с того 

момента, когда азербайджанцы стали писать по-тюркски, а с более ранних литературных явлений, 

привлекая сюда и Низами, и других местных авторов, хотя они писали на «фарси», равно как надо 

привлекать и более старых, ещё арабоязычных авторов. 

Кроме этого в «Антологии...» обращается внимание на то, что в произведениях Низами 

раскрываются живые страницы истории. Фантастика, сказочные вымыслы переплетаются у него с 

подлинными картинами жизни и быта азербайджанского народа. Все описанное в поэмах Низами как 

исторически, так и географически связано с азербайджанским миром. Нам кажется, удостоверившись в 

этом, ни в коей мере нет смысла еще раз доказывать право азербайджанского народа считать творчество 

Низами продуктом азербайджанской действительности. 

В «Антологии...» коснулись и того вопроса, почему одну из лучших своих поэм «Лейли и Меджнун» 

Низами намеревался писать не на фарси, а на азербайджанском (тюркском) языке. В начале своей поэмы 

Низами объясняет причину создания «Лейлии Меджнуна». И отмечает, как его желанию помешало 

появление посланца шаха с письмом, где правитель требовал от поэта создания новой поэмы, поставив 

условием - писать её только на фарсидском языке. 

«О, мой верный раб, - писал шах в своём послании поэту, - о Низами, волшебник мира слов. 

Дуновением утреннего ветерка покажи свои чары, своё волшебство слов. Выяви всё, что можешь, в 

чудесном искусстве речи. Я хочу, чтобы ты воспел в словах, как жемчуг, любовь Меджнуна. Если 

можешь, и ты скажи несколько девственных слов, чистых, как невинность Лейли, чтобы я прочёл и 

подтвердил их сладость и, кивая головой, указал бы на них, как на корону... Укрась ты невесту юную 

фарсидскими и арабскими украшениями. Ты знаешь, я смыслю в речи, я различаю новые от старых 

бейтов, но знай, что если жемчуг, нанизанный тобой на нить с кольца дум, будет носить образы тюркские, 

это для нас не годится, ибо тюркообраз- ность недостойна нас. Для лиц, стоящих высоко, достойна 

высокая речь». 

От этого послания все надежды Низами обрушились. «Волнение охватило мое сердце и мое 

сознание. У меня не было сил отвергнуть это слово, и не было у меня также глаз, чтобы найти путь к 

сокровищнице. Огорчение охватило меня. Не было у меня друга, чтобы поведать о тайне своей, рассказать 

эту повесть». 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

269 
 
 

А.Крымский в то же время полагает, что эту ясную историческую мысль (он называет её аксиомой 

- Н.Т.) ни к чему было омрачать выпадами против «реакционнотрадиционного причисления Низами 

буржуазными востоковедами к иранской литературе. Упрекая «буржуазных востоковедов» в 

«реакционности», придётся назвать реакционной и всю иранскую нацию, которая никогда ведь не 

откажется от Низами, писавшего на её языке и давшего огромный толчок развитию иранской 

литературы». 

Далее А.Крымский пишет: «Надо твердо сознать и признать: азербайджанец Низами, конечно, 

есть родной азербайджанский поэт, которым Азербайджан может по праву гордиться, но он же есть 

гордость и украшение также иранской литературы, которая ни в коем случае не может исключить его 

из своих рядов,... несмотря на его «азербайджанизм» и «тюркообразность». 

А что касается того, что Низами свои произведения писал не на азербайджанском, а на персидском, 

для этого А.Крымский приводит пример из русской литературы относительно языка произведений 

Н.В.Гоголя, который был украинцем. Н.В.Гоголь любил свою Украину, и её природу, и её людей, и её 

народное творчество. В то же время при пользовании русским языком широко брал сюжеты из украинской 

жизни, свои произведения пересыпал украинизмами. 

Когда речь заходит о средневековых азербайджанских писателях, оппоненты возражают, что они 

писали свои произведения не на тюркском, а на арабском и персидском языках. Однако оппоненты не 

принимают во внимание то обстоятельство, что до исламизации Азербайджана арабы распространили 

мусульманскую религию по всей Персии, как в близлежащих географических регионах, так и на огромном 

пространстве. После принятия ислама на этих территориях образовалось единое религиозно-культурно-

эстетическое пространство, куда входили Азербайджан, Турция, Иран, Афганистан, Пакистан, Средняя 

Азия, Казахстан, Татарстан, Башкортостан. Сперва арабский, а затем персидский языки стали 

доминировать на этих территориях, стали языками поэзии, а в дальнейшем персидский язык вытеснил 

арабский. 

Можно сказать, что почти то же самое происходило в Российской империи. Если с конца XVIII - 

начала XIX в. французский язык и особенности французской культуры преобладали в высших слоях 

общества, то постепенно доминирующими здесь стали немецкий язык и элементы немецкой культуры. 

Поэтому при чтении произведений многих русских писателей, таких, как А.Пушкин, М.Лермонтов, 

В.Жуковский, К.Батюшков, И.Гончаров, И.Тургенев и многие другие, мы видим обилие использованных 

на этих языках слов, выражений и фраз. 

Необходимо заметить, что тюркские писатели еще в средние века возражали против такой 

гегемонии персидского языка. Так, например, узбекский писатель и мыслитель Алишер Навои в 

фундаментальной работе «Мухакамат-уль-лугатейн» («Суждение о двух языках»), написанной в 1499 

году, за два года до смерти, сравнивал выразительные возможности языка «тюрки» перед персидским. 

Навои удалось тогда показать огромные возможности, богатство и разнообразие, тонкость и поэтичность 

выражений в тюркском языке, который, наряду с поэзией, может служить необходимым средством 

выражения любой научно-художественной мысли. Однако средневековые каноны и традиции на 

протяжении многих веков не нарушались. В то же время, начиная с XIII в., язык «тюрки» 

(азербайджанский) постепенно стал языком классической литературы. В XIV в. в Азербайджане началось 

активное создание двуязычных словарей. Были составлены персидско-тюркский и арабско-тюркский сло-

вари. Словарь Гиндушаха Нахчивани прославился не только в Азербайджане, но и в других регионах и 

государствах. В XIII в. Алим ибн Муханна составил словарь азербайджанского языка. Поэт (Гул)Али 

написал на родном языке своё сочинение «Гис- сейи-Юсиф». Начали распространяться первые 

классические образцы стихотворений Иззаддина Гасаноглу (конец XIII в. - начало XIV в.), Зульфикара 

Ширвани, Кази Бур- ханеддина (конец XV - начало XVI в.), Шах Исмаила Хатаи (конец XV -I половина 

XVI в.), несколько позднее Мохаммеда Физули и мн. др., писавших свои произведения на «тюрки», т.е. 

на азербайджанском языке. Необходимо подчеркнуть и то, что в условиях средневекового Востока писать 

на тюркском языке, когда, вне всякого сомнения, доминировали арабский и персидский языки, было 

нелегко. Да и самим поэтам тоже это было невыгодно. 

Кто такой Низами, какому этносу он принадлежит, поэт сам объясняет в текстах своих поэм, ответ 

на все эти вопросы даёт своими сочинениями. Вот как поэт говорит о тюрках: «Хвала тебе, о Тюрк! Ты 

семь планет возглавил», или «Тюрки с древности управляли Кавказом», или «Азербайджан - это тюркская 

земля», «Тюрки верят в Единого Тенгри», «Тюрки - красивый народ». «Города тюркские прославлены 

красивыми женщинами и мужчинами», «Хатайская тюрчанка». 

Низами влюблён в нравственную культуру тюрков. Сочиняя свои произведения на персидском, в 

то же время объектом своего изображения он делает не персидскую действительность, а тюркскую. Поэт 

на всё смотрит глазами тюрка. Поэтому, отталкиваясь от языка произведений, считать Низами 
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нетюркским поэтом не имеет под собой сколько-нибудь веских оснований. Здесь следует принимать во 

внимание и то обстоятельство, что азербайджанские поэты до Низами, в основном, сочиняли стихи на 

арабском языке (Муса Шахават, Исмаил ибн Яссар, Абубакр Ахмед Бардиджи, Абусаид Ахмед Бардаи, 

Абулгасан Бахманияр ал-Азербайджани, Эйналгузат Мия- наджи, Хатиб Тебризи и другие). В эпоху 

Низами (Гатран Табризи, Хагани Ширвани, Мехсети Гянджеви, Фелеки Ширвани, Муджираддин 

Бейлакани и др.), после него (С.Ширвани, М.Шабустари, М.Авхади, А.Ардебили, А.Табризи, 

К.Бурханеддин, Ф.Найми, И.Насими, М.Дж.Хакики, Н.Кишвери, Хабиби, Ш.И.Хатаи, М.Физули и др.) 

писали свои сочинения на персидском языке. Как сообщают многочисленные средневековые источники, 

фарси на протяжении длительного исторического этапа для народов, принявших ислам, был языком 

изящности, культуры, поэзии. Низами, как и другие тюркские поэты, будучи в этом географическом и 

языковом пространстве, писал свои произведения на фарси. 

В истории мировой литературы можно найти много подобных примеров. 

Так, армянские ашуги Саят Нова и Етим Эмин подавляющую часть своих ашугских стихов 

исполняли и писали на азербайджанском языке. Однако никто не берёт под сомнение то, что Саят Нова и 

Етим Эмин не представители армянской культуры. 

Или в Африке в португалоговорящих странах поэты и писатели создавали свои произведения на 

португальском, во французоговорящих странах - на французском. Или в Индии и Пакистане во многих 

штатах на протяжении более чем 200 лет господствовали Британская империя и английский язык. 

Сегодня довольно хорошо известна индийская английская литература, также называемая 

индийским письмом на английском языке, представляющая совокупность произведений индийских 

писателей, которые пишут на английском языке, и чей родной язык может быть одним из многочисленных 

языков Индии. Её часто называют индоанглийской литературой. На протяжении более чем двух веков 

индийская литература создавалась на английском языке. Авторы, пишущие свои произведения на 

английском, все больше завоёвывали и поныне завоёвывают признание не только в Индии, но и далеко за 

её пределами, ещё начиная с колониального времени. Нам известны имена таких индийских прозаиков, 

как Салман Рушди, Амитав Гхош, Ро- хинтон Мистри, Аравинд Адига, Викрам Сетх и другие авторы, 

создававшие свои лучшие шедевры на английском языке. Это случилось в результате длительного 

взаимодействия английского языка с хинди и другими региональными языками, что впоследствии 

получило название «индийский английский». Он имеет определённые отличия от британского 

английского языка, касающиеся главным образом фонетики и лексики. Или же обратим внимание на 

пакистанскую англоязычную литературу, которая в годы британского колониального правления 

развивалась в этой стране. Пакистанский английский язык сегодня составляет важную и неотъемлемую 

ветвь пакистанской литературы. Поэт и педагог, доктор Аламгир Хашми даже ввёл в оборот термин 

«пакистанская литература на английском языке». В мировой литературе широко известны образцы поэзии 

на английском языке, созданные такими яркими творцами пакистанского происхождения, как Шахид 

Сухраварди, Ахмед Али, Аламгир Хашми, Тауфик Рафат, Дауд Камал, Маки Курейши, Зульфикар Гхош 

и многие другие. 

Писатель может говорить на иностранных языках, но свои произведения, как показывает история 

литературы, создаёт на одном языке, родном или на каком-то другом, для его души благоприятном. В 

средние века на Востоке это было обыденным явлением. 

И хотя для Европы это не совсем обыденное явление, в то же время и здесь можно найти подобные 

примеры. Так, например, такие писатели, как Дж.Конрад, Д.Джойс, С.Беккет, В.Набоков, П.Целан, 

А.Кристоф и др., получившие всемирную и европейскую известность, свои произведения также писали 

не на родном языке. Почему так происходит? Некоторые учёные называют это явление билингвизмом, 

что представляет исключительный интерес не только с точки зрения лингвистики, но и с других позиций 

- философии, психологии, этнопсихологии, социологии и даже физиологии. 

М.Хайдеггер так выражается о языке: «Язык есть дом бытия». 

В связи с этим возникает вопрос: может ли человек (т.е. писатель - Н.Т.) чувствовать себя в чужом 

«доме» совершенно свободно, «как у себя дома». На такой вопрос Хайдеггер отвечает: «Диалог между 

домами оказывается почти невозможным». 

Однако мы не совсем согласны с таким утверждением. В нашем случае язык произведений Низами 

этому яркое доказательство. Заметим, что у Низами язык не просто средство для взаимопонимания, но и 

подлинный мир. Низами с большим воодушевлением вошёл в этот «великий и могучий» дом и мир, 

овладел всем его богатством, т.е. не только понял, но и прочувствовал значение и смысл, нередко 

скрытый, десятков и даже сотен тысяч слов, пословиц, поговорок, легенд, мифов, преданий, былей, 

рассказов. 
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Учеными было установлено, что в результате межкультурных контактов формируется четыре 

индивидуальных типа: 1) «перебежчик» (отказ от собственной культуры ради чужой), 2) «шовинист» 

(противоположный вариант), 3) «маргинал» (колебание между двумя культурами), 4) «посредник», 

синтезирующий две культуры, являясь их связующим звеном. Низами выступал именно посредником 

между двумя- азербайджанской (тюркской) и персидской - культурами. 

В наши дни одной из состоявшихся работ, проливающих свет на некоторые вопросы языка 

произведений Низами, является диссертация доктора философии по филологии Мирфиридуна 

Сейидрустам оглу Риязи, защищённая в Азербайджане в 2017 году. Весомость этой работы, в первую 

очередь, в том, что здесь темой является «Низами Гянджеви в современном иранском 

литературоведении». 

Важной стороной этого исследования является то, что её автор - гражданин Ирана, свободно 

работающий с первоисточниками. Привлекая в своё исследование изыскания целой плеяды иранских 

литературоведов, изучавших отдельные вопросы низамиведения, и анализируя их критические работы, 

Мирфиридун Риязи приходит к выводу о том, что, несмотря на то, что Низами писал свои произведения 

на фарси, однако манера и стиль письма произведений, язык и стилистика, использованные им фразы, 

слова и словосочетания, выражения и т.д. однозначно доказывают, что, будучи персоязычным, Низами 

является поэтом тюркским. При этом автор ссылается на монографический труд Шафака Резазаде 

«История литературы» («Tarixe ədəbiyyat»), где отмечается следующее: «Низами Гянджеви привнёс в 

персидский язык совершенно новый стиль, что называется азербайджанским стилем». 

Крупный иранский учёный Мохаммед Моин в своей статье «Кто такой Низами?» пишет: «Среди 

пяти крупных поэтов, создающих свои произведения на фарси, начиная с X в., с точки зрения уровня 

после Фирдоуси, Сади, Мовлеви и Хафиза, Низами занимает высокую позицию». 

На протяжении длительного времени учёные Ирана, принимая во внимание то обстоятельство, что 

поэт писал свои сочинения на фарси, называли его персидским автором. Они говорили о том, что он 

родился не в Гяндже, а в иранском городе Кум. 

Как подчеркивает Мирфиридун Риязи, в современном иранском литературоведении учёными 

окончательно установлено, что несмотря на то, что язык Низами персидский, но сам он тюрок и родом из 

Гянджи. Эти исследователи, как правило, в своих работах имя Низами называют «Низами Гянджеви», т.е. 

«Низами из Гянджи». 

Проведя скрупулёзные исследования, на основе разработок иранских литературоведов М. Риязи 

доказал, что Низами является персоязычным тюркским поэтом. 

Свои суждения относительно того, что Низами персоязычный тюркский поэт автор проводит в трёх 

взаимосвязанных и взаимообусловленных главах своей диссертации таких, как «Основные направления 

нового периода в низамиведении» (где представлены разделы из истории исследования низамиведения, 

жизнь и среда Низами Гянджеви в современных иранских исследованиях, иранские исследователи о 

творчестве Низами Гянджеви), «Проблема Низами в иранских исследованиях» (где имеются спорные 

вопросы, связанные с Низами Гянджеви в иранских исследованиях, критическое отношение к иранским 

исследователям, оценка проблемы Низами мировых и азербайджанских низамиведов), «Хамсе» в 

иранских исследованиях», включающая в себя искания иранских учёных относительно пяти поэм: 

«Сокровищница тайн», «Хоеров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искендернаме» 

Низами Гянджеви. 

Нам кажется, что данное исследование может считаться одной из наиболее важных разработок 

относительно споров и разногласий как о принадлежности Низами к азербайджанской литературе, так и 

для решения некоторых важных проблем по идейно-художественной сути «Хамсе». 

В работе М.Риязи приковывает внимание тот факт, что автор достаточно компетентно 

останавливается и на многих просчётах иранских учёных, в числе которых утверждение, что он выходец 

из Кума. В данном случае М.Риязи принимает во внимание весьма солидное мнение Вахида Дастгерди, 

писавшего: «Такое утверждение в подавляющем большинстве случаев опровергается как иранскими, так 

и зарубежными низамиведами». 

Одной из важных страниц исследования М.Риязи, посвящённого Низами, является то, что здесь 

обращается внимание как на отдельные вопросы относительно жизни и творчества Низами Гянджеви, так 

и на другие моменты. Действительно, в этой части достаточно много разночтений. 

Как мы отмечали, в исследованиях иранских литературоведов ведутся споры относительно родины, 

имени, года рождения и смерти, трудностях языка, разночтений при изучении рукописей и т.д. 

Мирфиридун Риязи считает, что перечисление всей совокупности этих спорных проблем, могло бы 

послужить созданию целой книги. 

Исходя из этого, нам представляется необходимым продолжать тему. 
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Так, например, относительно места рождения Низами исследователь Зерринкуб пишет: «Низами 

родился в Арране, в очаге Гянджа, отнесение и принадлежность его Гохестанскому региону в Куме - это 

фальсификация тезкиреистов». Почти аналогичную мысль высказывает Мохаммед Моин в книге 

«Исследование «Семи красавиц». А Баркат Зенджани, опираясь на три бейта, представленные в «Лейли и 

Меджнуне», отца Низами называет Юсифом, деда - Зеки, дядю - Хаджи Омаром, а мать происходящей из 

курдского племени «Раисе». Однако эта мысль напрочь опровергается Вахидом Дастгерди. А Саид 

Нафиси считает, что употреблённое имя Раисе в поэме «Лейли и Меджнун» не есть имя матери Низами. 

Споры и уточнения вокруг имени Низами продолжаются и в работах иранского литературоведа 

Бахруза Сарватиана, где он указывает на то, что Низами в «Лейли и Меджнуне» в начале каждого абзаца 

себя называет Увейсом, а свою религию - исламом. Однако до сих пор определенно неизвестно, было ли 

у него два имени. 

С какого бы ракурса мы не подходили к изучению творчества Низами, во все времена одним из 

актуальных вопросов являелась проблема принадлежности Низами азербайджанской или персидской 

литературе. Если в XVIII - XIX а также до 30-ых годов XX в. иранские, западно-европейские, армянские 

и им подобные исследователи литературы называли Низами персидским поэтом, в то же время такие 

крупные учёные, как Ю.Марр, М.Рафили, Г.Араслы, А.Султанлы, А.Крымский, Е.Бертельс, Х.Юсифли, 

А.Агаев и мн. другие однозначно установили, что Низами - великий азербайджанский поэт, живший в 

Гяндже и писавший свои произведения на персидском языке. В этом можно убедиться, ссылаясь на мысли 

лучшего советского ираниста, большого знатока творчества Низами Ю.Н.Марра, который со всей 

определённостью связывает Низами с Кавказом и в первую очередь с Азербайджаном. Ю.Н.Марр писал: 

«...Низами является своим для Кавказа, в частности, для той этнической группировки, которая до 

последнего времени сохраняла персидскую традицию в своей литературе, т.е. для Азербайджана, где 

Гянджинский поэт всё-таки более в почёте, чем в Персии». 

Если даже и нет других мнений, исходя из этой однозначной оценки, Низами следует считать 

родным поэтом для азербайджанского народа. Поэтому полагаем, что инсинуации относительно 

непринадлежности Низами азербайджанской поэзии не имеют под собой каких-либо веских оснований. 

В то же время утверждаем, что творчество Низами Гянджеви положило начало развитию культурно-

литературных, нравственно-этических и философско-эстетических связей двух - азербайджанской и 

персидской - культур. Заслуга Низами ещё и в том, что он способствовал взаимному обмену идеями и 

общению азербайджанской и персидской литературной общественности. 

 

Литературный Азербайджан - 2021.-№8.-С.74-106. 

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

273 
 
 

 

Поэмы Низами Гянджеви - источник вдохновения для средневековых 

художников мусульманского Востока 

 

Джамиля Гасанзаде, 

доктор искусствоведения 

 

В 2021 году Азербайджан отмечает 880-летие азербайджанского поэта и мыслителя, классика 

мировой поэзии Низами Гянджеви. Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама 

Алиева 2021-й год объявлен в стране Годом Низами Гянджеви. «Уникальное явление человеческой 

художественной мысли - творчество Низами уже более восьми веков остается неотъемлемой частью 

духовности нашего народа. Вся жизнь и насыщенная литературная деятельность великого мастера 

связаны с Гянджой, которая в тот период была известна не только как крупнейший город Азербайджана 

и Кавказа, но и как важный культурный центр Ближнего и Среднего Востока» - отмечается в рас-

поряжении. 

Некоторые ученые-иранофилы объявляют Низами классиком персидской литературы, путая два 

разных критерия - происхождение и язык. Они забывают ту общеизвестную истину, что на средневековом 

Востоке вся научная литература создавалась на арабском языке, а художественная - на фарси, независимо 

от национальности авторов. 

В поэзии Ближнего и Среднего Востока существует несколько основных сюжетов, а также ряд 

устойчивых образов-символов: Меджнун - олицетворение безумной любви, Фархад - олицетворение 

силы и честности, Ширин - олицетворение любви и верности, и так далее. Именно у Низами мы 

встречаем наиболее яркие характеры, заимствованные из фольклора и из истории. Недаром очень 

многие значительные поэты мусульманского Востока после Низами, словно завороженные его великим 

авторитетом, создали такие же «пятерицы». Но именно Низами первым нашел эти сюжеты, став 

основоположником канона. До Низами «Пятерицы» не было. После Низами «Пятерица» вошла в норму, 

стала чем-то само собой разумеющимся. 

Знаковое творение Низами Гянджеви — «Пятерица» («Хамсе») состоит из 5 поэм: 

«Сокровищница тайн» (написана между 1173 и 1180), «Хосров и Ширин» (1181), «Лейли и Меджнун» 

(1188), «Семь красавиц» (1197) и «Искандарнаме» (около 1203). 

О громадном успехе, которым пользовались поэмы Низами по всему Ближнему Востоку, сказано и 

написано много. Свидетельством тому можно признать несметное множество подражаний как на фарси, 

так и на различных тюркских языках. Среди поэтов, которым созданные по мотивам «Хамсе» Низами 

«пятерицы» принесли широкую славу, - индийский (могольский) поэт Амир Хосров Дехлеви (1253-

1325), персотаджикский поэт Абдуррахман Джами (1414-1492), узбекский поэт Алишер Навои (1444-

1501). При всем несметном множестве таких подражаний, которые продолжали появляться вплоть до 

начала XX века, ни одному из них не удалось оттеснить «оригинал» на второй план: первенство «Хамсе» 

Низами оставалось бесспорно очевидным для всех. 

В конце XV века поздние Тимуриды проявляют значительный интерес к литературе, некоторые из 

них даже сами решаются на пробу пера. Любители поэзии этого времени особенно увлекались жанром 

«Хамсе». Ключевой фигурой культурного подъема в тимуридских владениях был один из крупнейших 

государственных мужей XV века-выдающийся мыслитель и поэт Алишер Навои. Если до Навои в 

литературе Ближнего и Среднего Востока безраздельно царил персидский язык, то Навои, нарушив эту 

традицию, создает «Пятерицу» на своем родном чагатайском языке, в те времена называвшемся «тюрки», 

то есть тюркским, а теперь обычно именуемом староузбекским, поскольку это - предок теперешнего 

литературного узбекского языка. 

Наряду с этим, поистине замечательная поэма «Лейли и Меджнун» одного из ведущих поэтов 

Азербайджана, великого Физули (1502-1562) в определенной мере может быть сопоставлена с 

одноименным творением Низами. В общей сложности известно не менее сорока персидских и тридцати 

тюркских версий поэмы «Лейли и Меджнун», созданных за последующие века. На произведения 

Низами написано более сотни ответов-подражаний («назира») на староузбекском, персидском, 

турецком, арабском, азербайджанском и др. языках. Самый поздний и один из наиболее известных из 

таких «назира» - драма турецкого поэта прошлого века Назыма Хикмета «Легенда о любви» - подражание 
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«Хосров и Ширин». В целом поэзия Низами Гянджеви оказала громадное влияние не только на 

литературу, но и на изобразительное и декоративно-прикладное искусство народов Ближнего и 

Среднего Востока. Известно, что наиболее иллюстрируемым произведением восточной литературы, 

наряду с поэмой Фирдовси «Шахнаме», была «Хамсе» Низами. 

Интересно, что творчество Низами оказало влияние на литературу не только Востока, но и Запада: 

Гёте считал Низами одним из семи гениальных поэтов всех времен и народов (3, с. 336). Г. Гейне 

говорил: «Германия имеет своих великих поэтов... Но что они по сравнению с Низами?» Однако в Европе 

и России Низами стали читать не так давно; тот же Гёте узнал о них по рассказам видного германского 

востоковеда Генриха фон Дице и переводам отрывков. Великий немецкий поэт сразу понял значение 

творческого наследия Низами, и даже использовал некоторые притчи из его произведений в своем 

«Западно-восточном диване». 

В средние века в Азербайджане, как и в ряде других стран мусульманского Востока, с развитием 

культуры и науки, усилением тяги к классической поэзии возникло и интенсивно развивалось искусство 

рукописной книги, которое постепенно стало одной из ведущих областей художественного 

творчества. Ввиду того, что у мусульман письмо и книга считались священными, важное значение 

придавали не только красоте и отчетливости письма, но и художественному оформлению книги, включая 

страницы, титульные листы и крышки переплета. Оформление должно было соответствовать содержанию 

и значению переписываемого произведения. 

Поколения художников-миниатюристов отплатили Низами благодарностью за глубокое понимание 

их искусства, создав тысячи миниатюр по мотивам его поэм. Сегодня мировые коллекции 

насчитывают свыше 6 тыс. учтенных миниатюрных иллюстраций к поэмам Низами, которые дошли 

до нас через бесчисленные войны, усобицы, пожары и мародерства минувших восьми столетий, когда 

погибло немало рукописей. И в наши дни интересно взглянуть на творчество Низами сквозь 

многоцветную призму миниатюрного искусства. 

Ширазская школа миниатюры в конце XIV века дала один из ранних «Хамсе», художественные 

особенности которого оцениваются невысоко. В целом Шираз был центром изготовления так называемых 

коммерческих рукописей, создававшихся не по заказу меценатов, а для рынка. Поэтому традиционно он 

был под влиянием ведущей школы своего времени. 

Гератская школа, одна из важнейших школ миниатюры Среднего Востока, существовала в XV веке 

в столице государства Тимуридов – Герате. Великий Алишер Навои писал, что последний тимурид, 

султан Хусейн-мирза Байкара был покровителем искусств, и «благодаря его заботам выросло так много 

бесподобных каллиграфов, художников, музыкантов и певцов, как неизвестно, появятся ли (они) при 

каком-нибудь другом правителе». Среди таких видных представителей позднегератского стиля в конце 

XV века был живописец Камаледдин Бехзад, искусство которого, проникнутое интересом к человеку, 

формировалось в тесной дружбе с великими поэтами Абдуррахманом Джами и Алишером Навои. 

Вокруг Бехзада и его учителей, главы придворной мастерской Мирака Наккаша и тебризского 

мастера Пир Сеида Ахмеда Тебризи выросла целая плеяда живописцев. Многими авторами отмечается 

тот факт, что в свои миниатюры Бехзад любил вставлять сценки из реальной жизни, не имеющие прямого 

отношения к сюжету, чтобы оживить и разнообразить их. Отмечают также присущее Бехзаду чувство 

юмора, которое часто проявлялось в его миниатюрах. В качестве примера можно привести миниатюру 

«Гарун аль Рашид в бане», созданную на тему притчи о прославленном багдадском халифе Гаруне аль 

Рашиде и брадобрее. 

Вместе со своим учителем Мираком Наккашем и учеником Касимом Али Бехзад иллюстрировал 

рукопись «Хамсе» Низами (1494/1495, Британский музей, Лондон). Эта рукопись считается эталоном 

поздней гератской школы, представители которой выработали в тесном сотрудничестве единый стиль. 

Миниатюристов последней четверти XV в. привлекают острые драматические ситуации; усложнённые 

многоплановые пространственные композиции часто выходят на поля страниц (иллюстрации «Бахрам 

Гур поражает дракона» из «Хамсе» Низами, 1493, Британская библиотека), или неожиданно оказываются 

обрезанными рамкой. 

Новаторский характер гератской школы заключается в острой наблюдательности художников, 

реалистичности деталей и главным образом в доминирующем интересе к человеку, стремлении 

передать его эмоциональное состояние посредством пейзажного фона, в выразительности жестов и поз. 
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Позднеджелаиридский период тебризского стиля - один из сложнейших для исследователя. Он 

представляет последний этап в развитии тебризского стиля XIV века, этапа подытоживания всех 

многообразных поисков предшествующего периода. Однако значение школы этим не ограничивается. 

Мастера этого времени своими произведениями открывают такие выразительные средства, 

которые превосходят все, созданное как до, так и после них. Следует отметить, что о Тебризе конца 

века сохранилось очень немного сведений, да это и не удивительно: захват города в 1384 г. Тимуром, 

который увез мастеров в свою новую столицу Самарканд (достаточно упомянуть великолепные росписи 

дворцов Тимура, описанных Арабшахом), стал тяжелым ударом для культурной жизни джелаиридской 

столицы. Таким образом, шел практически постоянный процесс оттока мастеров, и как следствие - 

интенсивная экспансия стиля, активное воздействовавшего на живописные стили Самарканда, Герата, 

Шираза. 

Миниатюры списка «Хосров и Ширин» из галереи Фрир в Вашингтоне из множества «Хамсе» 

открывают по времени три важнейших в истории тебризского стиля списка. Вторым является список 

конца XV - начала XVI века (Стамбул, Топкапы. Н. 762), так называемый «Хамсе» Ягуб-бека. И завершает 

эту триаду роскошный список сефевидского периода из Британской библиотеки, датированный 1539-43 

гг. 

Миниатюры рукописи 1405-10 гг. из галереи Фрир, опубликованные впервые выдающимся 

азербайджанским ученым М. Агаоглу в 1937 г., не имеют точной датировки, но отнесение их к первому 

десятилетию XV в. и определение Тебриза местом создания и поныне считаются неоспоримыми в силу 

ярко выраженных стилистических особенностей. 

М. Агаоглу, давая оценку роли и места миниатюр в контексте эпохи, заключает: «...Важность 

рукописи из Фрир в том, что она подтверждает предположение о существовании в Тебризе живописи, 

превосходящей по уровню существовавшие в то время образцы Шираза и Багдада, а также предвещает 

развитие гератской школы первой половины XV в. Этот факт всегда подчеркивался многими 

исследователями, но еще не был доказан фактами». 

Одна из миниатюр рукописи - «Хосров видит купающуюся в ручье Ширин» - чарующей красоты, 

иллюстрирует один из самых лирических эпизодов поэмы, когда Хосров становится невольным сви-

детелем сцены. Сюжет позволяет художнику создать широкую пейзажную панораму и воплотить свою 

концепцию лирического пейзажа, как и свое оригинальное понимание пространства. 

Ярче всего возрождение тебризской школы конца XV века проявилось в «Хамсе» Ягуб-бека. После 

долгого перерыва, вызванного вынужденным переездом азербайджанских мастеров в столицу Тимуридов 

Герат, в конце XV века при Ягубе Ак-Коюнлу Тебриз вновь возродился как центр искусств. В 

последние десятилетия XV века и была создана знаменитая рукопись «Хамсе» Низами 1481 года 

(Стамбул, музей Топкапы). Миниатюры «Хамсе» Ягуб-бека расширяют наши неполные представления об 

искусстве той эпохи, дают уникальное свидетельство первых шагов зарождающейся сефевидской школы 

в столице династии Ак-Коюнлу, а позже к ним прибавятся и миниатюры, созданные при шахе Исмаиле I. 

Миниатюры эпохи Ягуб-бека стилистически близки к придворным живописцам Шейхи и Дервишу 

Мухаммеду. Они тщательно исполнены, колористически богаты, а фантастический и пышный пейзаж 

типичен для стиля Ягуб-бека, который можно распознать и в образе Бахрама-Гура. 

В правление шаха Исмаила к рукописи было добавлено 11 миниатюр, среди которых некоторые 

принадлежат кисти Султана Мухаммеда. Именно они дают представление о развитии тебризской 

традиции в раннесефевидский период начала XVI века. В этот период рукопись украсили и другие 

миниатюры, из которых нас интересуют «Искандер и пастух» и «Искандер и Нушабе». 

Вторая половина 20-х - 30-е годы XVI века - период наиболее интенсивного развития тебризского 

стиля, когда появились многие значительные в художественном отношении иллюстрированные рукописи 

В 1540-50-е годы тебризский стиль достигает подлинной вершины своего развития, когда мастерские 

работали наиболее продуктивно и на высочайшем художественном уровне. В эти годы появляется один 

из шедевров не только восточного, но и мирового искусства - иллюстрации «Хамсе» Низами 1539-

43 гг., который хранится в Британском музее. Авторы этих миниатюр - шесть выдающихся художников 

эпохи: Мир-Мусеввир, Ага-Мирек, Султан Мухаммед, Мирза Али, Музаффар Али и Мир Сейид 

Али. 

С миниатюрами «Хамсе» Низами 1539-43 гг. сефевидская тебризская живопись подходит к своему 

апогею. После стремительного блестящего расцвета миниатюрной живописи пришлось отойти на второй 
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план художественной жизни страны. Спустя считанные годы после завершения работы над этой 

рукописью шахская библиотека была перенесена в Казвин, куда вскоре переехали и многие лучшие 

мастера. Естественно, они привезли с собой все традиции и техническое мастерство, приобретенные в 

Тебризе. Так Казвин стал наследником и продолжателем художественных традиций Тебриза. 

Крупнейший французский исследователь И. Щукин пишет (4, с. 190): «Здесь, в миниатюрах «Хамсе» 

Низами 1539-43 гг. мы видим, как Султан Мухаммед раскрывается во всех различных аспектах своего 

гения. В «Вознесении Пророка» он разрабатывает религиозную тему, часто встречающуюся в 

тимуридском искусстве, но придает этой теме величие, доселе невиданное...» 

В целом «Пятерица» Низами оказала глубокое влияние на развитие художественной культуры 

Востока, в особенности на искусство миниатюрной живописи. Нет ни одной школы мусульманского 

Востока, которая не создала бы иллюстрированных рукописей «Хамсе» - в первую очередь это 

тебризская и гератская школы, а также ширазская, казвинская, исфаханская, бухарская, османская и 

могольская. Бесценные рукописи «Хамсе» хранятся в ведущих музеях и библиотеках мира. Среди них 

вашингтонские галереи Фрир и Сэклер, нью-йоркский музей Метрополитен, лондонские музей Виктории 

и Альберта, Британский музей, Британская библиотека, библиотека Честера Битти в Дублине, Музей 

изящных искусств в Бостоне и др. 

Выдающийся востоковед Е.Э. Бертельс писал: «Творчество Низами бессмертно. Его стихи идут, как 

караваны, во все страны света». 
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The article briefly describes the reflection of the famous "Quintet" ("Khamsa") by Nizami Ganjavi in the medieval 

miniature art of the Middle East, the author provides information about the illustrations of the three most valuable 

manuscripts of the great poet's central creation made by the masters of the Tabriz and Herat schools of miniature, the leading 

schools of this art that have also predetermined the development of other schools and styles of miniature art, There is also a 

brief description of Nizami's work in general and their influence on the literature of the Muslim East. 
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АФОРИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

 

Ариф Зейналов* 

 

В августе 2021 г. исполняется 880 лет со дня рождения Низами Гянджеви. Распоряжением Президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2021 год объявлен годом Низами Гянджеви. 

Из произведений поэта известно, что написанный им «Диван» состоял из 20 тысяч строк но до нашего 

времени дошло их незначительное количество. В газелях, касидах Низами впервые нашли отражение прогрессивные 

общественно-философские мысли. 

Низами Гянджеви в 1177 г. закончил поэму «Сокровищница тайн», которая принесла ему громкую славу и 

была переведена на ряд языков мира. 

Статья посвящена исследованию употребления фразеологических выражений в поэме Низами 

«Сокровищница тайн». Исследовательская работа предназначена для преподавателей и студентов-филологов, 

изучающих творчество Низами Гянджеви. 

 

Ключевые слова: Низами, «Сокровищница тайн», фразеологизмы, средневековье, мировая поэзия. 

 

В августе 2021 г. исполняется 880 лет со дня рождения Низами Гянджеви. Великий 

азербайджанский поэт Низами Гянджеви принадлежит к числу крупнейших мыслителей всех времен. 

Вклад его в сокровищницу мировой культуры поистине бесценен, в своем творчестве он выразил не 

только важные и животрепещущие идеи, волновавшие его современников, но и заглянул в будущее, 

выдвигал проблемы непреходящего мирового значения. 

Его знаменитые «Пять поэм», впоследствии объединенные под общим названием «Хамсе», открыли 

новую страницу в истории культуры восточных народов. 

Ильяс ибн Юсиф ибн Закиаддин ибн Муайадфиддин родился в 535 г. хиджры, а по современному 

летоисчислению в 1141 г. в древнем азербайджанском городе Гяндже, в знатной семье (1, с. 15). 

В детстве он получил блестящее образование: изучил священную книгу Гуран, мусульманское 

право шариат, весь комплекс образовательных дисциплин адаб. 

Низами - псевдоним поэта и означает «упорядочитель слов». По əbcəd hesabı арабское написание 

слова Низами соответствует числу 1001. 

В эпоху Низами северная часть Азербайджана Арран входила в государства Ширваншахов, с 1152 

г. Арран и Южный Азербайджан вошли в состав нового азербайджанского государства Эльдегизидов 

(1136-1225 гг.) от имени создателя Шамсаддина Эльдегиза. В истории оно также называется государством 

Атабеков, одной из столиц которого являлся г. Нахчыван. 

В городах Гяндже, Табризе, Нахчыване, Барде, Шемахе стали быстро развиваться культура, наука, 

ремесла, торговля. При мечетях открывались школы и медресе, в которых изучались литература, история, 

философия, логика, астрономия и богословие. Широкое развитие получили градостроительство, 

зодчество. В 1162 г. зодчим Аджеми Абубекр оглу в г. Нахчыване был возведен мавзолей Юсифа ибн 

Кусейра, а в 1186 г. - мавзолей жены атабека Джахан Пехлевана Момине-хатун, который внесен в список 

материальных ценностей ЮНЕСКО. 

После падения халифата в X в. к власти пришли тюркоязычные Газневиды, а вслед за ними 

Сельджуки. Хотя народным языком был тюрки, но по сложившейся традиции арабский язык оставался 

быть языком науки и культуры, а фарсидский язык (дари) - языком поэзии. 

В 1188 г. Низами закончил «Диван», который, по утверждению некоторых средневековых 

биографов поэта, состоял из двадцати тысяч строк, но до нас дошло около двух тысяч строк, причем 

принадлежность поэту многих из них оспаривается. 

Во время Низами основными формами стихотворений были газель и гасида. Главным героем газели 

является поэт и его избранница, он готов идти на любые жертвы ради нее, но она недоступна, и поэт 

страдает. Газель состоит из несвязанных между собой бейтов, их соединяют только рифма и размер. 

«Газель как замкнутая самостоятельная форма в эту эпоху (эпоху Саманидов, X в.) еще не 

существует, она еще только гасиб» (2, с. 426). 

Гасида один из древнейших жанров восточной лирики, во времена Низами это ода, панегирик, 

восхваляющая султанов, атабеков, шахов. До нас дошло пять гасид поэта. В отличие от своих 
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современников поэтов Низами реформировал гасиды. В одной гасиде, посвященной агабеку 

Нусратаддину Абу-Бекру, он вместо восхваления могущества атабека пишет о кроткости нравов его. В 

других он призывает привателей не притеснять и грабить народ. 

На творчество Низами повлияло распространенное на Востоке религиозное суфийское течение, 

которое проповедовало аскетизм, терпимость и покорность, утверждало, что счастье следует искать в 

единении с Аллахом. Суфийское учение предполагало познание истины (таригат), соединение с Аллахом 

или растворение в Нем (хагигат и марифат). Аллегорически оно изображается как корабль, плывущий на 

волнах и ищущий жемчужину, которая покоится в раковине на дне моря. 

«Творчество Низами глубоко афористично по своей сути. Это обусловлено и особенностями его 

поэтического таланта, и влиянием эпохи, конкретных исторических и социальных факторов, и наконец, 

идейным содержанием поэм и гасид Низами, общей направленностью его творчества, той задачей, а 

вернее «сверхзадачей», которую поэт ставил перед собой, последовательно выражая в своих 

произведениях основные принципы созданного им гуманистического учения» (3, с. 39-40). 

Газели Низами существенно отличаются от газелей его современников, они проникнуты глубоким 

смыслом, высокой эмоциональностью, огромным эстетическим воздействием: 

Прошедшую жизнь не возвратишь назад, 

Как не возвращается раз попавшая в силок птица (4, с. 32), 

Молодость, подобна ушедшему каравану, 

И ты не питай надежду на его возвращение (5, с. 62) 

В другой гасиде Низами вместо помпезного панегирика власти имущим призывает правителей не 

притеснять, не грабить народ: 

Непосильна справедливость, обуздай хотя б насилье, 

Помни: тот, над кем ты властен, - человек, а не баран 

Не лишай подвластных хлеба, не лишай воды поля их, 

Чтобы ангелам на радость дань тебе платил шейтан (6, с. 76). 

Характерным для Низами является прекрасно оформленный заключительный бейт (макта), в 

котором всегда содержится афоризм, наполненный глубоким философским смыслом, мудростью. Это 

высокохудожественное завершение гасиды обозначалось поэтической фигурой «хусни-макта». 

Слово, как химия, открывает путь к богатству, 

И если упадет на землю, превращается в драгоценный камень (7, с. 77). 

Первая поэма Низами «Сокровищница тайн» («Махзан ал-асрар») (1177) занимает особое место в 

«Пятерице» («Хамсе»). «Сокровищница тайн» состоит из двадцати «речей» («Нитг») и самостоятельных 

повестей (Хекая). Месневи Речи первой по традиции средневековой литературы открывается «беслеме» 

своеобразным славословием Аллаху, далее следовал мюнаджат, т.е. молитва, обращенная к Аллаху. Она 

включала в себя наставления к достижению блаженств райских кущ, о необходимости поклонения 

Всевышнему. После «мюнаджата» следовала похвала пророку Мухаммеду, далее следовали «мирадж», 

т.е. рассказ о путешествии пророка Мухаммеда на небеса; муджизат, т.е. рассказ о деяниях и 

высказываниях пророка Мухаммеда; «медхи чехар яр»-хвала четырем праведным халифам. Следующая 

часть «Возвещение об истинной речи без букв и знаков» представляет собой рассуждение Низами в русле 

традиционного спора о соотношении формы и содержания, смысла и словесного оформления поэмы. 

Низами в совершенстве владел азербайджанским, фарсидским и арабским языками, но, как 

известно, в эпоху Низами языком поэзии на Востоке являлся фарсидский язык. 

В лексике произведений Низами нашли отражение изобразительно-выразительные средства 

фарсидского языка: красочные эпитеты, сравнения, метафоры; а также стилистические фигуры: анафора, 

эпифора, параллели, антитеза, градация, риторическое обращение, риторический вопрос. 

Творчество Низами насыщено образно-выразительными художественными средствами. 

Назидательного, поучительного характера афоризмы не изначальные, а приобретенные той или иной 

поэтической строкой. Отдельные афоризмы разных поэтов со временем утрачивают свое значение, другие 

вдруг получают широкое распространение, но афоризмы Низами на протяжении восьми веков сами вошли 

в поговорки и нашли широкое применение. 

Фарсоязычная азербайджанская поэзия в лице Гатрана Табризи, Афзаладдина Хагагги Ширвани, 

Низами Гяггджеви обогатила фарсидскую литературу, хотя сами фарсы признавались, что от поэзии А. 

Хагани и Низами «веет тюркским миром» (bu ye-tork muayəd). 
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Свидетельством азербайджанского происхождения являются употребленная Низами архаическая 

лексика: çalış в значении «битва», sancaq (знамя), qlavuz (глава), tutuq (занавес), tapança (пощечина); 

словообразовательные суффиксы -taş, -laq, -çı; калькированные в фарсидский язык азербайджанские 

фразеологизмы: xanlar хаnı (предводитель ханов), çeşmrəzideki (стараться быть на виду), çeşimzade 

(сглазить), morğzəbani (птичий язык), kəmani-səpidtuz (белый лук, оружие). 

Низами обогащает лексику фарсидского языка азербайджанскими пословицами: öz əli ilə ayağına 

balta çalır (совать голову в петлю), qurdla quzu bir yerdə otlayır (тишь да гладь), doşab almışam bal çıxıb 

(превзойти все ожидания), ev oğrusunu tutmaq olmaz (от домашнего вора не устережешься), gəl əyri oturaq, 

düz danışaq (говорить правду в глаза), heç kəs öz ayranına turş deməz (каждый кулик свое болото хвалит). 

Как отмечал известный исследователь творчества Низами Г. Араслы, эти выражения начали 

употребляться в фарсидском языке, начиная с ХП в. (8, с. 41-43). 

Кроме того, в поэмах Низами употребляет архаические фразеологизмы: завязать пояс, т.е. ревниво 

служить кому-либо, съесть камфару - выражение, эквивалентное идиоме «душа ушла в пятки», т.е. 

потерять мужество, т.к. в средние века камфара считалась возбуждающим средством; посыпать голову 

прахом, т.е. испытать большое горе, от одного зерна рождается 100 зерен, куропатка дружит с ласточкой, 

волк говорит с ягненком; если шах захочет, то вместо травы не цветы, а жемчуг вырастет; и 

приписываемый пророку Мухаммеду афоризм: «самые лучшие стихи - самые лживые из них». 

Поэзия Низами принадлежит к самым значительным созданиям азербайджанского духа. 

Непосредственность восприятия действительности и философское ее осмысление придают его стихам 

неповторимое чарующее обаяние. 

Как истинный мусульманин, он считал, что полное выражение нравственной природы человека 

происходит в Исламе. Мусульманство было великой силой просветления тьмы, претворения хаоса в 

космос в средние века. Средневековье очень сложно и богато, это не пустое место в умственной истории 

человечества, в истории философской мысли Востока. В средние века на Востоке было так много 

замечательных поэтов - мыслителей, как ни в одну эпоху. Удивительная утония великого Низами о 

«городе прекрасного края», которого он идеализировал и провозгласил «подобием рая на земле», 

опиралась на тысячелетние мечтания человечества, сформированные еще античными философами. 

Задолго до англичанина Томаса Мора и его «Утопии» (1516) в поэме «Искандернаме» (1203) первой 

литературной стихотворной утопии, т.е. сказании о никогда и нигде не существовавшем обществе, городе, 

«подобием рая на земле», Низами впервые в мировой литературе нарисовал подробную картину 

социального строя, основанного на коллективной собственности на средства производства (9, с. 15). 

Поэма «Сокровищница тайн» принесла Низами громкую славу, она переводилась на ряд языков 

мира и являлась свидетельством того, что азербайджанский народ по сравнению с другими народами шел 

в авангарде литературного развития. 

Литературным псевдонимом его было «Низами», что означает «упорядоченный», прозвищем было 

«Гянджеви» («сокровище»), от названия его родного города Гянджа («сокровищница»). 

Прошло восемьсот восемьдесят лет со дня рождения Низами, но его немеркнущий талант с каждым 

днем раскрывается новыми гранями, а его богатое поэтическое наследие является ценнейшим вкладом 

азербайджанского народа в сокровищницу мировой поэзии. 
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NIZAMI GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN AFORİZMLƏR 

 

Arif Zeynalov 

 

2021-ci ilin avqust ayında Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 ili olacaq. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci il Nizami Gəncəvi ili elan edilib. 

Şairin əsərlərindən məlum olur ki, o böyük “Divan” yaratmış, lakin 20 min beytdən bizim dövrümüzədək çox az 

hissəsi gəlib çatmışdır. Nizaminin qəzəllərində, qəsidələrində mütərəqqi ictimai-fəlsəfi fikirlər əks olunmuşdur. 1177-ci ildə 

bitirdiyi “Sirlər xəzinəsi” adlı ilk poeması şairə böyük şöhrət qazandırmışdır və bir sıra xarici dillərə tərcümə edilmişdir. 

Məqalə Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” poemasında istifadə olunan frazeoloji ifadələrin tədqiqinə həsr olunub. 

Tədqiqat işi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını öyrənən müəllim və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

Açar sözlər: Nizami, “Sirlər xəzinəsi”, frazeologizmlər, orta əsr, dünya poeziyası. 

 

APHORISMS IN NIZAMI GANJAVI’S WORKS 

 

Arif Zeynalov 

 

August 2021 marks the 880th anniversary of the birth of Nizami Ganjavi. The President of the Republic of Azerbaijan, 

Ilham Aliyev, declared 2021 the year of Nizami Ganjavi. 

It is known from the poet’s works that the “Divan” written by him consisted of 20 thousand distichs, but a small 

number of them has remained up to our time. For the first time, progressive socio-philosophical thoughts were reflected in 

the gazelles and odes of Nizami. 

In 1177 Nizami Ganjavi finished the poem “The Treasury of Mysteries”, which brought him great fame and has been 

translated into many languages of the world. 

The paper studies the use of phraseological units in Nizami’s poem “Treasury of Mysteries”. The research work is 

intended for teachers and students of philology who study the work of Nizami Ganjavi. 

 

Keywords: Nizami, “Treasury of Mysteries”, phraseological units, Middle Ages, world poetry. 

 

Axtarışlar (AMEA Naxçıvan bölməsi). - 2021.-№2(Çild 15).-S.110-114. 
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ТВОРЧЕСТВО НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ КАК СОКРОВИЩНИЦА МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Самира МИР-БАГИРЗАДЕ, 

Кандидат филологических наук (доктор философии), доцент по специальности «Культурология,, 

религиоведение», ведущий научный сотрудник отдела «Культурология и теория искусств» НАНА, 

samiramb 777@mail. ru 

 

AÇAR SÖZLƏR: Nizami Gəncəvi,, xəmsə, İslam mədəniyyəti, (Quran. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Низами Гянджеви, хамсе, исламская культура, Коран.  

KEY WORDS: Nizami Ganjavi, khamsa, Islamic culture, Quran. 

 

Культура Азербайджана внесла немалый вклад в сокровищницу мировой культуры, и прекрасным 

его образцом является творчество Низами Гянджеви. 

Гениальный поэт средневековья Низами Гянджеви воспринял идейные и художественные 

достижения азербайджанской литературы до XII в. В народе его называли шейх (глава ученых и сведущих 

людей в науке и религии) Низами (настоящее имя Ильяс- ибн Юсиф - ибн Зеки Мюеййед) (1141-1209). 

Уроженец города Гянджа - Азербайджана, он был в своё время «зачислен» в иранскую литературу на том 

основании, что в сложившихся конкретно-исторических условиях азербайджанские поэты создавали свои 

произведения на персидском языке и были тесно связаны с прогрессивными идеями и традициями 

иранской литературы по той причине, что персидский язык считался языком поэзии на большом 

пространстве исламской цивилизации. Низами поднял персидский язык на новую высоту, благодаря 

использованию аллегорий, притч, многозначных слов, метафор, создал неологизмы, избегал 

употребления обычных слов для описания действий, эмоций и поведения своих героев; и самый важный 

аспект: его творчеству принадлежит создание афоризмов, многие из которых позже стали пословицами; 

в поэме «Лейли и Меджнун» он создал «стиль эпиграмм»; главное важное отличие его языка с персидским 

литературным - он использовал в своей поэзии разговорную речь. Сам Низами назвал свой стиль «гариб», 

что переводится, как «редкий, новый». Себя же он называл «волшебником слов» и «зеркалом незримого». 

Он в поэме «Лейли и Меджнун» необычно характеризует и раскрывает значение своего имени - 

литературного псевдонима, обозначающий «порядок», используя арабскую нумерологию - абджадию— 

«Низами» (перс. = 50+900+1+40+10), называя число 1001: 

Мне «Низами» прозвание дано, 

Имен в нем тыща и ещё одно. 

Обозначенье этих букв благих 

Надежней стен гранитных крепостных [1, с. 58]. 

 

Круг интересов и знаний его поэзии был широким и многогранным. Он был знаком, помимо 

культуры кавказских народов, с литературой и философией арабских стран, древней Византии, Греции, 

Индии и Китая. Азербайджан ещё в средние века играл важную роль в развитии культуры Ближнего и 

Среднего Востока, участвовал в разрешении многих политических, философских и культурных вопросов 

того времени. 

Поэзии Низами Гянджеви была присуща широта мысли, ясный и глубокий гуманизм. В своих 

произведениях Низами отдал дань господствующей идеологии своего времени - исламу, идеализму, 

суфизму. С этой точки зрения достойна внимания в «Хамсе» («Пятерица») - поэма «Сокровищница тайн», 

в которой отразились размышления автора о судьбе человека, и «Искендер-наме» - в нём проявилось 

веяние идей Платона. Реальная жизнь раскрывает оболочку суфизма, вопросы конкретной исторической 

действительности выдвигаются на первый план. В своих поучительных рассказах из «Сокровищницы 

тайн», он раскрывает идею нравственного становления человека, смело высказывая сильным мира сего - 

могущественным правителям и падишахам - свои неслыханно обличительные по тем временам мысли, 

говоря о неизбежной каре тиранам, притеснявшим собственный народ, проливающим кровь невинных 

людей. 

Исламская культура возродила идеи гуманизма античной Греции и явилась последовательным 

звеном этой идеи, впоследствии оказавшей огромное влияние и на европейскую культуру позднего 

Возрождения. Низами - глубокий и оригинальный мыслитель, идеи которого, намного опередив своё 

время, предвосхитили возникшие впоследствии уже на европейской почве концепции эпохи Возрождения 

о гуманизме, возвышенной любви, самопожертвовании, необходимости активно бороться за 

установление справедливости. Низами открыл в литературе новые обширные, неисследованные до него 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Nizami Gəncəvi 

 

282 
 
 

области, внёс в поэзию целый мир - мир тонких душевных чувств, внутренних переживаний, сделал 

доступным для современников неисчерпаемые богатства человеческого сердца и разума. 

В своем произведении «Искендер-наме» Низами представил нам картину социальной утопии, 

описал страну, где царят гармония и согласие, где господствует всеобщее равенство и счастье, как у 

Платона, он воплотил в ярких пленительных образах извечную мечту о Золотом веке. 

Творчество Низами, его идеи сыграли ни с чем несравнимую роль в дальнейшем духовном процессе 

философско-культурной и художественной мысли, социальноэпических воззрений не только 

азербайджанского народа, но и всех народов Ближнего Востока. 

Низами Гянджеви пишет великолепную лирику - диваны, газели, рубаи, касыды, гут>э, мясняви, в 

которых выражаются высокие чувства человека, а также общественные и философские мысли (о счастье, 

о справедливости). В лирике использованы эпитеты, метафора, намёк, ирония, они носят поучительный 

характер, содержат полезный совет, мудрые мысли, нормы поведения: 

Правосудье твори: бойся мощных карателей зла, 

Ночью ждёт притесниетель: возмездья ударит стрела. 

Справедливость твоя укрепляет сверкающий трон. 

Если ты справедлив, вечно будет незыблемым он. 

Скорпионова ярость страшней, чем драконова злоба: Первый скрыт, а второй на виду, хоть кусаются 

оба. 

И доволен я тем, что живущим известно давно: 

И печалям, и радостям долгими быть не дано. 

Будь воздержан, но сразу привычку к еде не бросай. Ешь всегда понемногу и кушанья впрок 

припасай. 

Хоть бы юноша был и могучим, и смелым, 

За советом он должен идти к престарелым [2, с.17, 23, 36,48, 99,101]. 

Его творчество богато, многожанрово и неординарно. До наших дней сохранилась только 

небольшая часть лирической поэзии Низами, в основном это касыды (оды) и газели (лирические стихи). 

Сохранившийся лирический «Диван» Низами составляет 1 касыд, '' газелей, т кит’а и 30 рубаи. Однако, 

по словам средневековых биографов Низами, это - лишь небольшая часть его лирики. Небольшое число 

его рубаи (четверостиший) сохранились в антологии персидской поэзии Нузхат ол-Маджалис, 

составленной персидским поэтом XIII в. Джамалом ад-Дином Халилом Ширвани [3], однако впервые 

описанной только в 1932 г. Основными произведениями Низами являются пять поэм, объединённых 

общим названием «Пандж Гандж», что переводится с персидского как «Пять драгоценностей», более 

известных как «Пятерица» (от «хамсе» — персидского произношения арабского слова «хамиса» — 

«пять»). Все пять поэм написаны в стихотворной форме маснави (двустиший), а общее количество 

двустиший составляет 30 ООО. Поэма «Сокровищница тайн» состоит из 2260 маснави, написанных в 

метре «сари» (- V, м — / — W — / — и -). Поэма «Хоеров и Ширин» состоит из примерно 0 • • маснави, 

написанных в метре «хазадж» (и --------------- ). Поэма «Лейли и Меджнун» состоит из И •« 

маснави в метре «хазадж». «Семь красавиц» насчитывает около 0'г • маснави в метре «кафиф» (-и—

/м-и-/^^-). «Искандер-наме», состоящая из двух частей, в общей сложности содержит около ' • 500 маснави 

в метре «мотагареб» (и — / о — / и и -), которым написана поэма Фирдоуси «Шах-намэ». 

На протяжении девяти веков каждое новое поколение воспринимает творения Низами как 

художественное явление современности, наследие его служило и служит неисчерпаемым источником 

вдохновения для художественного творчества и развития социально-философской мысли. И это не 

случайно. Низами впервые внёс в поэзию и искусство проблемы, тесно связанные с благоденствием и 

счастьем каждого человека как личности и всего человеческого общества в целом. Этим можно в первую 

очередь объяснить то, что многие выдающиеся поэты и мыслители в дальнейшем разрабатывали темы, 

выдвинутые Низами, стремились внести свой вклад в развитие его гуманистических идей, явившимся 

подлинным откровением для своего времени. Не случайно поэты - представители разных народов 

Среднего и Ближнего Востока - написали на темы Низами более тысячи произведений, бесчисленные 

назире (подражания). Начиная с XIII века, более десятки назире (поэтических «ответов») и подражаний 

создавались к поэмам Низами, многие из которых принадлежали перу Алишеру Навои, индоперсидскому 

поэту Амиру Хосрову Дехлеви и др. Персидский учёный Хекмет перечислил не менее сорока персидских 

и тридцати турецких версий поэмы «Лейли и Маджнун». 

Низами жил и творил в XII веке, в эпоху, необычайно богатую событиями, сыгравшими большую 

роль в истории азербайджанского народа, в эпоху, унаследовавшую и ассимилировавшую богатую 

культуру античного мира и арабского Востока. В состав некогда могущественного Арабского халифата к 

IX веку входили многочисленные народы Ближнего и Среднего Востока, Африки и Испании, и все они в 
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той или иной степени сыграли свою роль в создании богатейшей, синкретической мусульманской науки, 

культуры. Это была эпоха, когда Азербайджан стал одной из важнейших в культурном и экономическом 

отношении областей Востока. В середине XII века азербайджанский Атабек, удачливый политический 

деятель и полководец Шаме ад-Дин Ильдениз объединил почти все его разрозненные княжества и создал 

мощное государственное образование с центром в Азербайджане. В 1152 году он овладел Арраном и его 

столицей Гянджой. Гянджа и Нахичевань стали не только столицами Атабеков Азербайджана, но и 

крупнейшими культурными и торговыми центрами всего Ближнего Востока. 

В это время получили развитие экономические связи с Россией, Китаем, Византией, Индией, 

Африкой, арабскими странами. Со всех концов мусульманского мира знамен итые поэты и писатели, 

учёные, зодчие, художники начали стекаться в Азербайджан. 

Благодаря искусной внешней политике и возросшему могуществу Атабеков, Ширваншахов, 

начиная примерно с половины XII века, здесь царил относительный мир, и народ мог заниматься 

созидательным трудом. 

Это было время бурного роста городов. В стране, кроме упомянутых Гянджи и Шемахи, имелся 

тогда целый ряд крупных городов, таких как Ардебиль, Тебриз, Баку, Байлакан, Барда, Дербент, Шамхор, 

Шабран и др., насчитывавших сотни тысяч жителей. 

Большое развитие получила торговля, в том числе транзитная, чему в немалой степени 

способствовало выгодное географическое расположение Гянджи. 

Развалины древней Гянджи в настоящее время находятся в пяти километрах от нынешней Гянджи. 

Археологические раскопки и дошедшие до нас источники свидетельствуют о том, что Гянджа была 

богатым и большим городом с дворцами, караван-сараями, мечетями - городом, утопающим в зелени и 

окружённым садами, виноградами, огородами. Со всех концов Азербайджана сюда стекались 

талантливые поэты, учёные, писатели, зодчие. Здесь получают широкое развитие науки - философия, 

история, математика, шариат, медицина, астрономия, пышно расцветает литература, особенно поэзия. 

Учения Халладжа и Ибн Сины, Насира Хосрова Дехлеви, система образного мышления, присущая поэзии 

Фалаки Ширвани, Хагани, Байлакани, Абуль-л 

Ала Гянджеви и других мастеров слова, верования и учения различных сект, возникавших в недрах 

официальной религии, оказало большое влияние на все сферы идеологической жизни, получило широкое 

распространение в то время учение - суфизм, который был даже введён в рамки официального ислама 

Мухаммедом Газали. Такой процесс представляется вполне закономерным, ибо, как отмечалось выше, в 

Азербайджане и сопредельных странах эпохи Низами развитие культурных отношений достигло уже 

весьма высокого уровня и были созданы необходимые предпосылки для формирования основ более 

прогрессивного общества и соответствующей ей идеологии. 

Низами, как это заметно из его произведений, отлично знал Коран, который он неоднократно 

цитирует, мусульманское право (шариат), предания и легенды о пророке Мухаммеде, вопросы теологии, 

а также довольно обширный комплекс наук, знакомство с которыми входило в понятие «адаб» - 

«образованность». Отлично разбирался Низами и в философских вопросах, причём, не ограничиваясь 

одной только философией ислама, широко пользовался работами античных философов, античными 

преданиями и мифологией. 

Из наук о природе наиболее всеобъемлюще Низами знал астрономию - в поэме «Лейли и Меджнун» 

он перечисляет и точно характеризует десятки небесных святил, а в поэме «Семь красавиц» он сравнивает 

каждую из них с семи планетами и, соответственно, дням недели, по составленному календарю сирийцев, 

на основе которого составлен нынешний европейский календарь (Хорезмская красавица-понедельник, 

Луна, цвет зелёный; Русская красавица - вторник, Марс, цвет красный; Магрибская красавица - среда, 

Меркурий, цвет голубой; Китайская красавица - четверг, Юпитер, цвет сандаловый; Иранская красавица 

- пятница, Венера, цвет белый; Индийская красавица - суббота, Сатурн, цвет чёрный; Византийская 

красавица - воскресенье, Солнце, цвет жёлтый) - построение поэмы проникнуто символикой. 

В поэме «Искендер-наме» Низами представлены знания по географии и космографии своего 

времени по описанию походов Александра Македонского. 

Он блестяще знал персидский и арабский языки, о чём красноречиво свидетельствует любая строчка 

из его произведений. В те времена в Гяндже и во всём Арране разговорным языком был тюркский язык, 

на котором говорила основная масса населения, арабский язык был языком и религии, а персидский 

служил для поэтического творчества. Низами был прекрасно знаком с арабо - и персоязычной 

литературой, тщательно изучил и осмыслил творчество таких мастеров слова, как Унсури, Санаи, Ансари, 

Катран Тебризи, Абуль-л-Ала Гянджеви, Фалаки Ширвани, Хагани и многих других поэтов своего 

времени. В своих произведениях он воспевает мудрость и уделяет большое внимание литературному 

творчеству: 
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Все дороги - до слова. Весь путь неземной для него, 

Кто всё в мире найдёт? Только слово достигнет всего [4, с.78]. 

Низами оказал большое влияние на мировую литературу. Его произведения пропитаны 

нравственными идеями гуманизма, которые он черпал из Священной книги мусульман - Корана. Многие 

крупные поэты пользовались его темами, учились у него построению эпических произведений, сочетанию 

важных общественно-философских проблем с изображением реальных жизненных явлений, описанию 

живых человеческих образов. Индийский поэт XIII в. Эмир Хоеров из Дели (Дехлеви), высоко оценивая 

творческую деятельность Низами Гянджеви, писал: 

Властитель царства слов, прославленный герой, 

Учёный и поэт, бокал подъемлет свой, 

В нем чистое вино, оно пьяняще сладко, 

В бокале же у нас - одна лишь муть осадка. 

(Цит. по рукописи, хранящейся в Институте востоковедения НАНА, № 121, стр. 8) 

«Азербайджанская школа» поэзии в персоязычной литературе XI-XII в получает всеобщее признание, где 

ведущее место принадлежит творчеству гениального поэта Низами Гянджеви (1141-1209), оказавшего 

большое воздействие на восточную (создаётся огромное количество поэтических подражаний-назире 

(джаваб) на его произведения - Саади Шираз (1184-1291) «Бустан», Джалаледдин Руми (1207-1273) 

«Мясняви», Дехлеви, Ариф Ардебилли «Фархад-наме», Алишир Наваи «Хамсе», Абдуррахман Джами 

«Хамсе», Мухаммед Физули «Лейли и Меджнун» и др.) и западную поэзию («Сокровищница тайн» и 

«Божественная комедия» - Данте; «Хоеров и Ширин» и сонеты о Лауре - Петрарки; «Шараф-наме» и 

«Освобождённый Иерусалим» -Тассо; «Игбал-наме» и «Город солнца» - Кампанеллы; «Лейли и 

Меджнун» и «Ромео и Джульетта» - У. Шекспира). 

Влияние нравственных принципов священного Корана, его поэтического слога, а также 

энциклопедическое и системное видение мира в мусульманском Востоке, вобравшее в себя различные 

пласты культуры, начиная с идей античной Греции и других древних цивилизаций, создало совокупность 

всестороннего и философского мышления творческого человека средневековой исламской цивилизации, 

к которой относится гениальный поэт Азербайджана - Низами Гянджеви. 
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Samirə Miı-Bağırzadə 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN YARADICILIĞI DÜNYA 

MƏDƏNİYYƏTİNİN XƏZİNƏSİ KİMİ 

XÜLASƏ 

Məqalə dünya mədəniyyətinə mühüm töhfə verən görkəmli şair, ensiklopedik alim Nizami Gəncəvinin 

yaradıcılığına həsr edilmişdir. Nizaminin dünya ədəbiyyatına böyük təsiri olmuşdur. Şairin əsərləri 

müsəlmanların müqəddəs kitabı Qurandan götürdüyü humanizm əxlaqi fikirlərini əks etdirir. Əmir Xosrov 

Dəhləvi, Sədi Şirazi, Cəlaləddin Rumi, Əlişir Nəvai, Əbdürrəhman Cami, Məhəmməd Füzuli, Dante, Vilyam 

Şekspir kimi bir çox böyük şairlər onun mövzularına müraciət etmiş, ondan epik əsərlərin quruluşunu, mühüm 

sosial və fəlsəfi problemlərin real həyat hadisələrinin, canlı insan obrazlarının təsviri ilə birləşməsini 

mənimsəmişlər. 

Samira Mir-Bagirzade 

NIZAMI GANJA VI’S CREATIVITY AS A TREASURY OF 

WORLD CULTURE 

ABSTRACT 

The article is devoted to the work of the outstanding poet, scientist-encyclopedist Nizami Ganjavi, who 

made a significant contribution to world culture. Nizami had a great influence on world literature. His works are 

saturated with moral ideas of humanism, which he drew from the Holy Book of Muslims - the Quran. Many major 

poets, such as Amir Kosrow Dehlavi, Saadi Shirazi, Jalaladdin Rumi, Alisher Navoiy, Abdurrahman Jami, 
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Muhammad Fuzuli, Dante, William Shakespeare, used his themes, learned from him the construction of epic 

works, a combination of important social and philosophical problems with the depiction of real life phenomena, 

description of living human images. 

 

Dövlət və Din.- 2021.- № 01.- C. 93-99. 
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Наследие великого поэта в творчестве Азербайджанских композиторов 

 

Низами-880 

 
Афет Мамедова 

 

Творческое наследие Низами представляет собой неиссякаемый источник для исследований 

не только в области литературоведения, но и для ученых-искусствоведов и музыковедов. 

Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2021-го Годом Низами еще более 

стимулировало научно-исследовательскую деятельность в этой области. 

В ознаменование Года Низами Гянджеви и 880-летия со дня рождения гениального 

азербайджанского поэта и мыслителя в Союзе композиторов (СК) Азербайджана состоялась научно-

практическая конференция «Низами и музыка», подготовленная секцией «Музыковедение» СК под 

руководством заслуженного деятеля искусств, профессора Земфиры Кафаровой. Тематика конференции 

привлекла внимание многих музыковедов, и для участия в ней в секретариат СК поступило более 20 

заявок. В связи с этим было принято решение о проведении трех конференций, первая из которых 

состоялась на днях, а вторая и третья намечены соответственно на май и июнь. 

Открывая мероприятие, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, 

профессор Франгиз Ализаде отметила, что творчество Низами оказало большое влияние на 

азербайджанское композиторское искусство, его поэзией вдохновлены выдающиеся музыкальные 

произведения. Многие из них уже подробно исследованы, но есть и такие, которые еще предстоит 

изучить. Внести свой вклад в это важное дело - основная задача организуемых конференций. 

Хотелось бы отметить широту заявленной на конференции темы, которая была посвящена как 

отражению творчества Низами в музыке азербайджанских композиторов, так и искусства музыки в 

творчестве великого поэта, что предоставляло ученым-музыковедам широкое поле деятельности. 

Несомненно, основная часть докладов посвящена отражению наследия Низами в творчестве 

азербайджанских композиторов. 

Так, ответственный секретарь СК, доктор искусствоведения, профессор Джамиля Гасанова 

выступила с докладом «Тема Низами в творчестве Гара Гараева», отметив, что композитор с самого 

начала своей творческой деятельности обращался к поэтическому наследию великого поэта, а его балет 

«Семь красавиц» имел триумфальный успех на многих мировых сценах. 

Композитор Фикрет Амиров, о творчестве которого рассказала член Правления СК, доктор 

философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы, еще в 1943 

году написал романс «Гюлюм» на слова газели Низами, в 1947-м - знаменитую симфонию «Низами», а в 

1983-м - балет «Низами». Творчество Низами занимает широкое место в музыкальном наследии Ф. 

Амирова. Если учесть, что композитор родился и вырос в Гяндже, то становится ясно, что его интерес 

далеко не случаен и проявлялся с ранних лет. 

Однако Ф. Амиров является не только автором музыки на слова поэзии Низами, он также автор 

замечательной статьи о творчестве поэта, вошедшей в книгу «Размышления о музыке», изданной в 1971 

году. Здесь композитор выразил свои мысли и идеи, касающиеся творчества великого поэта, признаваясь 

в том, что «его строки привлекли мое внимание и очаровали мое сердце красотой образов, социальной 

насыщенностью и глубоким художественным содержанием, умудренной философией и драматичностью, 

а иногда даже трагическим напряжением». 

Премьера симфонии «Низами» состоялась в Концертном зале имени П И. Чайковского в Москве в 

1947 году, накануне 800-летнего юбилея поэта. Этот факт связан с именем Узеир бека Гаджибейли, 

который знал творческий потенциал своего студента и потому включил его сочинение в программу 

концерта. Докладчик отметила, что чистейшими и прозрачными звуками прекрасной симфонии Ф. 

Амиров словно возродил и вернул в XX век гений Низами и озарил его светом могучего и уникального 

таланта азербайджанского поэта. 

В разные годы, подчеркнула С. Тахмиразгызы, симфония «Низами» исполнялась в разных 

республиках бывшего Союза и зарубежных странах. Например, в 1963 году сотрудники радио немецкого 

города Лейпциг адресовали автору письмо, в котором выразили желание, чтобы симфонический оркестр 

Лейпцигского радио исполнил это произведение, приурочив его ко дню рождения композитора. В1965 

году произведение было исполнено в Турции в связи с поездкой Ф. Амирова в братскую страну и 

получило восторженные отклики музыковедов, слушателей и прессы. Подчеркивалось, что это сочинение 
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достойно войти в репертуар самых авторитетных симфонических оркестров мирового уровня, а его 

мелодию по своей выразительности, богатству и накалу можно поставить в один ряд с творчеством 

Чайковского и Вагнера. 

Есть ряд произведений азербайджанских композиторов, неизвестных музыкальной науке. Так, 

музыковед Фидан Насирова уже десять лет занимается исследованием неизвестного труда старшего брата 

Узеир бека и его верного соратника - Зульфугара Гаджибейли, который продолжил музыкальные 

традиции Узеир бека и М. Магомаева. Речь идет об опере «Нушаба» 3.Гаджибейли по мотивам поэмы 

Низами «Искендернаме». Это ценное исследование составило основу диссертационной работы молодого 

музыковеда. Зульфугар бек, сообщила Ф. Насирова, в основном писал оперетты - «Evliikən subay» 

(«Женатый холостяк»), «50 уаюэпба cavan» («50-летний юноша») и др., но первым опытом в жанре оперы 

явилась опера «Nüşabə» («Нушаба»), Вершиной его оперного искусства можно считать любовный дастан 

«Ашыг Гариб», написанный в 1915-ми поставленный ровно через год. Опера принесла 3.Гаджибейли 

мировую известность, она исполняется и поныне. 

Музыковед подчеркнула, что ей повезло после долгих поисков найти личный архив 3.Гаджибейли 

в архиве Института рукописей НАНА и неизвестные науке материалы. Она нашла рукопись полного 

клавира оперы «Три ашыга и Меликмамед» и оперу «Нушаба», которая была неполной, в виде трех 

музыкальных фрагментов. С большим трудом удалось собрать информацию об истории создания этой 

оперы, поскольку данные находились в разрозненном виде. Например, осталось либретто оперы «Харун 

и Лейла», одна ария Фирузы из оперы «Фируза» и т.д. Либретто оперы «Нушаба» написал Абдулла Шаиг, 

и музыковеду удалось найти полный текст этого либретто на 92 страницах. 

О неизвестных и не исполняемых сегодня сочинениях азербайджанских композиторов справедливо 

говорила профессор Ф. Ализаде, подчеркивая, что они должны быть найдены, исполнены и поставлены 

на азербайджанской сцене. Это - национальное культурное наследие, которым следует дорожить и 

пропагандировать. 

Тема «Низами и искусство» обширна и безгранична, она дает пищу и импульс для научных 

исследований и глубоких размышлений. Отрадно, что нынешняя конференция состоялась при участии 

ученых-музыковедов и композиторов, пусть и с соблюдением условий карантинного режима. Тем не 

менее, участники мероприятия были бесконечно благодарны инициаторам и организаторам конференции 

за живое общение, обмен мнениями и возможность услышать не только информацию о новых 

исследованиях своих коллег, но и живую музыку. Азербайджанские ученые, вынужденные заниматься 

своими научными разработками в домашних условиях во время пандемии, были несказанно рады встрече 

с коллегами и новыми музыкальными произведениями, навеянными несравненным гением великого 

Низами. 

Один из докладов, с которым выступила доцент Улькер Талыбзаде, был посвящен теме 

«Взаимосвязь поэзии и музыки в романсах-газелях «Сенсиз» и «Севгили джанан» Узеира Гаджибейли» и 

затрагивал взаимосвязь слова и музыки, а также их интонационное соответствие. Гению Узеир бека, 

подчеркнула У. Талыбзаде, в этих романсах удалось добиться единства музыки и поэзии, звука и слова, 

тем самым создав в азербайджанской профессиональной музыке новый жанр газели-романса, или 

музыкальной газели. Романсы были написаны в связи с 800-летним юбилеем великого поэта и являют 

собой классический образец гармоничного слияния поэтического слова и музыки. Узеир бек раскрыл 

глубокий психологический мир поэзии Низами, передав музыкальность поэтических строк своей 

чарующей музыкой. 

Продолжая традиции жанра романса, заложенные Узеир беком, его последователи и ученики 

написали целый ряд прекрасных сочинений в этом жанре. Например, композитор Джахангир 

Джахангиров создал романс «Гюльджамалын», Тофик Гулиев - «Gözümaydın gözümə», Гаджи 

Ханмамедов - «Sürəti janan görünür». 

Подытоживая выступления ученых-музыковедов, профессор Земфира Кафарова отметила, что тема 

«Низами в музыке» чрезвычайно актуальна, она вне времени и пространства, ее всегда нужно освещать и 

пропагандировать. Профессор сообщила, что в этом году, несмотря на пандемию, СК выпустил 20 

буклетов об азербайджанских композиторах и музыковедах. «Это очень серьезная работа, она помогает 

нашим студентам в усвоении и изучении творчества композиторов, о которых мало сведений», - добавила 

3.Кафарова. 

«По совету председателя СК, профессора Ф. Ализаде, - сказала она, - приоритетом первой 

конференции мы сделали композиторское творчество, и этот список, конечно же, огромен. Есть крупные 

формы оперы и балета, есть симфонические, камерно-инструментальные и вокальные сочинения». Очень 

хотелось, чтобы в докладах были отмечены произведения, которые написаны, но, к сожалению, не 

исполнялись и не ставились. В этом плане было очень интересно услышать об исследовании творчества 
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композитора Афрасияба Бадалбейли и его оперы «Низами». В качестве докладчиков помимо известных 

музыковедов было решено привлечь и молодых ученых, особенно тех, кто стремится вступить в СК. Их 

выступления, например, музыковеда Дильбер Мамедовой, были весьма содержательными. 

Профессор 3.Кафарова также сообщила, что СК наметил провести конкурс на создание вокальных 

сочинений на слова Низами: «Мы хотели заинтересовать наших молодых композиторов и дать им стимул 

войти в мир Низами и вдохновиться на создание новых сочинений на тему его поэзии». 

В музыкально-художественной части мероприятия прозвучали номера в исполнении известного 

контратенора, заслуженного артиста Азербайджана Ильхама Назарова в сопровождении лауреата 

международных конкурсов, пианиста Фагана Гасанли. Впервые за прошедшие со дня премьеры 

десятилетия были исполнены два фрагмента из оперы «Низами» А. Бадалбейли. 

 

Musiqi dünyası.-2021.-№1(86).-S.7-8. 
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Немеркнущий свет поэзии: Низами Гянджеви 
 

Белла Сирадж кызы Мусаева, 

Бакинский славянский университет, кафедра теории литератиры и мировой литературы, 

профессор, доктор филологических наук 

 

Аннотация. Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви оставил глубокий след не только в 

родной, но и во всей мировой литературе. Его творения переведены на многие языки, к исследованию его 

произведений обращаются ученые разных стран. Низами оставил потомству образцы любовной и 

философской лирики и, главное — «Хамсе» — «Пятери- цу», стал основоположником Восточного 

Ренессанса. Он призывал людей к добру, состраданию, выступал за дружеские связи между народами, 

гневно обличал правителей-тиранов и мечтал о царстве справедливости. Совершенна и художественная 

форма поэзии Низами. Поэтические традиции, заложенные им, были продолжены многими восточными 

поэтами (Дехлеви, А. Навои, М. Физули и др.), отзвуки тем его произведений можно увидеть и в западной 

литературе (И. Гете, К. Гоцци, У. Шекспир и др.). Поэзия Низами, пройдя столетия, актуальна и сегодня, 

освещая своим светом нашу современность. 

Ключевые слова: Низами, поэзия, гуманизм, величие, любовь, поэма, толерантность, назидание, 

идеальный правитель, жизнь, справедливость. 

Hебосклон азербайджанской поэзии был озарен немалым количеством блистательных звезд, но над 

всеми светило яркое солнце —Низами Гянджеви. В одном характерном для восточной поэзии рубаи 

(«четверостишии») безымянный автор, обращаясь к своему сердцу, просит назвать имена поэтов-

пророков. На удивленный вопрос, почему среди названных нет Низами, сердце отвечает: «Ведь мы 

говорили о пророках, а Низами — Бог поэзии». Можно смело сказать, что в этих словах нет 

преувеличения. Для поэзии Ближнего и Среднего Востока Низами — непревзойденный мастер, 

оставивший глубокий след в творчестве каждого поэта. Но не только Восток восторгался совершенными 

по художественной форме и глубокими по содержанию произведениями Низами. Его творения были 

переведены на многие языки мира, к их исследованию обращались выдающиеся ученые из разных стран. 

Высоко оценил творчество Низами великий немецкий поэт И. Гете. Под влиянием Низами он создал свой 

«Западно-восточный диван», где были использованы мотивы произведений азербайджанского поэта. 

Творчество Низами популяризировали в Европе такие ученые-востоковеды, как де Эрбель, Й. Хаммер-

Пургшталь, Э. Браун и др. В России творчество Низами становится объектом исследования с XIX века. 

Огромную роль в изучении творческого наследия и ознакомлении русского читателя с шедеврами Низами 

сыграли труды И. Брагинского, Е. Бертельса, А. Крымского. Знамена- тельно, что в суровые военные годы 

в блокадном Ленинграде было торжественно отмечено 800-летие великого Низами. В азербайджанском 

литературоведении сложилось целое направление — низамиведение, яркими представителями которого 

явились выдающиеся ученые М. Рафили, М. Кули-заде, Р. Алиев, А. Рустамова, А. Гаджиев и др. К 

творчеству Низами обращаются по сегодняшний день молодые исследователи, раскрывая все новые грани 

его неисчерпаемой мудрости и поэтического искусства. 

Ильяс Юсиф ОГЛЫ Низами, родившийся в 1141 г. в древнем азербайджанском городе Гянджа (отсю-

да и псевдоним — Гянджеви) и проживший там всю свою жизнь, стал одним из первых представителей 

Восточного Ренессанса. Главным свойством его поэзии является то, что он уже в XII в., т. е. за три сто-

летия до европейского Возрождения, обратил свой взор на человека, которого считал венцом творения. 

Любовь к человеку, желание видеть его счастливым, совершенным проходит через все творчество поэта, 

начиная с лирических стихов, которыми он впервые вошел в мир поэзии, и заканчивая вершиной поэти-

ческого искусства и глубокой мудрости «Пятерицей» («Хамсэ»), объединившей пять поэм: 

«Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искендернаме». 

Лирический «Диван» (сборник) Низами включает в себя 6 касыд, 120 газелей, 39 рубаи. Уже в своих 

первых произведениях поэт выступает как новатор, привнося в традиционные жанры свое собственное 

видение. Все темы и проблемы, которые были поставлены в лирических стихах, нашли свое дальнейшее 

развитие в его поэмах. Низами нарушает традицию касыды — жанра, 

соответствующего европейской оде, которая в основном посвящалась славословию в честь 

правителя. Он, отмечая заслуги падишаха, в то же время не пресмыкается перед ним, как это делали 

многие придворные поэты, а выражает недовольство несправедливостью, которую ему приходилось 

терпеть: 

Хоть немало я жемчужин подносил к подножью трона, Обносим бывал и чашей, и наградой 

обделен... 
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Как продолжение этих мыслей в поэме «Сокровищница тайн» звучит назидание тем поэтам, 

которые были готовы за золото выслуживаться перед правителем, вознося ему незаслуженную хвалу. 

Низами предупреждает, что, прдавая свой талант, они не гарантированы от гнева своих покровителей, ибо 

вершители судеб безжалостны и неблагодарны: 

Тот, носящий парчу, тот, кто щаху казался любезным. 

Все же в час неизбежный куском подавился железным... 

Так стоит ли ради материальных благ терять лицо, превращать высокое слово в товар? Поэтому 

неудивительно, что, уважая себя и имея свои принципы. Низами не стал придворным поэтом. 

Низами высоко ценит слово, трепетно относится к нему. Интересно заметить, что слову посвящены 

главы его поэм: «Речь о превосходстве слова», «О пользе не- многословия» и др. 

Низами считает слово началом всех начал: слово не подвластно времени, слово обладает 

могущественной силой: оно может стать причиной разрушительных войн, оно же может привести и к 

миру. Но в то же время, по мнению Низами, к слову надо относиться бережно, как к драгоценной 

жемчужине, не допускать пустословия [1, с. 51]: 

Хоть слово нужно людям, как вода. 

Но помолчать разумней иногда. 

Вода нас освежает, спору нет. 

Но тем, кто много пьет, идет во вред... 

Здесь же он отмечает, что краткая речь, наполненная смыслом — украшает мир вокруг, ценность ее 

высока, а многословная — подобна дешевому кирпичу. При этом он противопоставляет речь, 

«нанизанную в должном порядке», речи, «подобной рассыпанным жемчугам», подчеркивая 

превосходство первой. 

Высоко оценивая силу слова. Низами стремился в своих произведениях наставлять читателей на 

путь истинный. Великий гуманист. Низами выступал против всего, что угнетает человека, принижает его. 

Это мог быть деспотизм правителей, но это могли быть и низменные чувства самого человека. Его поэму 

«Сокровищница тайн» можно было бы назвать сокровищницей мудрых назиданий, учебником жизни. В 

ней нет единого сюжета, это — свод нравоучительных повествований, через которые мы видим как 

гневное осуждение социальной несправедливости,развенчание произвола и насилия власти, так и 

высмеивание таких отрицательных черт человека, как корысть, предательство, лень, угодничество и т. п. 

«Порицание беспечности», «Порицание завистников», «В осуждение двуличия» — вот названия 

некоторых повествований из поэмы. Относясь с большой симпатией к представителям простого народа, 

поэт выводит здесь яркие образы смелых, честных тружеников, противопоставляя им власть имущих. Так, 

в «Повести о старухе и султане Санджаре» старая женщина, беспричинно подвергшаяся побоям 

стражника, гневно бросает в лицо грозному правителю обвинение в жестокости и разорении страны: 

Правосудья и правды я вовсе не вижу в тебе. 

Угнетателя волю я так ненавижу в тебе. 

Города, посмотри-ка: в развалинах наша страна. 

Хлебопашец ограблен, оставлен тобой без зерна [2, с. 229]. 

В притче о правителе Ирана Ануширване и разговоре двух сов Низами рассказывает о том, как 

однажды шах со своим визирем, прогуливаясь, услышали разговор двух сов. Одна спрашивает другую, 

какой выкуп получит за просватанную дочь. Ответ неприятно поразил шаха [2, с. 217]: 

В этом деле какая преграда? Шахский гнет не иссяк. Беспокоиться, право, не надо. 

Будет злобствовать шах — и селений разрушенных я Скоро дам тебе тысячи: наши просторны 

края:... 

Слова эти так подействовали на шаха, что он отменяет все налоги с крестьянства, старается 

заботиться о народе. 

за что получает прозвище «Справедливый». Конечно, было наивностью верить, что после одного 

урока, данного совами, шах мог измениться. Но Низами мечтал о справедливом правителе, и мечта эта 

нашла свое воплощение в поэме «Семь красавиц» и, наиболее последовательно, в завершающей 

«Пятерицу» поэме «Искендернаме». 

В центре поэмы «Семь красавиц» — древнеиранский шах Бахрам-Гур. Принимая престол после 

смерти отца, шаха-тирана, он обещает не повторять путь родителя, править разумно, заботиться о своем 

народе. Однако справедливое, гуманное правление его было недолгим. Увлекшись охотой, пирами, 

разгулом, шах забывает о своем обещании, доверив руководство страной жестокому и коварному визирю, 

который истязает и грабит народ, доводит страну до разорения. Низами, щироко использующий в своих 

творениях иносказания и намеки, здесь, как и в «Сокровищнице тайн», описывает сцену, позволяющую 

Бахраму прозреть. Однажды щах встретился с чабаном, который повесил свою овчарку на ветке дерева. 
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На ворос шаха о причине такого поступка чабан отвечает: «На доверие коварством мне он заплатил». 

Поняв намек, Бахрам выслушивает крестьян, страдающих от жестокой несправедливости визиря, велит 

казнить его и вновь возвращается к своим обязанностям, продолжая мудро править страной. 

«Семь красавиц» — сложное, многослойное произведение с оригинальной композицией. 

Социальные, морально-этические проблемы здесь переплетены с лю 

бовной тематикой, которая проявляется во взаимоотношениях Бахрама с семью красавицами, 

представительницами разных стран. Описывая многоцветными красками своеобразную, колоритную 

красоту каждой из них, пылкую любовь к ним Бахрама, поэт в то же время держит в поле зрения основную 

проблему — проблему справедливого и мудрого правителя. Каждая из органически вплетенных в 

художественную ткань поэмы очаровательных сказок, которые рассказывают возлюбленные Бахрама, 

наполнена глубоким смыслом, несет в себе мощный морально-этический потенциал, способствует 

нравственному пробуждению Бахрама. Яркость и мудрость сюжетов сказок в «Семи красавицах» 

привлекала европейских поэтов и писателей. Так, итальянский писатель Карло Гоцци использовал сюжет 

одной из сказок в своей известной пьесе «Принцесса Турандот». В поэме «Семь красавиц» поэт дает волю 

своему творческому воображению и больше, чем в других поэмах, использует фантастические, 

мифологические образы, символику, подчиняя их своей главной идее. 

Как уже было отмечено, идея справедливого правителя наиболее широко и масштабно была реали-

зована в «Искендернаме», состоящей из двух частей: «Шараф-наме» («Книга о славе») и «Игбал-наме» 

(«Книга о счастье»). Первая часть поэмы посвящена героическим подвигам, многочисленным походам 

великого греческого полководца Александра Македонского. Низами раскрывает государственную му-

дрость Александра, показывает его как правителя, заботящегося о своем народе, его благосостоянии. Но 

не только к своему народу направлены его благосклонность и справедливость: он с готовностью идет на 

помощь к другим народам, освобождая их от угнетения, выступает против тиранов. Таким образом, в 

представлении Низами Александр Македонский является не столько завоевателем, сколько освободи-

телем. Во второй части поэмы мы видим путешествие Александра в поисках страны всеобщей гармонии, 

где царят добро и справедливость, где все люди счастливы. Низами показывает такую страну, где нет ни 

богатых, ни бедных, не знают коварства, корысти, жажды обогащения, живут долго, не зная болезней, и 

руководит этой страной мудрый, справедливый правитель. В этом сказались утопические мысли Низами, 

которые в Европе намного позже были сформулированы Т. Мором, Т. Кампанеллой и др. 

Говоря о поэме «Искендернаме», хотелось бы также отметить, что в ней особенно ярко раскрылась 

высокая эрудиция, щирота и глубина познаний автора. Подробной и достоверной биографии поэта, к 

сожалению, нет, а все сведения о его жизни почерпнуты только из его произведений, неизвестно, где он 

учился и какое получил образование, но поэмы Низами свидетельствуют не только о его прекрасном 

знании арабской, персидской, античной литератур, но и медицины, биологии, философии, математики, 

астрономии, истории, этики, философии, музыки и изобразительного искусства. В «Искендернаме» это 

подтверждают даже названия отдельных глав: «Слово Аристотеля о сотворении мира», «Послание 

Платона о мудрости», «Рассказ о художнике Мани» и др. 

Одна из важных тем, которая проходит через все творчество поэта, — это старая, как вечность, и 

вечно молодая тема любви: «Всех зовов сладостней любви 

всевластный зов, //Ия одной любви покорствовать готов...» [3, с. 36]. 

Любовь для Низами — чувство светлое, всепоглощающее, облагораживающее. 

Судьба подарила Низами великое благо любить и быть любимым. Дербентский правитель 

преподнес ему в виде гонорара кыпчакскую рабыню, красавицу Афак. Но она стала не рабыней, а 

любимой женой, матерью единственного сына, мудрой советчицей, музой и отрадой. Афак посвящены 

многие любовные газели Низами, ее образ вдохновил поэта на создание прекрасных женских образов 

Лейли, Ширин, Нушабе. 

Теме любви посвящены газели и две поэмы из «Хамсе» — «Хосров и Ширин» и «Лейли и 

Меджнун». В них проявилось мастерство поэта проникнуть в глубинные пласты человеческой души, 

раскрыть нюансы переживаний героев, что было совершенно новым для поэзии эпохи Низами. Поэт 

создает сложные, многоплановые образы, сталкивает противоположные характеры, выявляя их истинную 

суть. 

В поэме «Хосров и Ширин», которую некоторые исследователи по праву называют романом, 

представлены две любовные линии: Хосров и Ширин; Фархад и Ширин. Хосров — правитель, Фархад же 

— простой каменотес. Симпатия Низами к простым труженикам проявилась еще в его первых лирических 

стихотворениях, здесь же дан полнокровный образ человека из народа, которого отличают трудолюбие и 

верность своим чувствам. Влюбленный безответно в красавицу Ширин, Фархад во имя этой любви 

соверщает героический поступок, требующий неимоверного усилия и твердой воли. С одной киркой в 
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руке прорубает канал через высокую гору Бисутун, чтобы через него текла живительная влага к замку 

возлюбленной. Во имя своих высоких чувств он и умирает: услышав ложную весть о смерти Ширин, он, 

не выдержав горя и не представляя своей жизни без любимой, убивает себя этой же киркой. 

Полной противоположностью Фархада и по социальному положению, и по моральным качествам 

является Хосров, в которого безумно влюблена Ширин. Ветреный, легкомысленный, Хосров поначалу не 

может оценить преданную любовь Ширин, которая занимает центральное место в поэме. Преданность, 

нежность, умение беззаветно любить и прощать, целомудрие, которыми отличалась Ширин, были при-

сущи и любимой жене поэта Афак. Несмотря на свою искреннюю и горячую любовь к Хосрову, Ширин в 

то же время гордо отказывается быть его наложницей и, побеждая многие препятствия, стоящие на пути 

к любимому, становится его женой. Под влиянием любви Ширин Хосров преображается. Он начинает 

понимать, что нельзя жить только в свое удовольствие, учится управлять страной. Однако счастье их не 

длилось долго. От предательской руки погибает Хосров, Ширин, не выдержав разлуки с любимым, 

убивает себя в его склепе. Оплакивая смерть своей героини, поэт с глубокой душевной болью говорит о 

своей безвременно умершей жене: 

Кыпчакский мой кумир! Мой нежный, хрупкий злак! 

Погибла, как Ширин, и ты, моя Афак. 

Прекрасен лик и стан, и разум твой был ярок! Дербентом правящий тебя мне дал в подарок. 

Всем недоступная и всех прекрасных строже — 

Она стелила мне супружеское ложе... 

Выще отмечалось, что любовь в представлении Низами — очищающее и облагораживающее 

чувство, способное подвигнуть человека к неимоверным поступкам. Поэма «Хосров и Ширин» ярко 

иллюстрирует эту мысль и оценивается в литературоведении как этапное явление в истории общественно-

художественной мысли Ближнего Востока. «Как по масштабности гуманистической идеи, так и по 

сюжетно-композиционному совершенству и волшебству художественного воплощения это творение 

Низами заложило основу новой художественной школы, подняв проблему человека от духового и 

нравственного состояния на уровень ключевой темы в искусстве» [4, с. 72]. 

Бессмертная поэма Низами «Лейли и Меджнун» продолжает тему любви, но уже несколько в ином 

ракурсе. Сюжет ее взят из легенд арабских племен. Поэма повествует о трагической судьбе двух молодых 

людей — Кейса и Лейли, об их светлой, возвышенной любви. Влюбленных разлучает общество, в котором 

они живут, но отнюдь не по причине социального неравенства — семьи Лейли и Мед- жнуна равны по 

своему положению. Их разлучает черствость, отсталость окружающей среды. Чистые, всепоглощающие 

чувства, не вмещающиеся в традиции и каноны своего времени, вызывают осуждение. Люди, 

неспособные понять той силы любви, которую Кейс испытывает к Лейли, насмехаясь над его чувствами, 

прозвали его Меджну- ном, т. е. одержимым. Отец Лейли отказывается выдать дочь за человека, за 

которым закреплено это прозвище. 

Отсюда и начинают развиваться трагические события. Лейли выдают замуж за Ибн-Салама. Но 

девушка верна своей любви, брак ее носит только формальный характер. Разлученный с любимой, 

Меджнун уходит от людей в пустыню, ходит в рубище, общается с дикими зверями, слагает песни о своей 

любви, но теперь Лейли для него — это мечта, идеал, а не реальная девушка из плоти и крови. Поэтому, 

даже когда умирает муж Лейли и появляется надежда на счастье, он отвергает ее. Тоска по любимому 

становится причиной смерти Лейли, а измученное сердце Меджнуна не выдерживает страданий, и он 

уходит в мир иной у ее могилы. Таким образом Низами в высокохудожественной форме показал 

противоречия между духовно-моральными идеалами личности и моралью среды. 

Как уже было отмечено, в некоторых исследованиях о Низами просматривается мысль о том, что 

он трактовал любовь с позиций суфизма — одного из значительных религиозно-филолософских течений 

своего времени, т. е. он воспевает не земную, а божественную любовь. Эту мысль обычно связывают с 

«Лейли и Меджнун», ссылаясь на то, что любовь Меджнуна оторвана от реальности и возвышается над 

ней, приобретая черты любви божественной. Конечно, отрицать связь Низами с таким распространенным 

в его время явлением, как суфизм, нельзя. В описаниях любви поэт часто пользуется суфийскими 

иносказаниями и понятиями. Однако, в отличие от Меджнуна, Лейли горит огнем земной, естественной 

любви: «Страсть сердца, овладев 

ее умом, // сжигает тело гибельным огнем...» При встрече с Меджнуном она охвачена страстью, 

которую он не смог остудить, ибо она для него, как уже было сказано, мечта, а не реальность: «Возвысив 

дух над низменно живым, // Он с ангелом бесплотным стал сравним:...» 

И газели, и поэмы дает основание утверждать, что поэт видел в любви земное, естественное чувство, 

приносящее как духовное, так и телесное наслаждение. 

Из месяца лишь день прошел, из ночи — стража лишь одна. 
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Любимая вошла ко мне с фиалом чистого вина.., 

И так до самого утра я, как счастливейший должник. То возвращал ей поцелуй, то кубок иссушал 

до дна. 

Как мед сладчайший с молоком слился с любимой Низами, 

И нет сравнений передать блаженство, что дала она [2, с. 107]. 

Поэмы Низами, посвященные трогательной любви героев, вызвали горячий отклик создателя 

бессмертного «Фауста» Гете, который писал: «Он выводит Меджнуна и Лейли, Хосрова и Ширин — 

любящие пары; они предназначены друг другу через предчувствия, судьбу, природу, привычку, 

склонность, страсть; разлучены через прихоть, упрямство, случай, принуждение и насилия; опять чудесно 

сведены вместе и в конце концов снова тем или иным путем оторваны друг от друга и разъединены. Из 

этого содержания в его обработке возникает идеальное стремление, нигде не находящее удовлетворения. 

Прелесть поэм велика, многообразие бесконечно» [5, с. 39]. Наверное, не будет преувеличением 

предположить, что великий Шекспир, создавая трагедию, которой «нет печальнее на свете», о любви 

Ромео и Джульетты, был вдохновлен образами Меджнуна и Лейли. Думается, что Ромео и Джульетту 

можно было бы по праву назвать «европейскими Меджнуном и Лейли». 

«Пятерица» Низами вызвала к жизни много поэтических ответов («назире» — ответ), что было 

очень популярно в литературе Ближнего Востока. При этом следует отметить, что назире не означает 

банального повтора. Пищущий назире как бы вступал в своеобразное противоборство с предыдущим 

автором, привнося в произведение свое видение, свое художественное своеобразие. Каждый, кто 

обращался к гениальному творению Низами, выражал свое почтение великому поэту, ощущал свою 

ответственность за прикосновение к его творчеству. Так, великий узбекский поэт, оставивший потомкам 

образцы изящной и мудрой восточной поэзии, Алишер Навои в предисловии к своей «Хамсе» писал; 

Я с Низами бороться принужден. 

Рукой схватив такую «Пятерню», 

В руке надолго ль силу сохраню? 

<...> 

Быть надо львом, чтоб рядом стать со львом, 

Тем более, чтоб в драку лезть со львом. 

В поэтическом наследии Низами необходимо отметить и одну очень важную тему, которая 

приобретает огромное значение в наши сложные дни, отмеченные во всем мире разрушительными 

войнами, кровопролитием, террором — тему дружбы, объединяющей народы. 

толерантности и ставшего сегодня очень популярным понятия мультикультурализма. Как известно, 

Азербайджан, издавна населенный различными племенами и народами, всегда отличался дружелюбием к 

представителям всех этносов. Мультикультурализм стал образом жизни азербайджанцев. Знаменательно, 

что 2016 г. в Азербайджане был объявлен годом мультикультурализма, основы которого 

пропагандировались уже в глубокой древности в поэзии Низами. Толерантность, мультикультуральное 

мышление, уважение ко всем людям независимо от их национальности и вероисповедания проходят через 

все произведения поэта. Безусловно, Низами беззаветно любил свою родину, свой народ. Достаточно 

вспомнить, какими ярким красками он описывает красоту и величие древнего азербайджанского города 

Барда, расположенного в живописном уголке Карабаха, сколько любви и восхищения красотой, 

мудростью, справедливостью, достоинством Нушабе, правительницы Барды («Искендернаме»). Но 

Низами никогда не противопоставлял свою страну и свой народ другим, с уважением относился ко всем 

народам и их обычаям. На страницах его произведений оживают представители азербайджанцев, греков, 

византийцев, русских, африканцев, индийцев и т. д. И обо всех он рассказывает с большой симпатией, 

раскрывает интересные стороны их культур и традиций. Для него главное — это нравственная суть 

человека, какой бы расы или веры он ни был. К примеру, выступая в защиту африканцев, он говорит о 

том, что лик их черен, но светлы мысли, светло сердце, и это достойно уважения. С большим теплом 

Низами описывает особенности русского народа, восхищается мужеством, патриотизмом, стойкостью 

русских воинов: могучий Искендер терпит поражение только от русских («Искендернаме»), Бахрам-Гур 

собирает под единым куполом красавиц из семи, заметно отличающихся друг от друга стран, но ни разные 

языки, ни разные религии, ни разные культуры, которым они принадлежат, для него не имеют никакого 

значения. В стихах Низами не раз встречаются имена пророков Мусы (Моисея), Исы (Иисуса) — «Как 

Иса воспитывай души, как Муса зажигай огонь любви!». Верность своим идеалам Низами подтвердил и 

своей личной судьбой, ведь его любимая жена, его Афак не была азербайджанкой. Их разделяли и вера, и 

язык, но это не смогло стать на пути их большой любви. 

Богатое идейно-тематическое содержание поэзии Низами сочетается с богатством, разнообразием 

художественной формы. Его произведения притягивают читателей оригинальностью, глубоким 
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психологизмом, чарующим стихом, в котором широко использованы метафоры, символы, иносказания; 

яркостью, меткостью, выразительностью языка. Мудрые высказывания, которыми насыщены его лирика 

и поэмы, стали крылатыми и подчас воспринимаются как народные пословицы и поговорки. Таковы, 

например, строки: «Знай, шорником искусным лучше быть, // Чем неумелым шляпником прослыть...»; 

«Лучше на родине жить жалкой нищенской жизнью, чем царствовать на чужбине». 

Поэт мечтал о том, чтобы потомки помнили его: 

Нечастый случай, когда мечта осуществляется с такой полнотой. Восемьсот с лишним лет прошло 

со времени жизни и деятельности великого азербайджанского поэта Низами, но проблемы, затрагиваемые 

им, актуальны и сегодня. Творчество его, как солнце, озаряет нашу современность, являясь мерилом 

нравственности и морали, образцом высокой художественности. Свет, излучаемый его поэзией, не 

померкнет, пока живо человечество, пока жива Поэзия. 
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Творчество великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, отмеченное мировой славой, 

оказало огромное влияние на духовное наследие многих культур, в том числе и на турецкую 

художественную литературу, сыграло исключительно важную роль в создании и развитии турецкой 

эпической поэзии. Известно, что в своей «Хамсэ» Низами с любовью воспел родину, с глубокой 

симпатией осветил традиции и обычаи родного народа. Свойственный азербайджанскому народу быт, 

азербайджанское мироощущение со всей очевидностью даёт о себе знать в его поэмах. Широкое исполь-

зование азербайджанского устного творчества и уважение к обычаям и традициям других народов 

способствовало ещё большему признанию его среди тюркоязычных народов. Вот почему наследие 

Низами получило такое свободное художественное отражение в турецкой литературе, обогатило 

турецкий фольклор морально-этической тематикой, стало эталоном в воспевании возвышенной любви и 

героики, создании образов самоотверженных влюблённых, людей труда, искусных мастеров и т.д. 

В турецкой литературе на темы Низами был создан ряд дастанов. Образы Фархада, Ширин, 

Хосрова, Лейли, Меджнуна, Бахрама, Искендера и др. стали популярными героями устной турецкой 

литературы. В турецкой художественной литературе появился ряд поэтов, носящих псевдоним «Низами». 

Влияние величайшего поэта сказалось и на турецкой лирике. 

Использование Низами слов и терминов, связанных с бытом тюркского народа и с древними огузо-

кыпчакскими традициями, широкое применение тюркских пословиц и поговорок значительно облегчили 

перевод его произведений на турецкий язык. Вот почему поэмы Низами ещё в начале XIV века были 

переведены большинством поэтов, пишущих на турецком языке в форме месневи. В особенности те из 

них, кто разрабатывал тематику Низами, зачастую сами выступали в качестве переводчиков, вводили в 

свои произведения некоторые главы и предания из поэм Низами, порой в точности воспроизводя 

отдельные отрывки и бейты. Такие турецкие последователи Низами, как Ахмеди, Джалили, Ризван Ахмед, 

Х.Хамди и другие, в определённой степени 

были и его переводчиками. Эта традиция оказала огромное воздействие на возникновение и 

развитие турецкой переводческой литературы, обогатила поэтику турецкого месневи. 

Поэмы Низами неоднократно переводились полностью на турецкий язык, появились такие 

талантливые турецкие переводчики, как Фахри, Шейхи, Эшги. Поэмы Низами распространялись в Турции 

и путём прозаического перевода. В XVI веке Шами Ускублу сделал прозаический перевод «Хамсэ», 

снабдил её комментариями. Позднее Эмин Юмни в своём «Терджумейе хекайете «Хафт пейкар» дал 

прозаический перевод «Семи красавиц», сообразуясь с литературными канонами эпохи и дополнениями, 

идущими от устной литературы. В своё время этот перевод приобрёл широкую известность. Заново пере-

ведённый на персидский язык, он получил дальнейшее распространение. 

Влияние творчества Низами на турецкую литературу сказалось также в области поэтической формы 

и жанра. В турецкой литературе, как и в литературе персидского, узбекского, курдского и других 

восточных народов, создание произведений на тему Низами расценивалось как творческий экзамен. Честь 

же быть автором «Хамсэ» воспринималась мастерами слова как верящими в величие поэтической силы, 

как наивысшая точка мастерства, триумф в мире искусства. Такие представители турецкой литературы, 

как Бехишти, Х.Хамди, Ризван Ахмед, Яхья Ташлычалы, Джалили, Ламии, Атайи и др., известны как 

авторы «Хамсэ». Турецкие создатели «Хамсэ» с чувством глубокой признательности относились к своему 

великому предшественнику, с гордостью заявляли, что созданием «Пятерицы» они выдержали серьёзное 

испытание перед таким мастером поэтического слова, каким был Низами. Замечательный поэт XVI века 

Джалили следующим образом высказывается о преломлении тематики Низами в своём творчестве: 

Budur peyveste bu gönlüm meramı, Kolam həm-pənce-i gəne-i Nizami [1, s. 270]. 

, Вот постоянное желание сердца моего - 

Состязаться с сокровищницей Низами. 
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Вот как турецкий поэт Бехишти выражает мысль о создании незире на «Хамсэ» Низами: 

Yazdım hele ben cevab-i hamse, 

Dimedi dahi bu dilde kimse [1, s. 270]. 

Я написал такой ответ на «Хамсэ», 

На этом языке никто ранее не складывал. 

Один из прославленных поэтов XVII века Атайи Невизаде так говорит о своём следовании традиции 

великого поэта: 

Hamse erbabına edüp taklid 

Eylədim pencegiri-i xurşid [2]. 

Подражая владельцу «Пятерицы», 

Я померился силами с солнцем. 

Традиция создания «Хамсэ» была продолжена в турецкой художественной литературе и путём 

прозы. Её представители Джалили Бурсалы и Наргиси прославились как авторы прозаической «Хамсэ». 

Влияние Низами на турецкую литературу было довольно продолжительным: начиная со средних 

веков по настоящий период. В рамках одной статьи невозможно охватить столь длительный период, 

проанализировать каждого поэта, принадлежавшего к литературной школе Низами, рассмотреть все 

художественные образцы, созданные под его влиянием. Вот почему мы остановимся здесь лишь на тех 

характерных особенностях, которые связывали турецких поэтов с творчеством Низами, на этапах 

развития турецкой литературы, непосредственно связанных с теми новшествами в области формы и 

содержания, которые были привнесены в неё поэтикой Низами, и на дальнейшем их развитии в тесном 

взаимодействии с присущими этой литературе специфическими чертами. 

Если проследить этапы возникновения и развития турецкого месневи, то можно убедиться, что 

тематика Низами ещё с XIV века неоднократно разрабатывалась турецкими поэтами. Великий поэт 

обогатил турецкую художественную литературу прежде всего тематически. Под непосредственным 

влиянием его творчества в турецкой эпической поэзии возникло целое соцветие поэм: «Махзануль-асрар», 

«Мункаджул-абрар», «Гюлыпануль- анвар», «Гянджинейи-раз», «На&атуль-азхар», «Хоеров и Ширин», 

«Фархад и Ширин», «Фархаднаме», «Лейли и Меджнун», «Гюльшани-ушшак», «Хафт пейкер», «Хафт 

сайаре», «Хафт хан», «Искендернаме» и т.д. 

Считаем уместным отметить здесь, что столь частое обращение к тематике Низами в турецкой 

литературе, обусловленное литературно-эстетическими потребностями самой эпохи, вытекало из всё 

растущего интереса народа к наследию Низами, из необходимости ознакомления турецкими поэтами 

широких масс с творчеством Низами на своём родном языке. Прославленные представители турецкой 

литературы, стремясь продемонстрировать свой поэтический талант и доказать, что турецкому 

поэтическому языку вполне под силу сотворить прекрасные образцы искусства, воспроизвели на родном 

языке неповторимые жемчужины, созданные поэтическим гением Востока. 

Турецкие мастера, обратившие взоры к поэзии Низами, видели в ней литературный эталон, исток 

духовной мощи. Они придавали особое значение вопросам изучения и постижения секретов поэтического 

мастерства Низами, проникновения в глубины его поэтики. Они анализировали его поэмы, пытались 

постичь его бейты, выдвигали свои суждения. Многие турецкие поэты, создавшие месневи, в первую 

очередь вспоминали Низами, с восхищением говорили о его поэтическом могуществе. Возьмём, к 

примеру, произведение турецкого поэта XVI века Айайи «Селимнаме». Несмотря на то, что автор 

обращается к совершенно иной тематике, тем не менее он прежде всего вспоминает Низами: 

Я поцелую прах ног дорогого шейха, 

Я стремлюсь к духу Низами. 

В момент поэтического красноречия 

Проявляет пророческое чудо. 

Невест смысла из небытия сокровенности По одной приглашает скрипом своего пера. Калам стал 

его Хызром, чернила - тьма. Добывал жемчуг из живой воды. 

В любом месте, где образует сокровище. Каждая точка которой касалось его перо, Становится 

зрачком глаз эпохи. Если калам начнёт воспевать его, То не сможет вынуть свою голову из моря его 

славословия [3]. 

Можно сослаться на целый ряд других примеров, демонстрирующих глубокое почитание Низами 

турецкими поэтами. 

Творчество Низами обогатило турецкую эпическую поэзию в идейном отношении, сыграло 

исключительную роль в насыщении её гуманистическими социальными и общечеловеческими идеалами. 

С гордостью и восхищением прослеживали турецкие поэты наличие идей и мыслей великого Низами в 

своих произведениях, выдвигали свои суждения, созвучные высказываниям своего гениального 
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предшественника о высоком назначении человека. Проблема человека нашла своё художественное 

воплощение в значительной части произведений, созданных на темы Низами, в особенности тех из них, 

которые были созданы в ответ на «Сокровищницу тайн». 

Взгляды великого поэта относительно огромных духовных возможностей и совершенства человека, 

дидактические суждения о необходимости прививать ему возвышенные нравственные принципы нашли 

широкое распространение в творчестве представителей турецкой литературы, органически связанной с 

творчеством Низами. 

Представители турецкого месневи высоко чтили впервые прозвучавшие в восточной поэзии 

бессмертные мысли поэта о благе труда, о человеческом подвиге. Неслучайно, что образ несгибаемого 

Фархада вдохновенно воссоздавался и в турецкой поэзии. Турецкие художники слова - Коркут Шахзаде, 

Нами Ламии и другие создали поэмы «Фархад и Ширин», «Фархаднаме», посвящённые воспеванию 

подвига, жизни и любви Фархада. Особое место занимает здесь тема труда. Она прослеживается, в 

частности, в поэмах, явившихся ответом на «Сокровищницу тайн» Низами. В них осуждается праздность, 

лень, косность, тунеядство. 

С уважением развивая в своих произведениях взгляды Низами, турецкие поэты обстоятельно 

разрабатывали мысль о пользе наук. Этому вопросу уделяли большое место в своих произведениях такие 

видные продолжатели литературной школы Низами, как Ахмеди, Гюльшахри, Джалили, Я.Таш- лычалы, 

Ламии и др. 

Одной из важнейших общественно-политических проблем, заимствованных у Низами турецкими 

поэтами и своеобразно преломлённых в их творчестве, была проблема справедливости. В произведениях 

Я.Ташлычалы «Гюльшануль-анвар», «Гянджинейи-раз», Адайи «Нафхатуль-азхар», написанных под 

непосредственным влиянием Низами, этому вопросу было уделено особое внимание. Ризван Ахмед в 

своей «Хоеров и Ширин» говоря о 

благородном, справедливом правителе, горячо одобряет справедливое обращение со своими 

подданными шаха, возместившего им убытки, которые нанесли его слуги. Джалили, в сцене коронования 

Хосрова («Хоеров и Ширин»), отмечает, что Умид Бозорг преподал ему прекрасный урок справедливости. 

Устами этого мудреца, наставляющего правителя придерживаться справедливости, распределять 

должности в соответствии с достоинствами человека, не допускать к власти безнравственных людей, не 

обогащать казны за счёт имущества бедняков и т.д., поэт как бы солидаризируется со своим великим 

предшественником. 

Вслед за Низами, Ахмеди столь же подробно описывает окружение Искендера, подчёркивая заслуги 

находящихся подле него учёных и философов в управлении страной, возлагает надежды на деятельность 

просвещённых людей, заботящихся о благе народа. 

Турецкие поэты сознавали огромные заслуги великого поэта в истории развития словесного 

искусства. Я.Ташлычалы, называвший поэзию самым ценным достоянием мира, высказывал суждения, 

созвучные мыслям Низами, убеждал своих современников поэтов, пишущих хвалебные касыды, не 

растрачивать на них своего таланта, не принижать высокое значение поэзии, не предавать поэтические 

заветы бессмертного Низами и его достойных продолжателей - Хосрова Дехлеви, Джами, Навои. Та же 

мысль прослеживается в произведении Атайи «Нафхатуль-азхар». 

Широкое распространение в турецком месневи темы любви, обогащение её общечеловеческими 

идеалами также связано с именем Низами Гянджеви. В этом плане наиболее характерны произведения, 

созданные в ответ на поэму «Хоеров и Ширин». 

С восхищением воспринималась турецкими поэтами и другая поэма Низами, посвящённая теме 

любви, - «Лейли и Меджнун». Этот сюжет в форме предания вошёл в произведения «Гарибнаме» Ашика 

Паши и «Мантик ут- тейр» Гюдьшахри. В последующие века Шахиди, Бехишти, Ахмед Ризван, Хамди 

Ларендели, Джалили, Кадими, Хамдуллах Хамди и другие турецкие поэты создали замечательные поэмы 

на эту тему. Так же как и Низами, духовную победу чистой, возвышенной любви над косностью и 

фанатизмом они изображали в сопровождении поэтических высказываний, содержащих гуманистические 

идеи о свободе личности, осуждали общество людей, враждебное естественным человеческим 

стремлениям. 

Как важнейшую необходимость воспринимали турецкие поэты вопрос дальнейшего преломления 

мечты великого поэта видеть женщину достойным и уважаемым членом общества. Эта мечта ещё более 

обогащала турецкие месневи новыми передовыми идеалами. Турецкие поэты развивали созвучные 

Низами высокие мысли о героизме и разуме женщины. Так, Шейхи в поэме «Хоеров и Ширин» 

рассказывает как Ширин в поисках своего заочного возлюбленного одна, верхом на лошади, в поединке 

с напавшим на неё львом проявляет беспримерную отвагу. В большинстве одноимённых поэм, созданных 

после Шейхи, этот мотив также находит своё воспроизведение. 
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Женский ум и смелость показаны также Ахмеди в «Искендернаме». Вот что он пишет: 

Есть немало женщин, вознесённых над мужчинами, 

Есть и такие мужчины, которые мертвы в сравнении с женщинами [4, 292]. 

Мастерски претворяли в своих произведениях турецкие поэты передовой творческий метод Низами, 

связывавшего почерпнутые им из древних источников события со своей эпохой, с проблемами 

современности, учившего своих современников не забывать поучительных уроков истории. Несмотря на 

отдалённость эпох, к которым обращались представители турецкого месневи, связанные с литературными 

традициями Низами, они тем не менее воспроизводили недостатки своего времени, затрагивали его 

насущные проблемы. Так, например, Джалили в соответствии с настроением воссозданных в поэме 

«Хоеров и Ширин» преданий, зачастую возвращается к своему времени, жалуется на равнодушие к 

искусству и подвигу. В «Искендернаме» Ахмеди содержатся довольно частые высказывания о своём 

времени. Беспокойная эпоха, в которой жил поэт, характеризующаяся борьбой за захват территорий и 

господство, безграничным гнётом и несправедливостью, обострением религиозных противоречий и 

идейной борьбой, ясно отразились в его поэме. Повествуя о прошлых событиях и наглядно рисуя мудрую 

деятельность справедливых правителей, поэт сокрушённо говорит о своих современниках, высказывает 

свои критические взгляды. 

Удивительно, почему нынешний люд 

Всё свергает и сжигает? [4, с. 90] 

Творчество Низами оказало воздействие на турецкую поэзию не только в плане высокого 

отношения к поэтическому искусству, воспевания земной любви и духовной красоты человека, уважения 

к его труду и доблести, но наряду с указанными высокими идеалами усилило и такие прогрессивные мо-

тивы, как смелое отношение к несправедливостям своего времени, осуждение недостатков 

современников, протест против уродства отрицательных сторон жизни. 

Турецкие последователи литературной школы Низами творчески, с точки зрения задач своего 

времени подходили к его традициям. Постигнув актуальность поэтического искусства, они преломляли 

его бессмертные идеалы сообразно специфическим особенностям турецкой литературы, условиям и быту, 

обогащали их местным колоритом и современными проблемами. Турецкие поэты, каждый из которых 

отличался собственной разработкой «Хамсэ» и отдельных её тем, в то же время демонстрировали 

индивидуальный творческий стиль, талант, поэтическое мастерство, стремились избежать слепой 

копировки, вели творческие поиски, обращались к историческим хроникам, писали о своей эпохе, словом 

- выдвигали проблемы, которые занимали умы современников. Вот почему созданные в средние века 

турецкие поэмы, характеризующиеся идентичностью тематики, отличаясь от своих предшественников, не 

повторяли друг друга, разнясь творческой фантазией и поэтическим искусством своих авторов. Вместе с 

тем, бесспорным является тот факт, что созданные в ответ на «Сокровищницу тайн» Низами более пятнад 

цати поэм на тему «Хоеров и Ширин», а также многочисленные «Лейли и Меджнун», «Хафт 

пейкар» и «Искендернаме» объединены друг с другом единой особенностью - связью с творчеством 

Низами. И как бы оригинальны ни были они в разработке тематики своего великого предшественника, 

все турецкие поэты учились в школе поэтического мастерства Низами. 

Традиции великого азербайджанского поэта дают о себе знать не только в произведениях на темы 

его «Хамсэ», но и в тех, которые в этом плане стоят особняком. Взгляды Низами на любовь, суждения о 

духовной свободе, высокой морали, справедливости нашли отражение в произведениях «Гариб- наме» 

Ашика Паши, «Мантик ут-тейр» Гюльшахри, «Джамшид и Хуршид» Ахмеди, «Юсиф и Зулейха» 

Шеййада Хамзи, Х.Хамди и т.д. 

Искусство Низами благодаря своему глубокому общечеловеческому содержанию и сегодня 

обогащает турецкую художественную литературу, способствует усилению выдвинутых прогрессивным 

искусством Турции высоких гуманистических идеалов, призывов к счастливому будущему для всех 

людей. В своей поэме «Легенда о любви», созданной по мотивам Низами, Назым Хикмет, рассматривая 

традиции величайшего поэта-гуманиста под углом зрения задач, выдвинутых современностью, обогатил 

созданный Низами образ непреклонного героя, самоотверженного влюблённого, новыми поло-

жительными чертами характера. 

Турецкий поэт наших дней Шахин Учар в произведении «Фантазия и действительность», выражая 

своё отношение к нынешней эпохе, заимствует у Низами из его поэмы «Сокровищница тайн» 

символический эпизод, в котором совы радуются делам шаха, превратившего в развалины всю страну: 

Завтра я создам рассказ, 

Вы услышите про одну свадьбу. 

Жили две совы, которые торговались Из-за нескольких развалин и разрушенных сёл, Отданных в 

приданое невесте. 
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В это время та, что сваталась, говорит: 

Оставь торговлю, молись за шаха — 

Лишь бы твоим желанием были развалины Пока существует сей шах в стране. Пусть будут и 

этот шах и это время, А ты проси у меня хоть тысячи развалин [5, с. 136]. 

Здесь воспроизводится основная часть макале под названием «Рассказ об Анушираване и его 

визире». В этом рассказе, говоря об ужасах, чинимых деспотами, Низами преследовал благородную цель 

воздействовать на правителей, призвать их к справедливости. Использование Шахином Учаром этого 

поучительного эпизода ярко свидетельствует о том, что передовые традиции Низами, обогатившего 

историю художественной и философской мысли Востока, и сегодня актуальны и не утратили своей 

действенной, преобразующей силы. 
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Nüşabə Araslı 

TÜRKİYƏDƏ NİZAMİ İRSİNİN İNSPİRASİYALARI 

XÜLASƏ 

Nizaminin dünyəvi şöhrət qazanmış zəngin irsi türk ədəbiyyatına da qüvvətli təsir göstərərək orta əsrlər 

türk epik şeirinin yaranma və inkişafında mühüm rol oynamışdır. Türk xalq ədəbiyyatında Nizami mövzularında 

dastanlar yaranmış, şairin əsərlərinin motivləri əsasında xalq ədəbiyyatı nümunələri meydana çıxmışdır. 

Hələ XIV əsrdən başlayaraq Nizami poemaları türk dilinə qismən və bütöv şəkildə tərcümə olunmuş, türk 

dilində “Xəmsə” nəzirələri, “Xəmsə” mövzularında yazılmış orijinal nümunələr, fikri və poetik baxımdan Nizami 

ənənələrilə bağlı əsərlər ərsəyə gəlmişdir. Məqalədə orta əsr türk sənətkarlarının Nizami ənənələrinə dövrün ədəbi 

istəyi, mənəvi tələbat baxımından yanaşdıqları və şairin Şərq bədii fikrinə gətirdiyi yüksək bəşəri idealları türk 

ədəbiyyatınm spesifik xüsusiyyətləri ilə birləşdirərək yeni əlavələrlə zənginləşdirdikləri göstərilir. 

 

Nushaba Arasli 

INSPIRATIONS OF NIZAMI HERITAGE IN TURKEY 

SUMMARY 

The rich heritage of Nizami have strongly impacted to Turkish literature and played an important role in 

the foundation and development of Medieval Turkish epic poem. In the Turkish folk literature appeared eposes 

on Nizami’s themes and folk literature samples based on motives of works by the poet. 

From the beginning of XIV poems by Nizami were translated into the Turkish language partly or fully. It 

has been created “Khamsa” imitative poems in Turkish, original samples written on the themes of “Khamsa”, the 

works related with Nizami traditions in terms of poetics and idea. In the article is showed that Medieval Turkish 

writers treated to Nizami traditions for spiritual and literary demand. It is also mentioned that the poet unified his 

universal ideals with specific features of Turkish literature and enriched with new additions. 

 

AMEA. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Ədəbi əlaqələr.- 2017.- № 11.- S. 98-106. 
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NIZAMI - POET FOR ALL HUMANITY 

 

Nizami Ganjavi´s image woven into a carpet 

 

by Teymur Kerimli 

 

Azerbaijan’s literature is a unique spiritual treasure-house for its people and there is no doubt that Nizami 

Ganjavi is one of the greatest representatives of this literary heritage. His works, with their unique poetic 

innovations and universal themes, have transcended borders to influence the literature of distant lands. We hope 

that by introducing readers to more detailed information about the great poet’s life and work, Nizami will be more 

appreciated in the West, too. Perhaps we can encourage more research in academic circles. 

We will run a series of articles about Nizami by both Azerbaijani and international experts. The first article 

in the series deals with the poet’s creative environment and his ideas about the Azerbaijan- Turkish people. In the 

next issue we will introduce his Khamsa and other literary gems. 

In reviewing world literature we see that two princi pal poets used the strong humanistic influence of art to 

rise above a cultural environment generally defined by the mysticism and prejudices of patriarchal feudalism. One 

of these was Nizami Ganjavi, the greatest representative of the Eastern Renaissance, who was born in the 12th 

century in Sunny Azerbaijan and represented the quintessence of world literature and philosophy in his immortal 

work Khamsa (Five) via the aesthetic power of his art. The other was William Shakespeare, the greatest 

representative of the Western Renaissance, who was born in Foggy Albion more than 400 years later to become 

a child of humanity. Even now, in times when science and technology are no longer developing in linear series 

but exponentially, we see how mysticism prevails proudly over healthy minds and it is impossible not to be 

amazed by the clear logic and consciousness in the works of these two brothers in art and intellect. 

Nizami (his real name was Ilyas ibn Yusif) was not satisfied with just the deep intellect and poetic talent 

gifted by God. Throughout his lifetime he pursued knowledge diligently and doubled his experience with his 

poetic talent; these two great attributes contributed to his scientific and philosophical research into the happiness 

of the human being. 

Nizami Ganjavi, who began by writing lyrics in short forms – gasida, gazal, rubai, soon compiled an 

anthology, Divan, and gained fame as a favourite and esteemed poet not only in the Near and Middle East, but 

also on distant shores. It is no accident that Muhammad Ovfi, who was engaged in literary activities in the palace 

of the Turkish sultan Eltutmush in Delhi, praised Nizami’s art in his narration Lubabul-elbab (The jewel of the 

select). The Indian poet Amir Khosrow Dehlevi (1253-1325) who lived a century after Nizami and who wrote his 

works in the Dari (middle Persian) language, as was traditional at that time and who was born into the Lachin 

family of Turks, was one of the first world-known poets to answer the Azerbaijani’s Khamsa. 

The genius son of Azerbaijan, Nizami Ganjavi, shed the light of his creative synthesis of progressive 

humanist thought and inimitable poetic art across the world over the following centuries. Brought up in the 

environment of Ganja, which was a Near and Middle Eastern centre of science and culture of the in those times, 

this allowed the young Ilyas to study developments in science and philosophy.  

Sultan Muhammad, the Khamsa of Nizami, British Library, Or. MS 2265, f.18r. Old Woman complaining 

to Sultan Sanjar. 1539-43, border replaced in the 17th C 

After devoting his youth to the study of sciences, he wrote his first poem when he was already 30 years old. 

He inscribed his name forever in the annals of art with his five poems, Treasury of Secrets (1175), Khosrow and 

Shirin (1180), Leyli and Majnun (1188), Seven Beauties (1197) and Iskander-Nameh (1203), presented to the 

world of literature over the next 30 years. They laid a strong foundation for the great Nizami school of literature 

which continues to exert its influence nowadays. 

Humanity is the motif at the very heart of Nizami’s poetry and the poet regarded it as his sacred mission to 

apply every ounce of creativity to the service of his people. In this lies the immortality and eternal youth of 

Nizami’s art through the centuries. His works have been translated into Western as well as into Eastern languages 

from time to time and played their role in humanity’s moral development. 

Unfortunately, Nizami is still sometimes represented as an Iranian poet in certain academic circles, whether 

through ignorance or with deliberate intent. The best response to this is regular publication, popularization and 

translation of the works of the Azerbaijani genius by his own compatriots. It has to be said that no extensive 

research into Nizami’s work is being undertaken in countries like Iran. 

There is convincing evidence to place the poet within Azerbaijani history: Both Nizami himself and all 

medieval sources which wrote about him confirm that he was born in 1141 in the city of Ganja, one of the ancient 
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cultural centres of Azerbaijan and a capital of the Azerbaijani Atabeys’ state (1136- 1225); he lived and created 

in Azerbaijan throughout his life. 

Byzantine, Georgian, Armenian and Arab historians confirm that Turks comprised the majority of the 

population living in Ganja city and its surroundings at least from the 5th century onwards and through Nizami’s 

lifetime. His poem Leyli and Majnun contains much autobiographical detail, including that his mother was a 

Kurdish woman, and in Seven Beauties he refers to himself as ikdish (this word is a pure Turkish word), in other 

words of mixed parentage: 

Nizami ikdishe khalvatneshinas 

Ke nime serke nime angabinast. 

(Translation Nizami is an ikdish, sitting in a secret place He is half vinegar and half honey.) 

By ‘vinegar’ Nizami means his Kurdish mother and ‘honey’ refers to his Turkish father. If his father had 

been Persian then a child born from his marriage to a Kurdish woman belonging to the same ethnic group could 

not have been considered ikdish (for example, a child born from the marriage of an Azerbaijani Turk to an 

Anadolu or Jigatay Turk is not considered ikdish). Moreover, the use of a Turkish word to express this concept 

underlines his ethnic origin. 

Nizami saying Torkiyemra der in Hebesh ne khervend (Nobody sees my Turk origin) in another part of the 

poem again hints at his ethnic origin. 

There is a concept of an Azerbaijani School of Poetry in medieval history and it implies the literature 

created in the Dari language on the territory of Azerbaijan during the 11th and 12th centuries. It is also known as 

sebke Azerbaijani (Azerbaijani style) in contemporary Iranian literature research, and international scientific 

workshops are held on this topic. This school, whose greatest representatives were the Azerbaijani poets Khagani 

Shirvani and Nizami Ganjavi, also gave world literature the poets Gatran Tabrizi, Falaki Shirvani, Mujiraddin 

Beylagani, Izaddin Shirvani and Givami Mutarrizi, all writing in the Dari languge. 

 

Mikayil Abdullayev, mosaics based on Leyli and Majnun and Iskendername, Nizami metro station, Baku 

There are many cases when, for different reasons, poets wrote in the official language of that region rather than 

their native tongue. As regards the Near and Middle East, Arabic was the sole literary language in the 7th-10th 

centuries, and Ibn al-Mugaffa, as-Saalibi, at-Tabari and many others who were ethnic Iranians wrote their works 

in Arabic. Also the Azerbaijani poets known under the name al-Azerbaijani at that time wrote in Arabic. 

Thus it is wrong to call Nizami and other great representatives of the medieval Azerbaijan poetry school 

Iranian poets simply because they wrote in the Persian language. In the same way that the Iranian poets mentioned 

above, who wrote in Arabic, do not belong to Arabic literature. 

Nizami’s whole creation is imbued with a love of Turks and of belonging to the Turks. Much research has 

been done on this, leaning heavily on the poet’s own works, and his Turkish origin has been proven. Many of his 

grandest images are those of Turks and others’ positive human features are compared with those of Turks. 

The image of Shirin in the poem Khosrow and Shirin presents plenty of examples. 

Some researchers into Nizami’s poetry have wrongly called Shirin an ‘Armenian princess’, as her aunt, 

Mahin Banoo was a ruler of the Arman state. The following arguments establish the true identities of Shirin and 

Mahin Banoo. 

Mahin Banoo was the ruler not only of the Arman state, but also of the states of Arran, Mugan and Berda, 

all part of the present Republic of Azerbaijan, as well as the Abkhaz state, now part of Georgian territory. Arman 

was merely the mountainous part of this state, which was used as summer pasture. 

The regions of Mahin Banoo’s state are described like this: 

Nesheste khishra dar havayi 

Be har fasli mohayya kerde jayi 

Be fasla gol be Muganast jayash 

Ke ta sarsabz bashad khake payash 

Be tabestan shavad bar kuha Arman 

Khoramad gol be gol kharman be kharman 

Tabriz, Iran, the Khamsa of Nizami, British Library, Or. MS 2265, f. 195. Muhammad’s ascent into heaven 

1539–43 

Be hengama khazan ayad be Abkhaz 

Koned bar gardana nakhjir parvaz 

Zamestanesh be Berda meylchirest 

Ke Berdara havaye garmsirast 

Translation: 

(Mahin Banoo) in every climate and in every season 
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Chooses a certain place for herself. 

In the season of flowers she goes to Mugan 

To set foot on the verdure 

In summer she moves to the Arman mountains, 

In autumn comes to Abkhaz 

In winter prefers Berda (Khosrow and Shirin. Baku, 1981, p.63) 

Arman is just the name of an area and has no direct connection with the Armenian ethnonym. The people 

who migrated to the territory of Arman and were known as the Armani, in other words those who live in Arman, 

actually call themselves Hay and their country Hayastan. 

The word Arman is connected with the words rum and roman in Arabic. 

In the poem Khosrow and Shirin, Nizami repeatedly calls Shirin and the people around her Turks. In part 

of the poem, Mahin Banoo, while instructing Shirin compares Khosrow with, the legendary Iranian ruler 

Keykhosrow, and themselves with Afrasiyab, the legendary Turk, leaving no room for doubt that both Mahin 

Banu and Shirin are Turks. The poet presents this argument on behalf of Mahin Banoo: 

Gar u mahast ma niz afitabim, 

Va gar keykhosrovast Afrasiyabim. (Khosrow and Shirin. p.63) 

Translation: 

If he (Khosrow – T.K.) is the Moon we are the Sun 

And if he is Keykhosrow we are Afrasiyab 

Nizami’s love for his native Turkish nation was so strong that even in the poem Leyli and Majnun, based 

on an Arab legend, he depicted Leyli and the beauties around her as Turks. In one part of the poem, while 

describing his female heroes, the poet writes: 

Leyli went out of her apartment. 

She was surrounded like a gem by a group 

Of beauties with the honeyed li ps of her tribe. 

They were called Turks who lived in Arabia (bold added –T.K.). 

(Leyli and Majnun, p.96) 

The love for the Turkish nation in the poet’s last works, Seven Beauties and Iskendername, is revealed 

overtly in the images of Fitna, Nushaba and a Chinese princess (in fact a Turkish princess) presented with great 

love for the Turkish image. Moreover, the poet calls his favourite hero, Iskender a Turk with the Rum (Roman) 

crown.  

Monument to Nizami Ganjavi. Baku 

In Seven Beauties, he calls himself Turk, a symbol of whiteness and purity, but the ignorant people around 

him are referred to metaphorically as black, Habashes (Ethiopians) he says Torkiyemra der in Hebesh ne khervend 

(Among the Habash, nobody sees my Turkish origin). 

Nizami, who deals extensively with social motifs and political problems in the poem Treasury of Mysteries, 

cites an example of medieval Turkish state structure for the ruler of his time and writes: 

Doulata torkan ke bolandi gereft 

Mamlakat az dad pasandi gereft 

Translation: 

When the state of the Turks was rising 

It was liked because of its just management. 

Nizami who was not xenophobic, at the same time did not hide his love for Turks as his native people. 

It has been definitively proved that the Qom version (the invented story of Nizami’s father migrating from 

the city of Qom in Iran to Ganja) which was interpolated into the poem Iskendername in the 18th century and 

does not exist in any of the reliable ancient manuscri pts of the Khamsa, is a complete fabrication and beneath 

criticism. 

Thus, Nizami Ilyas ibn-Yūsuf known to the world by the name Ganjali (a resident of Ganja city) was born 

in Azerbaijan, was a son of the Azerbaijan land, named himself ikdish – as his mother was Kurdish and his father 

was Turkish, openly expressed his love for his native Turks in his works and distinctly reflected his pride in his 

ethnic origin. 

In view of all the above and in spite of the fact that he wrote in the Dari language, we have every reason to 

recognize Nizami Ganjavi as an Azerbaijan poet, an ethnic Turk and an exponent of Turkish artistic and 

philosophical thought. 

Nizami, the genius of Ganja is one of those rare representatives of world literature who were ahead of their 

time, whose main purpose in their life and work was to serve their people, defend them against oppression, 

injustice and harm and to implement their mission to the highest level. 
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Художник в зеркале собственных творений 

 

Размышления о Низами 

 
Ислам Агакеримов 

 

Каждая творческая личность в той или иной степени вкладывает в свои произведения частицу 

собственной жизни. Иначе говоря, жизненная практика художника, особенности окружающей его среды 

неизбежно дают о себе знать как в его творческих поисках, так и в конечных их результатах. Единство 

личного (мировоззренческого) и культурно-исторического выступает во многом определяющим 

фактором авторской концепции, его стиля. В этом плане хотелось бы особо отметить творчество великого 

поэта Низами Гянджеви, где на фоне общественно-исторической атмосферы достаточно живо 

вырисовывается образ ренессансного гения. О биографии поэта сохранились лишь скудные сведения, но 

благодаря своим творениям он стал для нас таким близким и вечно живым. «Многие читатели 

великолепных поэм Низами, глубокомысленных и наполненных трагизмом стихов и од Хагани — 

независимо от того, читали ли они эти стихи в оригинале или в переводах, - не раз задавали себе вопрос 

о характере общественной и политической жизни этих поэтов в ту эпоху, о событиях, участниками и 

свидетелями которых являлись они и их современники, в том числе зодчие и строители замечательных 

памятников архитектуры, словом, творцы материальных и духовных ценностей, жившие в то время», - 

говорил Бейлис В.М. (Буниятов З.М. «Государство атабеков Азербайджана» (1136-1225 годы) Баку. 

Элм.1978). 

Низами Гянджеви, как сын своей эпохи, выступал в качестве носителя гуманистических идей. Поэт 

считал человека самым драгоценным существом в мире, ведь Бог только его наделил разумом и 

созидательными возможностями. Следовательно, все самое лучшее должно принадлежать человеку и 

служить ему во благо. Низами не идеализировал человека; он наделял его как прекрасными качествами, 

так и всевозможными пороками. По мнению поэта, самым совершенным из всех людей на Земле был 

Пророк Мохаммед, которому посчастливилось оказаться на Пороге Истины у Всевышнего. Однако это не 

означает, что поэт потерял веру в формирование всесторонне совершенных людей в будущем. Напротив, 

это было своего рода отправной точкой для художника-гуманиста в деле изображения непростых путей 

духовного перерождения или усовершенствования людей самых разных возрастов и социальных 

иерархий: начиная от простых ребятишек («История о раненом ребенке») и заканчивая правителями 

великих держав. 

В своих произведениях поэт-мыслитель основательно изучил учение античных и средневековых 

философов. Однако сегодня возникают мнения о том, что якобы Низами не читал трудов Аристотеля 

(Эрестуна), Платона (Афлатуна), Сократа и других античных мыслителей. Аргументы этих авторов 

недостаточно убедительны. Во-первых, в VIII-IX веках по указанию властей Халифата с сирийского языка 

(мертвый язык арамейской группы - Ред.) на арабский были переведены сочинения почти всех 

древнегреческих и древнеримских философов. И поэт не без основания говорил о неоценимой пользе 

искусства перевода, способствовавшего распространению научных достижений народов всего мира. 

Интересны по этому поводу иронические высказывания известного историка Филиппа Хитти: «В то время 

как на Востоке ар-Рашид и аль-Мамун углублялись в греческую и персидскую философию, на Западе 

Карл Великий и его лорды овладевали искусством написания собственных имен». Вместе с тем, не 

исключено также и параллельное существование на Ближнем Востоке подробного толкования учений 

античных авторов. Кстати, о наличии возможного второго (даже третьего) источника, куда имел бы 

доступ гораздо более широкий круг интересующихся, высказал в свое время советский востоковед Е.Э. 

Бертельс. По поводу сходства эпизодов из поэмы «Искандернаме» Низами Гянджеви и английской 

баллады о Ричарде Львиное Сердце он выразил мнение о возможном существовании общедоступного 

источника. Как известно, ученый выдвинул совершенно обоснованную версию о том, что либо 

английским менестрелям, как участникам крестового похода (с весны 1191 г. по октябрь 1192 г.) было 

известно содержание «Шарафнаме» Низами, либо задолго до появления этих произведений на Востоке 

уже существовала легенда о каннибализме великого полководца, как военной хитрости с целью 

устрашения противника («Выдающиеся русские ученые и писатели о Низами». Баку. Гянджлик. 1981). 
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Характерной чертой творчества художников ренессансной культуры, воспевавших гуманистические 

идеалы, было умелое сочетание традиций классической литературы с мотивами исторического прошлого. 

Условность и нестандартность мифологических мотивов давали писателям и поэтам безграничные 

творческие возможности, при которых слагались возвышенные романтические гимны, посвященные 

Человеку, его божественной Любви. Любовь у Низами приобретает общечеловеческий смысл. Великий 

Гете, в отличие от тех, кто считал поэта «певцом мистической любви», называл его творения «самыми 

волшебными из всех книг о ранней любви» («Книга чтения»). При этом Гете исходил именно из 

безграничной любви великого гуманиста к человеку, а через него и к Всевышнему. Художественно-

эстетическая и глубокая логическая последовательность поэм Низами поистине заворожила патриарха 

европейской литературы, и он не скрывал того влияния, которое оказали на его творчество божественные 

творения великого поэта, не говоря уже о признании его со стороны других известных европейских и 

русских мастеров художественной литературы. 

Вместе с тем некоторые специалисты пытаются упростить этот общепризнанный факт. Например, 

известный русский литературовед В.М. Жирмунский считает, что Гете при создании «Западно-

восточного дивана» будто бы был неискренен. При этом он «ссылается» на И.К. Лафатера, близко 

знавшего Гете. 

В.М. Жирмунский явно ревнует Гете к Востоку. Спрашивается, с какой стати понадобилось Гете 

«насиловать» свой гений по отношению к Востоку, когда он сам с большим рвением изучает поэзию 

народов мусульманского Востока и священную книгу Коран, даже «переводит из нее 6-ю суру»? (Л. 

Самедова). Великий немецкий поэт-мыслитель, достаточно хорошо знавший специфику восточной 

поэтической среды, советует любителям стиха самолично поехать на родину поэта, чтобы глубже 

почувствовать и осознать его суть: 

 

Wer das Dichten will verstehen, 

Мuв ins land der Dlchtung gehen 

Wer den Dichter will verstehen, 

Мuв in Dichters Lande gehen 

 

Кто хочет понимать поэзию, 

Должен отправиться в страну поэзии. 

Кто хочет понять поэта, 

Должен отправиться в страну поэта. 

 

(Подстрочный перевод) 

 

В.М. Жирмунский также с иронией воспринимал увлеченность некоторых русских поэтов-

романтиков отдельными стихами из «Дивана» Гете, не подозревая в них аромат восточного Ренессанса. 

Зато его прекрасно чувствовали В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев-Марлинский и другие русские 

романтики, которые хорошо знали и любили родину великого поэта Низами. В этом плане для читателей 

будет небезынтересно сравнение выбранного из текста «Дивана» и переведенного Бестужевым-

Марлинским А. А. в форме подражания стихотворений «Близость» и «Без тебя» великого Низами, где 

любовь и грусть составляют неразрывное единство. В обоих стихах налицо страдания лирического героя 

от необратимой разлуки с любимой, его глубокая грусть и одиночество. Во всех этих нелегких 

испытаниях он (лирический герой - И.А.) находит утешение лишь в безграничной преданности к 

священной любви: 

 

Мне ночь не в ночь, мне в ночь невмочь, когда тебя нету со мной. 

Сон мчится прочь, сон мчится прочь, беда в мой вступает покой.  

Клянусь, придет свиданья час: пройти бы не мог стороной.  

Клянусь я мглою кос твоих: уйдешь - и охвачен я мглой... 

 

(Низами «Без тебя». Перевод К. Липскерова) 
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Сравните: 

 

Как часто, милое дитя, 

Тебя чуждаюсь я невольно, 

Когда, в толпе людей блестя, 

Крутимся мы - хоть сердцу больно; 

Но в мраке ночи и в тиши, 

Тебя, не видя, нахожу я 

По жару девственной души, 

По сладкой неге поцелуя. 

 

(Гете «Близость». Перевод А.А. Бестужева-Марлинского) 

 

Как показывают наблюдения, в избранных темах, стиле и поэтических идеалах зрелого Гете во 

многом чувствуется веяние традиций восточной поэзии. Больше всего великого немецкого поэта 

притягивала тема любви в произведениях Низами. 

У гениального гуманиста любовь к человеку приобретает божественную окраску; через человека он 

выражает свою священную любовь к Богу. Именно человек, как уже отмечалось ранее, является самым 

совершенным созданием Всевышнего. Поэт считает, что любовь очищает человека от всяких порочных 

привычек и деяний, духовно возвышает его. Он также считает, что любовь не должна преследовать 

никаких выгод, она требует безвозмездной отдачи самого себя. Например, исцелить Меджнуна от любви, 

которую считали безумием, невозможно. «Его любовь к Лейли - не просто всепоглощающее чувство, это 

чувство, которое растворяет в себе все остальные человеческие интересы, вернее, оно отменяет их» (Р. 

Алиев). Хосров также не мог стать настоящим влюбленным (ашигом), потому что положение, которое он 

занимал, само по себе требовало жертвы. А когда он отошел от власти и совсем близко подошел к своей 

цели, его настигает несчастье - его убивает собственный сын. И это произошло не случайно: он понес 

наказание за непостоянство по отношению к безупречной любви Ширин. Противоречивость и любовь 

несовместимы. По мнению Низами, истинная земная любовь немыслима, невообразима без любви к Богу. 

Там, где нет любви к Всевышнему, любое стремление к прочному успеху или счастью обречено на провал. 

Низами Гянджеви, как художник ренессансной культуры, свои художественные образы отбирал из 

далекого прошлого (большей части с доисламских времен), за что еще в XVII-XVIII веках европейские 

востоковеды прозвали его «художником, введшим в моду исторический роман». Конечно, поэмы Низами 

сегодня трудно назвать историческим жанром. Некоторые эпизоды вымышленные (походы «руссов» на 

Закавказье, Барду...) или исторические факты преподнесены анахронизмом (в подлинной истории 

Александр совершил поход в Египет после победы над персами, а у Низами все наоборот). Иначе говоря, 

эти факты часто служили своего рода поводом для воспроизведения вымышленных событий. «Однако 

свобода обращения с материалом отнюдь не беспредельна: в повествовании все же остаются многие 

исторические факты с некоторыми подробностями, исторические деятели с их реальными поступками и 

т.д., причем отбор этого материала подчинен изображению совершенно иной действительности, 

раскрытию сущности бытия вообще и его человеческих устоев. Как известно, у всех народов на заре их 

цивилизации такого рода миссию выполняла мифология, служившая универсальным объяснением жизни 

и универсальным же руководством к ней. Художественное мышление Низами в его эпопее во многом 

подчинено приемам мифологического творчества», - подчеркивает Р. Алиев. 

Поэт выбрал такие образы, посредством которых возможно было воспроизводить события и факты 

прошлого не такими, каковы они были на самом деле, а такими, как он хотел их видеть в собственном 

произведении. Это касается также и созданных им образов женщин. В этом плане Низами стоял гораздо 

выше всякой религиозной этики. Как отмечает профессор М. Годжаев: «В исламском мире посредством 

женского образа не было бы логичным раскрытие философии человека с чисто мусульманским 

мышлением». То же самое можно сказать и об отношении к женщинам в средневековой христианской 

Европе («Nizaminin insan fəlsəfəsi». Bakı. 1997). Иначе говоря, созданные Низами женские образы своим 

безупречным морально-этическим характером сделали очень многое для преображения и перевоспитания 

Хосрова, Бахрама.... Александр покорил чуть ли не весь мир, но встреча с Нушабой заставила его в 

некотором роде пересмотреть свои поступки и действия. Вместе с тем эти прекрасные женские образы не 
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могли выступать в роли главных персонажей как в поэмах Низами, так и в произведениях других авторов 

того времени. Таков был закон классической литературы того времени. Однако никто из художников 

слова до Низами не создавал таких совершенных женских образов. 

Естественно, что все перечисленные факты дают нам возможность представить некоторые 

важнейшие черты монументального портрета поэта-мыслителя эпохи Возрождения. Хотелось бы также 

подчеркнуть, что монументальность, даже планетарность эта исходит из самого творческого характера 

культуры той эпохи. Низами отмечал, что среди многочисленных планет во всей Вселенной земной шар 

не является такой уж большой планетой. Если учесть, что три четверти ее территории составляет вода, а 

на остальной части расположены сотни стран, в которых живут миллионы людей, то на этом фоне 

чрезмерная индивидуализация или возвеличивание таких личностей, как Хосров Парвиз, Бахрам Гюр и 

подобных им людей, противоречили бы священным порядкам Всевышнего. Похожая планетарность 

присутствует и в европейском Возрождении. Когда мы наблюдаем за общечеловеческими трагедиями, 

которые переживают герои шекспировских пьес, мы неоднократно убеждаемся в том, что мир этот - 

огромная театральная сцена, а люди в нем - актеры. 

Иначе говоря, великие художники ренессансной культуры посредством сильных, смелых 

романтических образов всегда поднимали на поверхность общечеловеческие проблемы. В этом убеждают 

нас бессмертные творения Низами, Данте, Шекспира, Сервантеса и других гуманистов мировой 

литературы. 

Трудно согласиться с теми, кто тему борьбы добра и зла, света и тьмы в произведениях Низами 

напрямую связывает с зороастризмом. Конечно, Низами достаточно глубоко изучил зороастризм, но ему 

были хорошо известны также древние индийские, персидские, арабские, греческие, римские источники, 

и он ими умело пользовался. 

Время, в котором жил Низами, было достаточно сложным; на огромной территории Сельджукской 

империи и в сопредельных с ним государствах происходили непрерывные кровопролитные войны за 

власть. На глазах поэта инакомыслие подвергалось гонениям. Добро и свет не всегда одерживали победу 

над злом или тьмой, т.е. в противовес ожиданиям гуманистов идея и реальность перестали совпадать. 

Иначе говоря, жизнерадостные, оптимистические произведения раннего Ренессанса уже на другом этапе 

его развития были заменены «кровавыми трагедиями» (А. Аникст). Однако поэт-гуманист не переставал 

защищать слабых и обездоленных: 

 

Непосильна справедливость, обуздай хотя б насилье, 

Помни: тот, над кем ты властен, - человек, а не баран... 

...Не лишай подвластных хлеба, не лишай воды поля их, 

Чтобы ангелам на радость дань тебе платил шайтан. 

 

Справедливость, доброта, как незыблемый «атрибут» человечности, всегда ставились художниками-

гуманистами во главу угла. Однако чтобы быть воистину справедливым и человечным, прежде всего надо 

иметь душу, наполненную любовью к Господу Богу: 

 

Мягкосердечен будь, как воск, Давуду кроткому под стать, 

Чтоб стала сталь в твоих руках не тверже сеяной муки. 

 

Всю свою жизнь великий Низами считал Пророка эталоном совершенства. Может, именно по этой 

причине главного героя своего последнего произведения он поднял до уровня Пророка. По мнению 

некоторых специалистов поэт после долголетних творческих исканий не нашел реального, справедливого 

героя и поэтому изобразил Александра Македонского не жестоким завоевателем, а правителем-

Пророком, который установил порядок, справедливость и равноправие на Земле. 

Во всех своих произведениях поэт-мыслитель, гениально сочетая исламскую концепцию добра с 

высокими гуманистическими идеями ренессансной культуры, создал монументальную философию 

человека и тем самым поставил себе на века «нерукотворный памятник». 

 

Литературный Азербайджан. -2022.-№2.-С.31-35. 
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Джемиль Александрович - исследователь 

мавзолея Низами Гянджеви 

 

Вилаят Гулиев 

 

В начале XX столетия представители немногочисленных литовских (польских) татар сыграли 

определенную роль в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана, особенно в истории 

Первой Республики (1918-1920). Их интерес и тяга к нашей стране, прежде всего, были связаны с 

общетюркским происхождением, этно-родственными связями двух народов. Конечно, шли также 

глубинные процессы - прогрессивные деятели Азербайджана стремились к определенной вестернизации 

традиционного мусульманского общества, в то время как дистанцированные от исламского мира 

северные тюрки были заинтересованы в т.н. ориентализации, в приобщении к духовным ценностям своих 

предков. 

Литовский татарин, генерал-лейтенант Масей Сулькевич в 1919-1920 гг. был начальником 

Генерального штаба Азербайджанской Национальной Армии. Литовские татары - братья Ольгерд и Леон 

Кричинские занимали высокие должности в правительстве Азербайджанской Демократической 

Республики. Марьям-ханым Сулькевич долгие годы работала в области народного просвещения в нашей 

стране. Женское образование в Баку в начале XX века тесно связано с ее именем и целенаправленной 

деятельностью. Можно перечислить еще ряд имён татарских деятелей из Литвы и Польши, которые с 

верой и правдой служили нашей Родине. 

В этой плеяде славных представителей литовских татар имя писателя, журналиста и историка 

Джемиля Александровича (1883-?) занимает особое место. Он родился в г. Слоним Гродненской 

губернии, в семье мелкого служащего. Образование получил в Виленском реальном училище. В 1903 году 

стал студентом Императорского технического училища в Москве. С первых же лет совмещал учебу с 

активным участием в т.н. «мусульманском движении» России. В 1907 году издал в Москве небольшую 

брошюру «Первый мусульманский сборник». В 1911-1914 гг. выступал с многочисленными 

публицистическими статьями и рассказами на страницах таких органов русскоязычной мусульманской 

печати, как «Мусульманин» (Париж), «Мусульманская газета» (Санкт Петербург), «В мире 

мусульманства» (Санкт-Петербург) под псевдонимом «Джим-Алиф» (начальная и последняя буква имени 

и фамилии арабской вязью - В.Г.) В его публикациях освещались разные аспекты жизни и быта «рос-

сийских мусульман», рассматривались пути их сближения с русским обществом. 

После свержения царизма интерес Дж. Александровича к «мусульманскому движению» приобретает 

более целенаправленный и конкретный характер - он принимает участие в Первом общероссийском 

съезде мусульман в Москве в мае 1917 года, активно поддерживает национальное правительство 

крымских татар под руководством генерала М. Сулькевича, постепенно переходит от позиции аморфного 

«мусульманства» к ярко выраженным пантюркистским взглядам. В октябре того же года Дж. 

Александрович становится представителем литовских татар в «Московском Мусульманском Народном 

Совете», а также избирается на пост вице-председателя «Общества Литовских Татар» в Москве и 

Петербурге. 

В его обращении в качестве члена руководства «Общества Литовских Татар» к крымско-татарским 

гражданам говорилось: «Мы, литовские татары, всегда верили и надеялись, что настанет час, когда 

великий тюркско-татарский народ воспрянет к новой жизни и деятельно возьмется за созидание 

национальной культуры. Теперь такой час настал, и мы, липка-татары (Самоназвание польско-литовских 

татар lipka tatarlar - В.Г.), западный аванпост татарской нации, с восторженным доверием взираем на 

первые свободные шаги братской крымско-татарской демократии». 

К середине 1920-х годов Дж. Александрович перебирается в Баку. Тогда уже его сестра жила в Баку 

и была замужем за неким Ахундовым. Джемиль переехал жить к ней в Баку. Здесь в скором времени он 

устраивается на работу научным сотрудником в Общество обследования и изучения Азербайджана - 

предтече нынешней Национальной Академии Наук. Азербайджанский историк Тамилла Керимова, 

характеризуя личность и научную деятельность ученого, пишет: «Джемиль Александрович был ха-

рактерной для 1920-1930-х гг. многосторонне развитой фигурой. Он был активным общественным 

деятелем, одним их первых исследователей истории и культуры мусульманских народов, ученым-
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гуманитарием с широкой сферой интересов: краеведение, музееведение, археология, этнография. Все 

вышеперечисленное он успевал совмещать с написанием различных статей, заметок для научных 

журналов». 

25 августа 1924 г. Дж. Александрович избирается действительным членом одного из ведущих отделов 

Общества - Азербайджанской Археографической Комиссии (Азархком), 5 марта следующего года 

становится заместителем председателя. Почетным председателем был академик В.В. Бартольд. Работой 

Комиссии руководил известный писатель, в будущем ректор-азербайджанец Бакинского 

Государственного Университета Таги Шахбази. Ученым секретарем являлся этнограф и археолог В. 

Сысоев. В 1927 году полномочия Азархкома расширилась, и он был преобразован в Азербайджанский 

комитет охраны памятников /старины, искусства и природы (Азкомстарис), где и продолжил работать Дж. 

Александрович В 1925-1928 гг. с научно-исследовательской целью ученый посетил ряд районов 

республики, принимал активное участие в археологических экспедициях, в изучении природы и 

природных ресурсов и опубликовал отчеты о своих исследованиях в «Известиях» Азкомстариса. 

Например, после объявления озера Гёй-Гёль заповедником, Дж. Александрович выступил с большой 

статьей о бассейне и природных свойствах этого озера, и роще на границе Азербайджана с Грузией, где 

росли из эльдарские сосны. 

В июне 1925 г., когда комитет получил поручение изучить состояние и внести предложения по 

реставрации мавзолея на могиле поэта Низами Гянджеви, Дж. Александрович в сопровождении 

инструктора Азкомстариса И. Азимбекова предпринял ознакомительную поездку в Гянджу. На обратном 

пути они посетили Шемаху и ознакомились с историческими памятниками древней столицы государства 

Ширваншахов. 

В мае-июне 1926 г. тандем Дж. Александрович - И. Азимбеков присоединился к экспедиции 

академика И.И. Мещанинова, которая в районе бывшей почтовой станции Ходжалы, южнее Агдама, 

производила раскопки курганов и других древних каменных захоронений. Иначе говоря, они стали 

одними из первых азербайджанских ученых, которые принимали участие в исследовании богатой 

ходжалы-гедабейской культуры. 

Наконец, когда в октябре 1927 г. в комитет поступило сообщение, что в районе станции Хачмаз 

рабочими был случайно обнаружен древний могильник, Дж. Александрович вместе с Азимбековым 

отправились на осмотр находки. Результаты поездки нашли свое отражение в очередной публикации 

автора. В самом Баку он, как инженер и историк-археолог, изучил знаменитую Девичью башню, о которой 

также опубликовал две статьи. 

Интересно, что литовский татарин-ученый в бакинской печати выступал под двойной фамилией 

Александрович-Насыфи. По мнению некоторых исследователей, он специально переделал фамилию, 

чтобы подчеркнуть свои тюркские корни. Однако в последние годы появилась достоверная информация, 

что Насыфи является названием влиятельного татарского рода из Западной Белоруссии, к которому вос-

ходили и корни семьи литовских Александровичей... 

В 1926-1927 гг. Дж. Александрович опубликовал две ценные статьи о литовских татарах в «Известиях 

Общества по Исследованию и Изучению Азербайджана». В первой автор дал краткий историко-

этнографический очерк своего народа, а во второй провел исследование его генеалогии как неотделимой 

«части тюркского Востока». Как пишет историк Т. Керимова, «среди работ, намечаемых к изданию 

Археографическим комитетом, были три работы Дж. Александровича: «История тюрков и их культура» 

(древний период», «Краткая история Крыма» и «Сношения тюрко-татар с Литвой и Польшей»), 

Эти произведения можно назвать лебединой песней ученого. После 1928 года его имя уже не 

встречается ни в списке научных сотрудников Азкомстариса, ни в печатных изданиях Азербайджана. По 

информации Леона Кричинского, автора книги «Польские татары и мусульманский восток», хорошо 

знавшего своего коллегу, в 1931-1932 гг. Джемиль-бек жил в Самарканде и работал, по всей вероятности, 

в местном педагогическом институте. А что случилось потом? Где окончил свои дни этот скромный 

труженик науки и литературы? Хотя Дж. Александрович лояльно относился к советской власти и не 

интересовался политикой, сейчас трудно найти ответы на поставленные вопросы. К сожалению, поиски в 

этом направлении пока не дали никаких результатов. 

 

* * * 
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Как было отмечено выше, Джемиль Александрович был одним из первых специалистов, изучавших 

состояние мавзолея Низами в Гяндже с историко-архитектурной точки зрения. С этой целью 19 июня 1925 

года он вместе с вышеупомянутым Исой Азимбековым был командирован в Гянджу. Инициатором 

поездки стал народный комиссар земледелия, почетный член Общества обследования и изучения 

Азербайджана Дадаш Буниятзаде. 

Что касается И. Азимбекова, он являлся высококвалифицированным специалистом по расшифровке 

надгробных эпитафий. В совершенстве владел арабским, персидским, турецким и русским языками. 

Свободно разбирался во всех разновидностях арабской письменности. Впервые расшифровал, перевел 

многочисленные каменные письмена на надгробиях, средневековых архитектурных памятниках Баку, 

Гянджи, Эривани, Шемахи, Ленкорани, Шуши и т.д. Опубликовал на эту тему ряд статей в «Известиях» 

Общества. Был известен среди современников также как талантливый поэт. Писал в основном газели под 

псевдонимом. 

В Гяндже к ним присоединился известный поэт и литературовед Али Назми (1878-1946). Работавший 

преподавателем азербайджанского языка и литературы в одной из средних школ города, Али Назми 

прославился как ведущий автор журнала «Молла Насреддин». Однако, несмотря на юмористическую 

наклонность творчества, считал себя поклонником поэтического гения Низами Гянджеви. По 

информации Дж. Александровича, при выборе литературного псевдонима Назми (настоящая фамилия 

поэта была Мамедзаде) решил уподобить свое литературное имя хотя бы по внешнему созвучию с именем 

великого соотечественника - Низами. 

Был и другой, не менее важный повод для привлечения Али Назми в состав присланной из Баку 

делегации. Дело в том, что в 1922-ом году представители Гянджинской интеллигенции Мирза Мухаммед 

Ахундзаде, историк Джавад-бек Рафибеков и учитель Мирказым Мирсулейманзаде организовали 

«Комиссию Низами». Целью комиссии была реставрация гробницы поэта. Но потом комиссия 

поддержала совсем другое положение и, не посоветовавшись ни с кем, решила перенести могилу Низами 

в центр Гянджи и построить над его могилой новый, современный мавзолей и воздвигнуть памятник. С 

этой целью в гробнице были произведены несанкционированные раскопки и извлечены останки с целью 

перезахоронения. 

Когда об этой нелицеприятной истории стало известно в Баку, действия Гянджинских любителей 

старины были резко осуждены и останки поэта возвращены на свое прежнее место. А Али Назми в этом 

вопросе был на стороне центра - сначала резко выступил против глумления над памятью Низами, а затем 

принимал активное участие в осуществлении торжества справедливости. 

В статье по этому поводу говорилось: «Поездку к мавзолею Низами мы совершили в обществе лица, 

бывшего свидетелем неудачной попытки воздвигнуть памятник Низами в городе: Али Назми, как мы 

узнали при посещении мечети (имеется в виду мечеть Шах Аббаса - В.Г.), интересовался вопросом о 

мавзолее знаменитого поэта настолько, что присутствовал лично при повторном погребении Шейха 

Низами, происшедшем после того, как разрытие могилы было опротестовано центром». 

Учитывая адресованность статьи к широкой публике, в том числе вне пределов Азербайджана, автор 

сначала делится информацией об истории родины Низами: «Город Гянджа - по-видимому, одно из 

древнейших поселений Азербайджана. В его районе найдены следы культуры бронзового века. А масса 

курганов поблизости свидетельствует о многочисленном населении, обитавшем в этих местах в 

доисторическую эпоху. Однако первые определенные исторические упоминания о нынешней Гяндже 

встречаются лишь в эпоху арабских завоеваний в пределах нашего Азербайджана, т.е. не ранее VII века. 

Уже в начале XI столетия, т.е. накануне утверждения здесь сельджукской власти, шелковые ткани, 

производимые в Гяндже, славились на всем Востоке, и лишь начиная с монгольской эпохи, город 

приходит в некоторый относительный упадок». По мнению Дж. Александровича город Гянджа в его 

прошлом являлся традиционным центром общемусульманской цивилизации, при создании которой 

веками сотрудничали три этноса - тюрки, персы и арабы... В результате чего творчество Низами возникло 

как плод этой эклектической культурной среды. Разделяя ошибочное мнение некоторых авторов тезкире, 

Дж. Александрович относил творчество Низами к персидской литературе, местом же рождения поэта 

считал провинцию Гум на юге от Тегерана современного Ирана. А что касается выбора фарси как языка 

произведений азербайджанского поэта, автор статьи считал это с одной стороны данью существующим 

литературным традициям, а с другой - относительно слабой позицией тюркского языка во дворце 

сельджукских султанов. 
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Несмотря на то, что меценатами почти всех значимых произведений Низами были правители 

тюркского происхождения, никто из них не смог или не захотел идти против канонов вековых традиций. 

Однако вся жизнь поэта, несомненно, была связана с Гянджой: здесь он получил прекрасное образование, 

состоялся как поэт, философ, зачинатель суфийско-романтической поэзии, вырос до уровня 

непревзойденного мастера слова. Своеобразный мир «Пятерицы» («Хамсе») прежде всего, был связан с 

городской культурной жизнью и ренессансной средой Гянджи. 

Поездка инженера-археолога Дж. Александровича и специалиста по прочтению надгробных 

эпитафий И. Азимбекова в Гянджу носила не только ознакомительный характер. Азербайджанское 

правительство в лице Археографической комиссии поставило перед ними конкретную задачу: 

«обследовать могилу Низами с целью восстановления прежнего или сооружения нового мавзолея». 

Дело в том, что в 1925 году на государственном уровне было принято решение о реставрации 

мавзолея Низами. Так как до этого гробница поэта ни разу не была предметом специального научного 

изучения, на исследователей была возложена задача на месте ответить на ряд вопросов исторического, 

архитектурно-строительного характера, связанных с мавзолеем и могилой. Прежде всего нужно было 

выяснить: что требуется для приведения в надлежащее состояние последнего пристанища поэта? Текущий 

ремонт, основательная реставрация или вообще полная реконструкция? В трудном 1925 году интерес к 

личности, творческому наследию и увековечению памяти Низами на государственном уровне в 

Азербайджане говорит о многом. Не секрет, что в некоторых странах мира, особенно в Иране, Армении 

(в этом отношении Армения стала даже своеобразным «центром), а после распада Советского Союза в 

России, широко муссируется легенда о «преподнесении» Низами нашей литературе Сталиным в 1936 

году, в дни декады азербайджанской культуры в Москве. 

Если еще в далеком 1903 году Фиридун-бек Кочарли в книге «Литература азербайджанских татар» 

говорил о «рожденном в Гяндже татарском гении Низами как о родоначальнике национальной культуры», 

о каком «подарке» Сталина может идти речь? Если народ веками величал Низами «шейхом», если его 

могила стала местом поклонения, о каком снисхождении тирана можно сочинять нелепые сказки? Если 

наиболее смелые, национал-патриотически настроенные люди Гянджи еще в 1920-е годы из добрых 

побуждений собирались перенести мавзолей поэта в центр города, воздвигнуть ему памятник (второй 

памятник после самого народного поэта Сабира!), как после этого можно говорить о привнесенности 

Низами в наше сознание, в нашу культуру и память извне? 

Как и следовало ожидать, Дж. Александрович нашел мавзолей Низами в почти полностью 

разрушенном состоянии: «О печальном состоянии мавзолея, сооруженного над останками великого поэта, 

много писали и говорили. Указывалось неоднократно на необходимость его восстановления». Автору 

статьи были известны факты о предыдущих попытках реставрации исторического памятника Гянджи. 

Ссылаясь на известный труд А. Бакиханова «Гюлистани-Ирем», Дж. Александрович говорил о бла-

городной инициативе автора «Карабахнаме», офицера царской армии, историка и государственного 

деятеля Мирзы Адигезал-бека (1780?-1848) реставрировать за свой счет гробницу поэта. Однако, скорее 

всего это был всего лишь косметический ремонт. «Качество» обновления ясно видно также из 

акварельных рисунков генерального консула Каджарского дворца в Тифлисе Гусейн-хана Ризазаде. 

Видимо эти рисунки, сделанные в начале XX века автором по пути из Тифлиса в Тегеран, в какойто 

период были в распоряжении автора статьи. И они дали ему возможность для досконального сравнения 

настоящего (т.е. 1920-е годы) вида гробницы с состоянием 20-летней давности. По-видимому, 

нижеследующие строки известного педагога и поэта Сеида Азима Ширвани (1835-1888), считавшего себя 

учеником поэтической школы Низами Гянджави, написанные в 1880 годы, не были известны Дж. 

Александровичу: 

 

Ey Şeyx Nizami, ey nizamı dağılan, 

Ey Gəncədə izzü ehtişamı dağılan, 

Olmadı səninlə mən tək cahanda, 

Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan. 

 

«О, Шейх Низами, о, порядок которого был разрушен, 

О, человек, слава и величие которого в Гяндже были разрушены, 

Не было в этом мире другого как ты и я, 
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Строки, дома, школы, слова которых были разрушены» 

(Подстрочный перевод) 

 

По подсчетам Дж. Александровича, в 1920-х годах расстояние между центром Гянджи и мавзолеем 

Низами составляло где-то около четырех километров. Еще одна интересная деталь: дорога, ведущая в 

гробницу поэта, называлась улицей Шейха Низами. Примечательно и другое наблюдение автора. Он 

пишет: «Очевидно, когда-то мавзолей Шейха Низами находился вблизи старого города, так как на 

расстояние на юг и восток от мавзолея приблизительно на пространстве на 10 квадратных километрах, 

видны следы разрушенных построек в виде небольших курганчиков». 

Коренной житель, вернее, представитель местной власти, секретарь Гянджинского исполкома Камал 

Агаев объяснил, что после землетрясения 1149 года, новый город был построен в районе мавзолея 

Низами, где, понятное дело, тогда не существовало никакого мавзолея). Выходит, что первоначально 

гробница поэта находилась в центре жилого массива Гянджи. Однако по информации К. Агаева спустя 

несколько столетий произошло еще одно разрушительное землетрясение, от которого мавзолей сильно 

пострадал, а город снова был полностью разрушен. Жители частью рассеялись по соседним деревням, а 

частью обосновались на территории нынешней Гянджи, в районе мечети Шах Аббаса и близлежащих 

территориях. 

Когда сотрудники Археографической комиссии прибыли к мавзолею поэта, они вместо какого-либо 

постройки или отдаленного образца зодчества увидели небольшой холмик или курган. Только на 

северной стороне едва были заметны контуры когда-то существовавшей стены. Остальные части были 

навсегда погребены под землей. Дело в том, что после раскопок, произведенных экспедицией академика 

В.В. Бартольда в 1912 году, никакие консервационные работы не были произведены, а это привело к ещё 

большому разрушению. Как становится известным из статьи «Могила поэта Низами» самого Бартольда, 

в период ведения раскопок, т.е. приблизительно за 12-13 лет до посещения Дж. Александровичем 

памятника, минимум две стены мавзолея были в целости и сохранности. Одновременно можно было бы 

визуально определить внутреннее устройство культового строения, место и формы могилы и т.д. 

Говоря о гробнице поэта, Дж. Александрович заостряет внимание на одной интересной, однако 

спорной информации, которая не встречается в других исследованиях. Речь идет якобы об обнаружении 

внутри мавзолея останков другого человека - неизвестной молодой женщины: «На противоположной 

(северной) стороне - раскрытое погребение, из которого и были извлечены кости неизвестной девушки, 

по преданию, поэтессы Мехсети, племянницы поэта, похороненной в одном с ним мавзолее. Никаких 

надгробных плит или камней нами обнаружено не было». 

В первоисточниках не встречается информация о родстве двух выдающихся мастеров слова Гянджи. 

Исходя из этого, можно уверенно заключить, что все эти предположения являлись слухами местного 

масштаба, романтическими легендами... 

С другой стороны, Мехсети Гянджеви (1089 - после 1159) по возрасту была старше Низами. В разных 

источниках указываются разные даты ее смерти - после 1159 г., вторая половина XII века, 1181 г., даже 

1206 г. В таком случае версия о погребении старшей по возрасту современницы Мехсети-ханым в склепе 

Низами, умершего в 1209 году, рождает некоторые безответные вопросы. По крайней мере, можно 

предположить, что прах поэтессы перезахоронен здесь из другой, ранее существовавшей могилы. Но 

почему, с какой целью, какая была необходимость в этом? Так как данная информация не подтверждается 

другими источниками, остается предположить, что вся эта история всего лишь романтическая легенда... 

Вызывают большой интерес также предположения Дж. Александровича о периоде возникновения 

мавзолея. Поскольку не были найдены никакие надписи на могиле поэта, или они не дошли до наших 

дней, трудно говорить о точной дате постройки памятника. Но, со ссылкой на труды академика В. 

Бартольда и книгу «История украшателя мира Аббаса» азербайджанского историка Искандера Мунши, 

Дж. Александрович однозначно утверждает о существовании гробницы в феврале 1606 года, в период 

военного похода Шаха Аббаса I в Гянджу! Потому что по достоверным информациям сефевидских 

летописцев, ставка Шаха Аббаса находилась недалеко от мавзолея Низами. И по свидетельству Мунши, 

там были не руины, не остатки былого величия, а настоящая усыпальница поэта. 

По мнению Дж. Александровича мавзолей над могилой поэта был построен вскоре после его смерти, 

в первой половине XIII века. Однако протомавзолей не сохранился в своем первозданном виде даже к 

1606 году! 
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За прошедшие десятилетия куполообразная постройка ремонтировалась, реставрировалась, даже не 

раз частично реконструировалась. Судя по фундаменту, и исходя из традиций классического 

национального зодчества, Дж. Александрович определил первичный внешний вид мавзолея в форме 

правильного куба, с возвышающимся круглым куполом. Строительным материалом был красный 

обожженный кирпич местного производства. С архитектурной точки зрения гробница была довольно 

простая, без всяких излишеств. При исследовании внутренней поверхности Дж. Александрович не 

заметил ни одного элемента орнаментальных узоров. В этом отношении мавзолей Низами проигрывал 

даже традиционным «кюнбезям», часто встречавшимся на старых кладбищах. В то же время осколки 

голубого и фиолетового изразца внутри помещения не исключали мысль о первичной внутренней отделке 

построения. 

Подчеркивая жалкое состояние мавзолея, Дж. Александрович внутренне не соглашался с мыслью, 

что современники могли построить над могилой поэта какое-то бессодержательное, непонятное 

надгробие. XIII век был периодом расцвета азербайджанско-тюркской архитектуры. В этот и 

последующие века в Азербайджане были построены комплекс Дворца Ширваншахов, а также ряд 

мавзолеев в Карабахе, Нахчыване и др. регионах страны. Все они выделялись оригинальностью и 

совершенством композиции, простотой и выразительностью, долголетием и фундаментальностью. 

Поэтому у исследователя возник логический вопрос: если в Азербайджане существовали такие традиции 

и были такие мастера, почему над могилой Низами не был возведен отвечающий его величию и славе 

мавзолей? Если даже когда-то был возведен, он просто не выдержал испытания временем... 

По мнению автора, эту историческую несправедливость следовало обязательно устранить. Поэтому 

он был твердо уверен в том, что не текущий ремонт или реставрация, а возведение совершенно нового, 

достойного имени и величию Низами надгробного комплекса явилось бы подходящим решением вопроса 

и достойным увековечением памяти великого классика азербайджанской литературы на долгие столетия. 

При этом Дж. Александрович считал необходимым при строительстве нового мавзолея использование 

традиций и канонов для воссоздания атмосферы XIII века. 

Дж. Александрович, исходя из реалий современной ему большевистской действительности, открыто 

не мог говорить, но в душе мечтал о возведении над могилой Низами, прославленного как Шейха поэзии, 

нравственно-духовной жизни своего народа культурно-религиозного и практического комплекса - текке, 

как это принято было в традиционной Османской архитектуре. Развивая свою мысль, он писал^ «Место 

погребения великого поэта расположено на бугорке возле дороги, ведущей из Гянджи на ст. Герань, место 

очень видное и сухое, с хорошим грунтом, около 2,5 километров от железнодорожной линии. Как уже 

было сказано выше, все пространство, окружающее мавзолей, усеяно массой бугорков, остатков древнего 

города; эти бугры особенно многочисленны по направлению к югу. Вообще же местность довольно 

пустынная, так как ближайшее жилье Гей Имам (так в тексте, имеется в виду тюрбе - мавзолей - В.Г.) 

находится на расстоянии около 1,5 километра и отделено от мавзолея железнодорожной насыпью, 

арыками и плантациями. Это необходимо учесть, так как очевидно, что в таком пустынном месте вновь 

воздвигнутая постройка будет невольно привлекать к себе внимание, и у случайных путников вполне 

естественно может возникнуть желание найти здесь временный приют». 

Азербайджанское правительство вернулось к идее строительства нового мавзолея над могилой 

Низами только накануне Второй мировой войны, к 800-летию поэта, а построен он был уже после 

окончания войны - в 1947 году. 

Раскопки, проведенные в 1940 году, подтвердили многие выводы и наблюдения Дж. Александровича 

25-летней давности. 

Во время поездки в Гянджу Дж. Александрович и И. Азимбеков не ограничились только описанием 

тогдашнего состояния надгробия и внесением предложений для будущей реконструкции мавзолея 

Низами. Пользуясь случаем, они ознакомились и с другими историко-архитектурными памятниками 

древней и средневековой Гянджи. 

Например, как становится известным из сообщений Джемиль-бека, в начале 1920-х годов отдельные 

части крепостных стен еще сохранились в центре и на берегу Гянджачая. 

Мавзолей над могилой Ибрагима (VIII век) - сына четвертого (в статье ошибочно указано как пятого 

- В.Г.) имама Мухаммед Багира (по цвету купола больше известного среди народа как Гёк Имам, или 

просто Имамзаде) и кладбище вокруг комплекса также не ускользнули от внимания приехавших из Баку 

ученых. Правда, они не обнаружили древних захоронений, относящихся к VIII веку. Однако сделали 
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эстампажи с наиболее интересных надписей, в том числе с могилы Мешади Ибрагима, сына Алия. На 

вырезанной на камне с изображением всадника персидской надписи в стихах, раскрашенной золотой и 

зеленой красками, своеобразной эпитафии говорилось: «Мир - есть бокал, жизнь - виночерпий, а смерть - 

вино. Народы пируют на этом пире, и никто не избегнет этого бокала, этого виночерпия, этого вина». На 

задней же стороне могильного камня были высечены слова «Пришедший в этот мир подлежит 

уничтожению, только божественное вечно». 

По дороге из Имамзаде в город, на правом берегу Гянджачая, на расстоянии около километра от 

города, был тщательно исследован еще один исторический памятник. Это был мавзолей над могилой 

неизвестного народного героя, прославленного под именем «Джомерд гассаб» (в статье использована 

версия персидского названия памятника - «Джеван-мерди-гассаб»). Предание говорит о каком-то не-

известном молодом мяснике, который с топором в руке мужественно защищал город от врагов, был убит 

и удостоился сооружения мавзолея над его могилой. 

Именно Джемиль Александрович в 1925 году впервые сообщил научной общественности 

Азербайджана о существовании этого памятника. 

А раскопки были произведены только в 1940 году археологической экспедицией под руководством 

А. Саламзаде. Другой азербайджанский ученый И. Джафарзаде на основе народных преданий назвал 

неизвестного мясника современником четвертого халифа Али (605-656 гг.). Однако ничего конкретного 

не говорил о периоде сооружения мавзолея. По мнению же А. Саламзаде, мавзолей «Джомерд кассаб» 

был построен в XVII веке. 

Дж. Александрович, которому удалось раньше двух известных специалистов изучить и описать 

исторический памятник, так же не относил его к глубокой древности. 

Построенный из красного кирпича в виде восьмигранника, мавзолей, по его мнению, был облицован 

изнутри изразцами голубого и кофейного цвета. Внутри не была обнаружена могила, или могильная 

плита. 

Само собой разумеется, что в Гяндже после мавзолея Низами самым значительным историческим 

памятником, привлекавшим внимание ученых, стала мечеть Шах Аббаса. Дж. Александрович писал: «Это 

довольно большое здание, увенчанное огромным куполом. Надпись на воротах относит сооружение 

мечети к 1015 г. (1606 г.) хиджры. Четырехугольный двор с фонтаном перед входом в мечеть, огромные 

платаны-чинары (обмер одного дал окружность ствола в 7,45 метра), своеобразная жизнь во дворе мечети, 

- все это создает оригинальный восточный колорит. Два минарета, венчающие ворота, ведущие во двор 

мечети, имеют до верха по 64 ступени, они построены под стиль мечети, но дата их постройки 

значительно позднее -1271 г. (1758 г.) хиджры». При тщательном исследовании И. Азимбеков обнаружил 

еще одно, более раннее - 1156 г. хиджры (1745 г.) надгробие, надпись на котором гласила: «Здесь покоится 

достойный Усейн-Кули-Хан, сын покойного Кельб-Али-Хана Зияд оглу, из династии Каджар, бегляр-бек 

Гянджи и Карабаха». 

В пристройке к мечети, играющей роль склепа, они обнаружили надгробный камень с надписью: 

«Это есть могила покойного, заслужившего милость Аллаха Мамед Кули хана, сына Мамед Али-бека, да 

помилует его Господь. Зильхидже, 1107 (1695) год хиджры». Вызывает удивление, что среди захоронений 

в мечети и пристройке не встречается могила Гянджинского правителя Джавад-хана, героического 

защитника города против русских колонизаторов. Можно предположить, что это прежде всего было 

связано с определенной конфиденциальностью или носило характер определенной страховки в условиях 

российской империи и ее наследника - советской власти. Не случайно, что могила хана была обнаружена 

и благоустроена только после завоевания Азербайджаном независимости. 

Статья «Гянджа и могила Низами» литовского татарина, талантливого научного (ученого)сотрудника 

Азархкомиссии Джемиля Александровича, была одним из первых образцов азербайджанского советского 

низамиведения. Именно в этом, прежде всего, заключается ценность этого небольшого исследования. 

 

Литературный Азербайджан. -2022.-№2.-С.23-31. 
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Резюме. Низами Гянджеви - признанный корифей мировой культуры, преодолевший отведенное ему судьбой 

время и вошедший в вечность. Вызывает восхищение, что многие идеи Низами не только отражают его эпоху, но и 

ориентированы на будущее. Произведения великого поэта-мыслителя, с одной стороны, дают представления о 

духовном и интеллектуальном уровне общества, в котором он жил, с другой - ставят вневременные проблемы, 

отражающие смыслы человеческого существования, красоты и добра. В статье сделана плодотворная попытка 

показать эвристическую ценность идей Низами Гянджеви в осмысление современных научных и социальных 

проблем. 

Ключевые слова: сущность человека, гуманизм, справедливость, культура, Хамсе. 

 

NİZAMİ GƏNCEVİ İDEYALARININ EVRİSTİK DƏYƏRİ 
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Xülasə. Nizami Gəncəvi - taleyin ona həvalə etdiyi zamana qalib gəlmiş, əbədiyyətə qovuşmuş - dünya mədəniyyətinin 

tanınmış korifeyidir. Təqdirəlayiq haldır ki, Nizaminin bir çox ideyaları təkcə onun dövrünü əks etdirmir, onlar həm də 

gələcəyə hesablanmışdır. Böyük şair-mütəfəkkirin əsərləri bir tərəfdən onun yaşadığı cəmiyyətin mənəvi-intellektual 

səviyyəsi haqqında təsəvvür yaradır, digər tərəfdən də gələcək üçün insanın varlığının mənasını, gözəllik və xeyirxahlığı əks 

etdirir. Məqalədə müasir elmi-ictimai problemlərin dərk edilməsində Nizami Gəncəvi ideyalarının evristik dəyərinin 

göstərilməsinə cəhd edilmişdir. 

Açar sözlər: insan mahiyyəti, humanizm, ədalət, mədəniyyət, xəmsə. 

 

HEURISTIC VALUE OF NIZAMI GANJEVI'S IDEAS 
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Summary. Nizami Ganjavi is a well-known coryphaeus of world culture who has conquered and attained eternity in 

the time when destiny has entrusted him. It is noteworthy that many of Nizami's ideas reflect not only his time, but also the 

future. The works of the great poet-thinker, on the one hand, give an idea of the spiritual and intellectual level of the society 

in which he lived, on the other hand, they pose timeless problems that reflect the meanings of human existence, beauty and 

goodness. The article tries to show the heuristic value of Nizami Ganjavi's ideas in understanding modern scientific and social 

problems. 

Keywords: human essence, humanism, justice, culture, khamsa. 

 

«О юный Друг! Вспомни обо мне, ... 

Слезу урони на обитель мою, 

А я тебе — свет несказанный пролью. 

И сможешь свершить ты деянье благое.» 

Низами Гянджеви21. 

 

 
21 Низами Гянджеви. Собр. сочинений в трех томах. Т., 1, Баку: Азернешр, 1991, с.60 
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Мысли Низами, изящно поэтически обрамленные, заняли достойное место в царстве великих идей. 

К ним явно или неявно обращались всегда, они придавали людям уверенность, надежду и словно «нить 

Ариадны» вели их сквозь темные периоды истории к свету. 

Вневременная эвристическая ценность идей Низами определяется их высокой потенциальной 

мудростью. Они не ограничены знаниями своего времени, не скованы догматами веры, пронизывающая 

их мудрость высвечивает сложные проблемы современности, определяет возможные пути их решения. 

Мудрость остается неоднозначным, во многих отношениях неопределенным качеством человеческой 

психики. Не случайно в античной культуре мудрость представлялась в образах богинь Афины и Минервы. 

Теологи придерживаются мнения, что человек способен лишь приблизиться к мудрости, поскольку она 

может быть присуща только Богу. 

Философия, между тем, изначально была ориентирована на осмысление сущности и возможности 

мудрости. Гераклит Эфесский отличал мудрость от эрудиции и подчеркивал, что «многознание уму не 

научает». Из трудов Низами следует, что знание - необходимое, но недостаточное условие для проявления 

мудрости. 

Идеалом познания считается отобразить объекты во взаимной связи, в развитии. Мудрость же 

претендует на предвидение результатов развития, последствий принимаемых решений. Предвидя 

перспективы, человек пытается формировать благоприятное будущее, создает предпосылки управления 

им. Примечательно, что символом мудрости в античности была птица сова, поскольку она способна видеть 

в темноте, когда никто не видит. 

Мысли Низами о сущности человека, любви, гуманизме, доверие, справедливости, должном 

нравственном облике правителя, социальной гармонии, бережном отношении к живой природе не 

потеряли своего значения. Прошлое, явно или неявно, проявляется в настоящем, на этом основывается 

преемственность в культуре. Английский этнограф Э.Б. Тайлор считал, что необходимо показать в «какой 

мере представления и поступки современных людей опираются на прочную основу сегодняшних знаний, 

а в какой мере они являются продуктом знаний, которые возникли на ранних стадиях развития 

культуры»22. С былыми временами нас связывают язык, традиции, архетипы и многое другое. 

В прошлом есть опередившие свое время фундаментальные идеи, мировоззренческие установки, 

которые проявляются в ходе истории, выполняют эвристические, методологические функции в 

познавательной и преобразовательной деятельности человека. В этом отношении заслуживают внимания, 

например, атомистическая теория Левкиппа и Демокрита, доктрина Пифагора, что «все сущее есть 

число», антропологический тезис Протагора: «Человек - есть мера всех вещей...», этика Сократа, учение 

о свободе воли Пелагия... Именно в этом ряду следует рассматривать и значение творчества Низами 

Гянджеви. 

Низами объединил доисламский и исламский духовный мир. Его глубокие знания древнегреческой 

философии, свободное обращение к античной культуре, поиски ответов на многие мировоззренческие, 

этические, эстетические вопросы в трудах античных авторов, их сопоставление с исламскими 

ценностями, установками позволяют считать Низами предвестником эпохи европейского Возрождения. 

Низами Гянджеви в свое время был одним из немногих, кто уверовал в особую созидательную 

миссию человека. Для него было очевидным: осознание человеком самого себя, своих возможностей, 

понимание глубинного смысла любви, поддержание доверия между людьми спасут мир. А развитие на 

основе гуманистически ориентированного разума, вера в возможность царства добра и справедливости 

позволит преодолеть любые проблемы и создать счастливое общество. 

Его пять непревзойденных поэм («Хамсе») снискали огромную славу. Мировоззренческие взгляды 

Низами, его художественные методы, подходы на протяжении многих веков оказывали воздействие на 

философов и поэтов стран Ближнего и Среднего Востока. В числе его последователей были такие великие 

поэты, как Саади, Хафиз, Руми, Джами, Физули и многие другие. Влияние Низами на последующие 

культурные процессы на Западе в основном было опосредовано трудами его последователей, которые 

оказались более доступными европейскому читателю. 

Как показал А.Е. Крымский, в европейском востоковедении представление о Низами, его трудах было 

недостаточным вплоть до первой четверти ХIХ века. Европейские путешественники, посетившие Иран в 

XV - XVII веках, упоминали в своих записках в основном Джами, Саади и Хафиза, которые жили после 

 
22 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Изд-во полит. лит.,1989, с .502. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B8
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Низами. Только в конце XVII века в работе француза д'Эрбло «Восточная библиотека» были представлены 

первые сведения о Низами Гянджеви. Несколько подробнее о Низами было сказано потом в книге Джона 

Малькольма «История Персии», изданной в Англии в 1815 г. Наконец, в 1818 г. вышла книга австрийского 

востоковеда Йозефа фон Хаммера «История персидской изящной словесности», в которой была 

достаточно полная информация о Низами и приведены на немецком языке несколько фрагментов из 

произведений поэта. На основе данного издания Гете оценил поэзию Низами, «как нежный, 

высокоодаренный дух»23. 

Следует отметить, что путь к современной европейской культуре был не простым, необходимо было 

пройти этап Возрождения (XIV-XV века), этап Реформации (XVI-XVII века) и этап Просвещения (XVII-

XVIII века). И возможность этих выдающихся историко-культурных событий в той или иной мере связана 

с прямым или косвенным влиянием арабо-мусульманской культуры, что признается в мировой 

исторической, философской литературе. Как показывают в своих работах Элизе Реклю, Уотт Монтгомери, 

Николай Трубецкой и другие ученые вряд ли была возможна эпоха Возрождения без влияния 

разнообразных исламских и тюркских идей, изменивших духовный и интеллектуальный климат Европы. 

Мрак европейского Средневековья, его жестокие догматические установки пошатнулись сначала в 

Испании, благодаря влиянию ислама, затем эта волна перемен, несмотря на жесткие преграды, все же 

через пару столетий (после появления в Анатолии Османского государства) охватила Италию, потом 

Францию и Германию. Новые философские, научные знания, которые осваивали европейцы, благодаря 

культурному взаимодействию со странами Востока, позволили сформировать гуманистическое 

мировоззрение, взгляд на социальную действительность, допускающий ее изменение в интересах 

человека. 

О взаимоотношении религии и философии (науки). Низами Гянджеви ценил и религиозное, и 

философское, и научное познание. К пониманию значения этих разных средств объяснения мира, судя по 

всему, он пришел исходя из учения о «двойственности истины» Ибн Рушда (1126-1198 г.г.). Суть данного 

учения в разведении философского (научного) и религиозного знаний как двух аспектов истины. Есть 

истина философии и есть истина религии, и они могут сосуществовать, если даже противоречат друг 

другу. Благодаря такому допущению (по существу, являющемуся аналогом принципа дополнительности 

Нильса Бора) относительно свободно развивалась философия и наука в арабо-мусульманской культуре в 

Средние века в отличие от Европы, где религиозная идеология монополизировала всю интеллектуальную 

жизнь. 

В творениях Низами нет и намека на религиозный фанатизм, но он характеризует безграничную силу 

божественной любви, которую испытывает каждый верующий человек. Конечная цель всех людей, по его 

мнению, - это приближение к Богу. 

 

В мире не было нас, ты же был изначально вечным, 

Уничтожены мы, ты же в вечности жив бесконечно... 

Речь назрела у нас, своего мы стыдимся усердия, 

За не зрелось ее да простит нас твое милосердие!24 

 

Исторически в европейской культуре абсолютизировались: в Античности - философия, в Средние 

века - религия, в Новое время - наука. Это проявлялось в способе мышления эпохи, особенностях познания 

и деятельности людей. Например, способ мышления средневековья определялся категорией Бога. Любой 

вопрос безоговорочно решался ссылкой на Бога. В Новое время, под влиянием развития науки, 

доминирующим стала категория эволюции. Достаточно упомянуть космологическую теорию И. Канта, 

работы Ж. Б. Ламарка и Ч. Дарвина в биологии, концепции Ж. Кондорсе, О. Конта, К. Маркса об эволюции 

общества. 

Многие проблемы современного мира связаны с процессами глобализации. Происходит переплетение 

социальных, экономических, политических, духовных, культурных факторов развития, что, с одной 

стороны, подтверждает единство мира, единство человечества, с другой, - создает принципиально новую 

картину социальной действительности, требующую качественно нового подхода. Соответственно, 

 
23 См.: Крымский А.Е. Низами и его современники. Баку: Элм, 1981, с.32-40. 

24 Низоми Гянджеви. Сокровищница тайн// Собр. сочинений в трех томах. Т. 1, Баку: Азернешр, 1991, с.191-192. 
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методологической основой решения многих проблем нашего времени становится глобальный способ 

мышления. Более того, во многих отношениях неоднозначные, глобальные проблемы, можно решать в 

сотрудничестве с религией. 

Доверие как показатель состояния общества. Низами Гянджеви в поэме «Сокровищница тайн» 

обращает внимание на то, что в обществе уменьшается доверие людей друг к другу, видит причину этого 

в неумелом управлении обществом, порождающем несправедливость. Такое общество, как он оправданно 

считает, не имеет будущего. 

 

Где же теперь человечность? Ужель удалилась навек? 

Человека любого страшится любой человек. 

Где ж познание то, что в сердцах человечьих блистало? 

Человеческих свойств в человеке давно уж не стало...25 

Все же иметь сотоварища всякому в жизни придется, - 

Не гони же того, кто с тобою дружить соберется26. 

 

Сложные перипетии доверия и любви Низами показывает в поэме «Хосров и Ширин». Рядом с 

прекрасной Ширин, безгранично верной своей любви, и простым каменотесом Фархадом, 

олицетворяющим высокую нравственность, развертывается образ эгоистичного, непостоянного в любви 

шаха Хосрова, которому нет особого доверия. Драма заключается в том, что Ширин самозабвенно любит 

Хосрова, а Фархад Ширин. Сложные взаимоотношения этих героев в поэме раскрываются на высоком 

художественном уровне. Показывается постепенная эволюция человеческих качеств Хосрова, который в 

конце поэмы возвышается до уровня трагического героя. С этими благородными изменениями Низами 

связывает и возможное улучшение положения людей в царстве Хосрова. 

В современном обществе от меры доверия зависит качество жизни, эффективность экономического 

развития, адекватность социального и государственного управления. Главными признаками доверия 

являются откровенность, доброжелательность, готовность делиться информацией27. 

Все это после работ французского социолога Пьера Бурдьё в 80-х годах прошлого столетия связывают 

с понятием социального капитала, признанного важнейшим интегративным показателем развития 

общества. Данное понятие со временем приобрело ценностную окраску, отражающую нравственный 

климат, меру гуманности общества. 

Доверительное общество в каком-то смысле можно представить как реализацию в социуме 

категорического императива Иммануила Канта: «... Поступай так, чтобы ты всегда относился к 

человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к 

нему только как к средству»28. 

При обсуждении категории доверия нельзя не вспомнить другого классика немецкой философии 

Людвига Фейербаха. Согласно его антропологической философии, человек относится к себе как к Богу, 

когда он видит божественное в другом человеке29. 

Однако существует дистанция огромного размера от нравственных требований, предъявляемых к 

обществу и личности, до их соответствия этим требованиям. В целом реализация этой возможности, как 

полагал Низами Гянджеви, требует значительных усилий. Доверие предполагает знание друг друга, 

определенное психологическое единство, общность целей, взаимопонимание. 

 

Разве могут глаза в этом множестве друга найти? 

Угадает лишь сердце, кто верность умеет блюсти... 

Не стремись ты, как ветер, к дверям человека любого, 

 
25 Низами Гянджеви. Сокровищница тайн// Собр. сочинений в трех томах. Т. 1, Баку: Азернешр, 1991, с.259. 

26 Низами Гянджеви. Сокровищница тайн// Собр. сочинений в трех томах. Т. 1, Баку: Азернешр, 1991, с.330. 

27 Мамедов Н.М. Доверие - капитал и основа партнерства//Государственная служба, 2015. №5 

28 Кант И. Основоположения метафизики нравов//Соб. сочинений в 8 томах, т.4, М.: ЧОРО,1994, с.205. 

29 Фейербах Л. Сущность христианства. // Избр. философские произведении, в 2-х томах, т.2. М.: Политическая литература,1955. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24343826
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443685
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443685&selid=24343826
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Не мирись ты, как воздух, с дыханьем любого дурного.30 

Все же иметь сотоварища всякому в жизни придется, 

Не гони же того, кто с тобою дружить соберется31. 

Если с добрым мы дружим, то добрый нам выпадет час; 

И поможет нам друг, и все нужное будет у нас32. 

 

Куда несет нас рок событий? Низами был свидетелем бесчисленных войн, тяжелых социальных 

коллизий, сам пережил много трагедий. 

В преамбуле поэмы «Хосров и Ширин» он писал: 

 

Спеши, о Низами, а то минует срок - 

Неверны времена и вероломен рок.33 

 

Низами сознавал, что действительность сложна, последствия происходящих событий часто 

непредсказуемы. 

 

Что ты тянешься к миру, к нему простираешь ты руки? 

Не тобой он рожден, и рожден он для горькой разлуки. 

В мир пришедший не может из мира души унести. 

Ведь никто не узнал о безмерном, о тайном пути34. 

 

В монументальной поэме «Искандер-наме» он подчеркивает: 

 

Хоть светильник любой может радовать светом, 

Дальный мир остается в туманы одетым35. 

 

Многие мыслители предрекали человечеству беспросветное будущее. Они не сомневались в 

регрессивном развитии общества, в его движении от «Золотого века» к хаосу. Им казалось, что в основе 

всей действительности лежит не разум, а какие-то иррациональные силы. Это однозначно утверждали 

немецкие философы Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницще. 

На самом деле жизнь людей определяет единство разума и воли. Сейчас почти общепризнанно, что 

как деятельность отдельного человека определяется единством осознаваемых и неосознавемых уровней 

психики, так и социальная деятельность определяется сочетанием коллективного разума и коллективного 

бессознательного36. 

Другими словами, иррациональные действия неизменно уравновешиваются рациональными, 

разумными доводами и мерами. Однако это, конечно, не спасает от впечатления, что человечество идет по 

острию ножа. Словно об этом думал Низами, когда в одной из Газелей обратил внимание на то, что: 

 

Труден путь, и черен мир вокруг, не гони коня среди тумана, 

Бытие вези в страну души, хоть на миг спасая от изъяна.37 

 

 
30 Низами Гянджеви. Сокровищница тайн// Собр. сочинений в трех томах. Т. 1, Баку: Азернешр, 1991, с.336. 

31 Низами Гянджеви. Там же, с.330. 

32 Низами Гянджеви. Там же, с.258-259. 

33 Низами Гянджеви. Хосров и Ширин. // Низами Гянджеви. Собр. сочинений в трех томах. Т. 1. Баку: Азернешр, 1991, с.375 

34 Низами Гянджеви. Сокровищница тайн// Собр. сочинений в трех томах. Т. 1, Баку: Азернешр, 1991, с.340. 

35 Низами Гянджеви. Искендер-наме. // Собр. сочинений в трех томах. Т. 3. Баку: Азернешр, 1991, с.469. 

36 Мамедов Н. М. Гуманистическая ориентация истории: иллюзия или реальность. //Экономические и социально-гуманитарные 

исследования.2019, №2. 
37 Труден путь, и черен мир вокруг, не гони коня среди тумана. //Низами Гянджеви. Собр. сочинений в трех томах. Т. 1. Баку: 

Азернешр, 1991, с.107. 
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Обобщенная трактовка гуманизма. До Низами Гянджеви христианство и ислам объявили людей 

равными перед Богом, а в буддизме была признана равноценность каждого человека. Низами религиозную 

идею равенства органично дополнил идеей справедливости. Впоследствии в ХV веке эти идеи стали 

доминантой в европейской ментальности, они определили один из основных нравственных идеалов 

современной цивилизации — концепцию гуманизма. 

Теоретики европейского гуманизма в отличие от Низами Гянджеви абсолютизировали желания и 

действия индивида, который должен был стремиться к самореализации посредством неограниченной 

преобразующей деятельности. Такая трактовка гуманизма вывела человека из природы и поставила его 

над нею, как того, кто может (а значит, имеет право) ее преобразовать и устроить по-своему 

(человеческому) образу и подобию. Это имело как позитивные, так и непредвиденные, негативные 

социально-экологические последствия. 

Абсолютизация индивидуализма привела к торжеству агрессивно-потребительских ценностей, 

усилила социально-экономическое расслоение и насилие в обществе. Жан-Поль Сартр писал, что когда 

под гуманизмом понимают теорию, которая «рассматривает человека как цель и высшую ценность», то 

это в итоге приводит к индивидуализму и фашизму. 

Не случайно в 2010 году ЮНЕСКО объявила необходимость обоснования и формирования «Нового 

гуманизма»38. Спасти замысел гуманизма может идея ненасилия как к человеку, так и к природе39. 

Предшествующие формы гуманизма были несовершенны, поскольку в них ненасилие не стало абсолютом, 

всесторонним системообразующим фактором. И вот что удивительно: представления Низами Гянджеви о 

человеке, его миссии на Земле созвучны положениям Нового гуманизма. В поэме «Лейли и Меджнун», с 

одной стороны, следует призыв достичь величия, познав с помощью наук мир и себя, с другой стороны, 

рекомендуется «не преступать черту», т. е., соблюдать законы природы, мироздания, нравственные 

каноны. Особый смысл имеет в поэме сопоставление человеческого общества обществу зверей, 

иллюстрация их преданности и верности. По существу, здесь на основе метафорических смысл образов 

удалось обобщить принципы гуманизма, это то, что в ХХ веке Альберт Швейцер реализовал в своей 

биоэтической теории. 

Сейчас бережное отношение к растительному и животному миру, воспитание любви к природе 

становится одной из важнейших задач в нравственном воспитании индивида. Речь идет вовсе не о 

возрождении анимистических чувств, а об осознании необходимости для человека (как для его 

физического существования, так и для духовного обогащения) окружающей флоры и фауны и соблюдении 

обоснованной меры в преобразовании природы. 

Смысл и значение любви. Тема любви является лейтмотивов творчества Низами Гянджеви. Уже в 

первой своей поэме «Сокровищница тайн» Низами проводит мысль, что любовь является первопричиной 

бытия. 

До поры, как любовь не явила дыханье свое, 

В бездне небытия не могло засиять бытие40... 

 

В поэме «Хосров и Ширин» он возвращается к мысли об особой созидательной миссии любви. 

 

О смертный, разум свой к раздумью призови, 

И ты постигнешь: мир воздвигнут на любви. 

Когда на небесах любви возникла сила, 

Она для бытия нам землю сотворила41. 

 

Любовь - величайшее преимущество человека, считает Низами, возвышающее его, наряду с разумом, 

над всеми творениями Бога. Эта таинственная, безграничная сила, позволяющая человеку преодолеть 

любые препятствия, возникающие на его жизненном пути. 

 
38 Бокова И. Новый гуманизм в XXI веке: ЮНЕСКО, 2010. 

39 Мамедов Н. М. Экология и гуманизм. //Настоящее время. Журнал международной ассоциации писателей и публицистов. Рига, 

2013, № 43, с.118-126. 
40 Низами Гянджеви. Сокровищница тайн// Собр. сочинений в трех томах. Т. 1. Баку: Азернешр, 1991, с.243. 

41 Низами Гянджеви. Хосров и Ширин. // Собр. сочинений в трех томах. Т. 1. Баку: Азернешр, 1991, с.380 
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Нет, без любви ничьи не прорастают зерна, 

Лишь в доме любящих спокойно и просторно. 

Без пламени любви, что все живые чтут, 

Не плачут облака и розы не цветут.42 

 

Мысли Низами о смысле и значение любви для гармоничного развития личности и общества 

опередили самые благородные феминистические теории: 

 

Порой любовь — беспечная игра, 

Вмиг промелькнет, как юности пора. 

Но есть любовь — залог предвечных благ, 

Влюбленных не отпустит ни на шаг. 

Не превозмочь ее, не одолеть, 

Она в бессмертье простирает ветвь.43 

 

Влияние внешних, социальных факторов на трагический исход взаимной любви показан в поэме 

«Лейли и Меджнун». В поэме возвышенная, светлая любовь в условиях жестоких, несправедливых 

архаических отношений приводит к гибели героев. 

Низами пытается решить дилемму между любовью и разумом, между этими, казалось бы, 

несовместимыми проявлениями человеческой психики. Разум символизирует мудрость, интеллект, он 

холоден и расчетлив. Любовь - совокупность эмоций, интимных чувств, симпатий человека, она, 

неподвластна разуму, это охватывающая душу озарение. Поэт, однако, убежден, что возможна и 

необходима гармония между разумом и чувством любви, это может определить горизонты целомудрия и 

меру нравственной чистоты. 

Можно сказать, что в трактовке Низами любовь явление почти космическое, она существует вечно, 

не поддается бегу времени, не поглощается пространством. Влюбленный - не индивид, потерявший 

рассудок, а человек, мотивированный к высоким свершениям. Вряд ли согласился бы Низами с 

пониманием любви, выработанным сейчас Всемирной организацией здравоохранения, что любовь - «это 

болезнь, психическое расстройство». 

Ценность многообразия культур. Низами Гянджеви не делил народы и их культуры на лучшие или 

худшие, на развитые или неразвитые. Ему были интересны все народы с их самобытными традициями, 

образами жизни. Ценность многообразия культур для Низами была сама собой разумеющимся фактом. Он 

понимал, что отрицание значения диалога культур может быть причиной, порождающей этнические 

конфликты и войны. 

Примечательно, что одна из основных идей ЮНЕСКО - сохранение многообразия культур. О 

значении, которое придается культурному многообразию в мире, свидетельствует принятая в ноябре 2001 

г. ООН Всеобщая декларация о культурном многообразии44. В ней культурное многообразие 

провозглашается как общее достояние человечества, подчеркивается неотделимость защиты культурного 

многообразия от уважения достоинства человеческой личности, что делает данную декларацию 

рядоположенной с Всеобщей декларацией прав человека. 

Избежать унификации культур в условиях глобализации возможно на основе политики 

мультикультурализма, которая ориентирована на сохранение разнообразия культур без их ассимиляции. 

Мультикультурализм призван воспитать толерантную личность, который способен понимать объективную 

многогранность социального мира и ценности различных культур. 

В последние годы мультикультурализм подвергается критике на основании обобщения отдельных 

негативных фактов, связанных с возрождением архаических моментов традиционных культур, 

противопоставлением целостности общества мозаичных сообществ. Однако в условиях 

 
42 Низами Гянджеви. Хосров и Ширин. // Собр. сочинений в трех томах. Т. 1. Баку: Азернешр, 1991, с.379 

43 Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. // Собр. сочинений в трех томах. Т. 2. Баку: Азернешр, 1991, с.86. 

44 См.: http://www.unesco.org/confgen/press_rel/021101_clt_diversity.shtml 

http://www.unesco.org/confgen/press_rel/021101_clt_diversity.shtml
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многонациональных и многоконфессиональных государств, когда гражданам должны быть 

предоставлены равные права и равные возможности, вряд ли можно обойтись без политики 

мультикультурализма. 

Низами Гянджеви в поэме «Семь красавиц», раскрывая образы представительниц семи народов, 

красочно показал самоценность каждой культуры. 

 

Шах открыл и стал на месте — сильно изумлен; 

Будто бы сокровищницу там увидел он, 

Дивной живописью взоры привлекал покой. 

Сам Симнар его украсил вещею рукой. 

Как живые, семь красавиц смотрят со стены. 

Как зовут, под каждой надпись, из какой страны.45 

 

Низами, верный учению о возвышенной, нетленной любви раскрыл мудрость красавиц, каждая из 

которых просвещала шаха Бахрама, рассказывая ему поучительные повести. 

Каким должно быть счастливое общество? В Европе в XVI-XVII веках появились социальные утопии 

Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, Фрэнсиса Бэкона, в которых уделялось внимание возможным основам 

социальной гармонии. Но за четыре столетия до Нового времени в поэме «Искандер-наме» Низами с 

прозорливостью великого художника описал общество, где нет голода и нищеты, люди, свободные от гнета 

и насилия, живут счастливо до глубокой старости. 

Низами описал необходимые предпосылки счастливого общества. Здесь и идея диктатуры закона 

(почитание законов равно обязательно и для повелителя, и для подданых, по существу, это предтеча идей 

правового государства). В этом обществе перепоручение власти подчиненным не снимает с правителя 

ответственности за творящееся в его стране беззаконие. И что не менее важно: в поэме пристальное 

внимание уделено личности правителя (по-своему поставлен вопрос о роли личности в истории). 

Представления Низами о происхождении государства в какой-то мере аналогичны воззрениям 

Платона и Аристотеля. Однако, соглашаясь с божественной концепцией появления государства античных 

авторов, Низами особо подчеркивает существенную роль человеческих качеств в управлении 

государством. Он однозначно представляет идеальное государство как бесклассовое общество, где люди 

свободны и равны. 

Низами поясняет нетривиальность государственного управления, которое требует высоких 

нравственных качеств правителя, умелого проведения внешней политики, позволяющее избежать войны; 

разумного хозяйствования, обуславливающее отсутствие бедности и нищеты. Главное - правитель должен 

быть справедливым, считает Низами. 

 

Справедливость лампада. Лампады пугается тень. 

Пусть же с завтрашним днем будет дружен сегодняшний день!46 

 

Справедливый правитель всегда будет пользоваться поддержкой своего народа. Жители утопического 

государства, художественно созданного поэтом, обращаясь к Искандеру, говорят: 

 

Мы имуществом нашим друг другу равны. 

Равномерно богатства всем нам вручены. 

В этой жизни мы все одинаково значим. 

И у нас не смеются над чьим-либо плачем.... 

И хранят небеса наше каждое чадо47. 

 

Искандер после увиденного, мечтал таким же образом устроить жизнь в своем великом царстве. 

 
45 Низами Гянджеви. Семь красавиц. // Собр. сочинений в трех томах. Т., Баку: Азернешр, 1991, с.363. 

46 Низами Гянджеви. Сокровищница тайн// Собр. сочинений в трех томах. Т. 1, Баку: Азернешр, 1991, с.264. 

47 Низами Гянджеви. Искендер-наме. // Собр. сочинений в трех томах. Т. З. Баку: Азернешр, 1991, с.648. 
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Может ли жизнь быть вечной на Земле или об устойчивом развитии. 

Философия, как известно, в отличие от точных наук рассматривает вечные вопросы, поэтому в 

философии современность и история совпадают. И ее задача не в том, чтобы непосредственно 

рассматривать естественнонаучные или технические аспекты современности, а в том, чтобы обеспечить 

мировоззренческую, методологическую, культурологическую, этическую основу соответствующих 

решений. 

Вместе с тем в наше время к извечным философским темам бытия, сознания, смысла жизни и другим 

добавилась принципиально новая тема единой судьбы человечества и сохранения жизни на Земле. Данная 

тема со второй половины ХХ века стала в центре внимания мировой общественности. Это инициировало 

принятие Организацией Объединенных Наций в 1992 году Концепции перехода человечества к 

устойчивому развитию. Тенденция исторического развития такова, что люди должны повернуться лицом 

к реалиям окружающей природной и социальной среды, развертывать деятельность на основе 

экологически ориентированного мировоззрения, новой, универсальной этики. 

В этом отношении заслуживают внимания идеи Низами Гянджеви о необходимости гармоничного 

взаимоотношения человека, общества и природы. В «Сокровищнице тайн», например, обосновывается 

мысль, что природа и человек — это единый организм. Человек должен заботиться о животных, растениях, 

о чистоте источников. Замечателен рассказ в этой поэме о царе Фаридуне, который преследовал газель, но 

не мог ее догнать. Конь царя, вдруг обретя дар речи, говорит: нельзя убивать божью тварь, тогда ты убьешь 

в себе чувство красоты и свою духовную сущность... 

Говоря словами Низами, чтобы устойчивое развитие было возможно следует: 

 

Так внимательно черпать из чаши природы, 

Чтоб недвижными были подвижные воды.48 

 
Şərq fəlsəfəsi problemləri. - 2022.-№26.-С.28-37. 

 

 
48 Низами Гянджеви. Искендер-наме. // Собр. сочинений в трех томах. Т. З. Баку: Азернешр, 1991, с.642 


