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Nizami Gəncəvi xəzinəsində dörd yaradılış ünsürü
Ülkər Nəbiyeva,
Bakı Dövlət Universitetinin professoru
Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi intibah ədəbiyyatının möhtəşəm xəzinəsini
yaratmaqla Şərq poeziyasını həm forma, həm də məzmunca zənginləşdirmiş, ədəbiyyata ümumbəşəri ideyalar
gətirmiş, dünya ədəbiyyatı tarixində yeni bir yaradıcılıq mərhələsinin əsasını qoymuşdur. Böyük şair öz
yaradıcılığında xalq ədəbiyyatından, Azərbaycan folklorunun tükənməz xəzinəsindən daha çox bəhrələnmişdir.
Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, “Nizami klassik şairlərimiz içərisində hamıdan artıq xalq yaradıcılığı
xəzinəsindən istifadə etmişdir”. Həmid Araslı “Nizami və Azərbaycan xalq ədəbiyyatı” məqaləsində göstərmişdir
ki, “Nizami yaradıcılığının qüdrətini Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə izah edərkən, bu qüdrətin əsas
təməlini təşkil edən zəngin və qüdrətli şifahi xalq yaradıcılığını xatırdan çıxarmaq olmaz. Çünki bütün Şərq
şairlərindən xalq həyatına və xalq məişətinə yaxınlığı və bağlılığı ilə fərqlənib, əlaqədar olan Nizami, zəngin
şifahi xalq ədəbiyyatı ilə tərbiyələnib, öz yaradıcılığını da ondan bacarıqla istifadə yolu ilə rövnəqləndirmişdir”.
Bu dahi sənətkarın “Xəmsə”sində yüzlərlə əfsanələrə, əsatirlərə təsadüf edilir. Bunlardan bəzilərini o, mifik
düşüncələri əsasında özü yaratmış, bəzilərini yazılı məxəzlərdən, şifahi ədəbi əsərlərdən istifadə edərək yenidən
işləmiş, təkmilləşdirmişdir. Nizami yaradıcılığında əfsanə və rəvayətlər, milli adət-ənənələr, xalq deyimləri, atalar
sözü və məsəllər, folklor süjet və motivləri və sair ilə yanaşı, həm də mərasimlər, Novruz bayramı ilə bağlı, o
cümlədən Novruza hazırlıq mərhələsində çərşənbələrin rəmzi olan dörd ünsür görüşləri diqqəti cəlb edir.
N.Gəncəvi Aristotelin “dünyanın dörd ünsürdən yaranması” nəzəriyyəsini qəbul etmişdir. Həmin nəzəriyyəyə
görə, “dörd ünsürün hər birinin öz mərkəzi var və onlar bu mərkəzə doğru meyil edir”. Hava və od hər zaman
yuxarıya qalxır, su ilə torpaq isə aşağıda yerləşir.
“Leyli və Məcnun” poemasında “Allahın peyğəmbərinin meracı haqqında” hissəsində şair 4 yaranış ünsürü
ilə bağlı fikirlərini məntiqlə ifadə etmişdir. Yaxud “Şahzadənin tərifi və oğlumu ona tapşırmaq” fəslində də dörd
ünsür vəsf olunmuşdur.
Nizamiyə görə, Yaranışın başlanğıcı dörd müqəddəs ünsür üzərində qurulmuşdur. Su, Od, Yel və Torpaq
bir-birilə vəhdət təşkil edir, biri digərini tamamlayır. Ramazan Qafarlı “Nizami poeziyasında məkan, zaman və
kəmiyyət vəhdəti: dini - mifoloji düşüncə kontekstində” əsərində haqlı olaraq bu ünsürlər arasında mövcud olan
əlaqə və münasibətlərin qurulması barədə yazır ki, “Su, od, torpaq və havanın vəhdəti ilə zamanın çıxışı, məkanın
isə ilk dayanacağı müəyyənləşir. Vahiddən zərrələr ayrılır, varlıqlara çevrilir, hər şey ikiüzlü formalaşır,
rəqəmlərin ardıcıllığı fəaliyyətin və inkişafın mərhələlərini təyin edir”. Nizami “İsgəndərnamə”nin “Şərəfnamə”
hissəsində yazır :
Sən göyləri qurub ucaltdın,
Yeri isə onların güzərgahı etdin.
Sən bir damcı sudan yaratdın
Günəşdən də parlaq gövhərləri.
Burada şair Uca Tanrının qüdrətini, əvvəlcə əlçatmaz göyləri, sonra bir damcı sudan yeri yaratdığını vəsf
etmişdir.
Nizami “Şərəfnamə”nin “Sonuncu peyğəmbərin tərifi” adlanan fəslində göstərir:
Dodağı İsadan daha möcüzkar,
Zülmətin suyutək geyinmiş paltar.
Göy-ona dünyada dörd tağı quran,
Yer-ona fələkdə beş növbət vuran...
Burada müəllif bildirir ki, göylər peyğəmbərə bu dünyada dörd ünsürdən ibarət dörd qübbəli çadır quran,
yer isə beş növbət vuranıdır. Əkrəm Cəfərin yazdığına görə, burada Nizami “beş növbət vuran” dedikdə beş vaxt
namaz qılmağı nəzərdə tutur. Dahi Nizami “Şərəfnamə”nin “İsgəndərin təlim alması” fəslində göstərir:
Gəl qorx bu dünyanın fitnə, felindən
Qurtar öz canını onun əlindən
Ağacdır, dörd kökü, altı böyrü var,
Çoxunu boğmuşdur bu qorxulu dar
Şiddətli küləklər qopduğu zaman
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Düşər yarpağımız bir-bir ağacdan...
Bu misralarda şair dörd kökü, yəni dörd ünsürü, suyu, odu, yeli və torpağı, altı cəhəti-önü, arxanı, sağı,
solu, üstü, altı nəzərdə tutub bildirir ki, bu dünya elə bir dar ağacıdır ki, çoxlarını çarmıxa çəkib.
“Şərəfnamə”də Novruz və Səddə bayramlarının keçirilməsi ilə bağlı belə bir süjet verilir:
Novruz və Səddə bayramlarında
Ayinlər yenidən olurdu bərpa
Ər üzü görməmiş gəlinlər, qızlar
Evindən sevinclə dişarı çıxar
Əllər al xınalı, üzlər bəzəkli
Hər yandan gəlirdi coşqun ürəkli...
Mənbələrdən bəllidir ki, Səddə odla bağlı keçirilmiş qədim bayramlardandır. Zərdüştliklə bağlı yaranmış
bu bayramın Novruzdan təqribən əlli gün əvvəl keçirilməsi və odun həmin gün tapılması ilə əlaqədar mülahizələr
də vardır.
Dahi Nizami “İsgəndərnamə”nin “İqbalnamə “ hissəsində “Kitabın yazılmasının səbəbi” fəslində göstərir:
Nədir dörd yol üstə məskən düzəltmək?
Nədir qarın güdmək dördayaqlı tək?
Dörd balış qeydindən qurtaranda biz,
Asudə yatarıq səssiz-səmirsiz.
Burada şair dörd yol və dörd balış dedikdə, yenə də dünyanın dörd ünsürdən ibarət olduğunu bir daha
vurğulayır və bildirmək istəyir ki, insan öləndən sonra ancaq asudə ola bilər.
“İsgəndərnamə”nin “İqbalnamə” fəslində “İsgəndərin yeddi alimlə xəlvətə çəkilməsi” bəhsi çağdaş
dövrümüzdə də maraq kəsb edən fikirlərlə zəngindir. Burada böyük İsgəndər dövrünün ən məşhur yeddi alimi ilə
görüşüb, onlarla dünyanın necə yaranması haqqında söhbət aparır. İsgəndər Əflatun (Platon), Bəlinas (Plin),
Ərəstu (Aristotel), Valis (Fales), Sokrat, Fərfüriyüs (Porfiriy), Hürmüz (Hermes) kimi filosoflara müxtəlif
suallarla, xüsusən də ilk yaranışın səbəbi, ilk tərkib, ilk baharın necə olması və s. elmi izahlara ehtiyac duyulan
vacib sorğularla müraciət edir:
Bu məhrəm məclisdə alnıaçıq şah
Fikrindən onları eylədi agah
Dedi alimlərə sirri açaraq:
Sirrimiz nə qədər gizlin qalacaq?
Çox gecə keçirdik biz kef edərək
Gəlin, bir günü də elmə sərf edək!
Bircə gün baxaraq Günəşə, Aya
Fələyin sirrini qoyaq ortaya.
Bilək ki, bu öküz belitək çadır
Bu möhkəm yer üstdə necə dayanır?
Əvvəli necəymiş bu göyün, yerin,
Bu haqda fikrini hamı söyləsin!
Əsərdən görürük ki, alimlər bu sualları müxtəlif formada izah edirlər. Məsələn, Ərəstu hesab edir ki,
əvvəlcə hərəkət, hərəkət nəticəsində “parlaq göylərin” gərdişindən od, daha sonra hava, sonda isə şirin su
yaranmışdır. Valis “məncə, su olmuşdur, hər şeydən əvvəl” deyərək sözünü əsaslandırmışdır.
Dahi Nizaminin poetik qələmindən filosof Bəlinasın fikirləri, kainatın başlanğıcında dörd ünsürün
dayandığı belə ifadə edilir:
İlkin tilsim kimi yaranmış torpaq,
Qalan tərkiblər də ondandır ancaq
Hərəkət qüvvəsi ona etdi kar,
Atəşi söndükcə yarandı buxar
Onun da ən parlaq zərrələrindən
Ulduzlar yaranmış - fikrindəyəm mən
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Buxarda vəzncə ağır olanlar
Hərə bir mərkəzdə tuturdu qərar.
Onlardan birinci-işıqlı oddur..
İkinci havadır, hərəkətdədir...
Üçüncü - sudur ki, təravət verər..
Dördüncü torpaqdır, tapdayır əyyam...
Əsərin “İqbalnamə” hissəsində adıçəkilən bölmədə iştirak edən digər alimlərin, Sokratın, Fərfuriyusun,
Hürmüzün və Əflatunun bütün kainatın Uca Yaradan tərəfindən xəlq edildiyi haqqında fikirləri poetik vasitələrlə
diqqətə çatdırılmışdır. Xüsusən də Əflatunun “bircə qarışqanın qanadında sən, Tanrı qüdrətini görə bilərsən”
ifadəsi buna misaldır.
Nizami “İqbalnamə”nin “Əflatunun dedikləri” bölməsində yazır:
Bir kəs ki, əql ona ad verib: Qadir,
Özü bildiyini özü xəlq edir.
Ayrıca yaradıb o, hər gövhəri
Vasitə olmayıb burda digəri.
Hər gövhər bəzənib kamala yetdi,
Ortadan ixtilaf, ziddiyyət getdi.
Bu zidd qüvvələri bir yerə qatdı,
Ağıllı, hünərli insan yaratdı...
Burada şair zidd qüvvələr dedikdə, dörd ünsürü - suyu, odu, torpaq və havanı nəzərdə tutmaqla demək
istəyir ki, Uca Yaradan bir-birinə zidd olan bu dörd maddədən insan yaratdı.
“İqbalnamə”nin “İsgəndərin Ruma qayıtması” fəslində Nizami həyatın sonunu belə şərh edir:
...Artıq hökmdarın işi bitmişdi,
Əbədi dincəlmək vaxtı yetmişdi.
Əmanət aldığı mayəni yenə
Gərək qaytaraydı tələb edənə...
Şair bu misralarda həyatın sonunda insan cismini müvəqqəti təşkil edən ünsürləri geri qaytarmalı
olduğundan bəhs edir, yəni torpağı torpağa, suyu suya, odu oda, havanı havaya tapşırmalıdır.
Göründüyü kimi, Nizami Gəncəvi həm “Leyli və Məcnun”, həm də “İsgəndərnamə” əsərlərində 4 yaradılış
ünsürü problemini özünəməxsus fəlsəfi görüşlər əsasında təqdim etmişdir.
Azərbaycan. - 2022.- 17 mart. - № 58. - S. 6.
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"İskəndərnamə"nin türk dünyası"
Nizami Cəfərov
"İskəndərnamə"də türklük anlayışının əksi o baxımdan xüsusi önəm kəsb edir ki,
Nizami "Xəmsə"nin bu son əsərində bəşəriyyətin taleyi ilə bağlı daha qlobal problemlər qaldırmış, "Sirlər
xəzinəsi"ndən başlayaraq onu maraqlandıran mövzulara məhz həmin poemasında daha geniş
(ümumbəşəri!) miqyasda baxmağın kifayət qədər mükəmməl təcrübəsini vermişdir. Görkəmli nizamişünas
Y.E.Bertelsin fikrincə, qarşısına qoyduğu möhtəşəm məqsədə çatmaq üçün "Nizamiyə elə qəhrəman lazım
idi ki, onun hakimiyyəti bütün dünyaya yayılsın, elə qəhrəman ki, yalnız İran tərəfindən yox, bütün
xalqlar tərəfindən qəbul edilə bilsin... Aydındır ki, belə şəraitdə Nizami heç də İskəndərin tarixi simasını
tam dəqiqliyi ilə canlandırmağa cəhd etməyəcəkdi. Bunun üçün Nizaminin sərəncamında həm lazımi
material yox idi, həm də belə bir İskəndər ona heç maraqlı görünmürdü. Odur ki şair tam şüurlu surətdə
İskəndəri öz dövrünə gətirib çıxarır". Və qədim dövrün dahi yunan (Makedoniya) sərkərdə-fatehinə məhz
bu cür məhrəm yanaşmağın nəticəsidir ki, Nizami onu heç bir tərəddüd etmədən "rum papaqlı (taclı)"
türk adlandırır.
"İskəndərnamə"nin baş qəhrəmanının "türklüy"ünün bir əlaməti də onun müxtəlif dinlər içərisində islama
üstünlük verməsidir ki, Y.E.Bertelsin bu barədəki mülahizələri maraq doğurmaya bilməz: "Şairin məqsədi
məhdud islam dininin yerinə, fəlsəfi özül üzərində genişləndirilmiş islamı qoymaq və onu dünya dininə
çevirməkdir. Nizaminin İskəndəri dindardır, lakin o, heç də bütün çətinlikləri "Allah dərgahının ağıl çatmazlığı"
ilə həll etməyə cəhd göstərmir. Hər bir təbiət hadisəsini o, hər şeydən əvvəl, elmi yollarla izah etməyə çalışır.
"Allahın sirləri"nə yalnız o vaxt əsaslanır ki, dövrünün elmi bu suallara dəqiqi cavab verməkdə aciz qalır".
Əlbəttə, İskəndərin həmin "fəlsəfi islam dindarlığı"nın əsas cizgilərini təsəvvür (və təsvir) edərkən Nizamiyə
türk-müsəlman cəmiyyətlərinin, yaxud dövlətlərinin XI-XII əsrləri əhatə edən ideoloji təcrübəsi əhəmiyyətli təsir
göstərməyə bilməzdi.
Nəhayət, istər "İskəndərnamə"dəki, istərsə də ümumən "Xəmsə"dəki türklüyün miqyasını
müəyyənləşdirməyə cəhd edətkən Y.E.Bertelsin belə bir qənaətinə də əsaslanmaq lazım gəlir ki, Nizami
"dövrünün bir çox qabaqcıl adamlarını çox cəhətdən geridə qoymuşdu. Əgər onu bədii söz sahəsində ən böyük
sələflərindən biri ilə - İran epopeyasının yaradıcısı Firdovsi ilə müqayisə etsək, görərik ki, bütün əzəməti ilə birgə
Firdovsinin üzü ehya etmək istədiyi keçmişə doğru yönəlmişdir. Onun uğursuzluğu keçmişi diriltməyin qeyrimümkünlüyündədir. Nizami onun tam əksidir, o, öz dövrü zəminində durur, lakin üzü gələcəyə doğru
yönəlmişdir".
Şair dəri dilində yaratması (bu, həmin dövrdə böyük hünər sayılırdı!) ilə fəxr etdiyi dastanda İskəndəri üç
baxımdan təqdim (və tərənnüm) elədiyini deyir:
Birinci, onun padşahlıq qapısını döyərəm,
Onlarca ölkə üzərində şahlığından danışaram.
Sonra sözü hikmətlərlə bəzərəm,
Köhnə tarixləri təzələrəm.
Daha sonra qapısını peyğəmbər deyə döyərəm,
Tanrı da onu "peyğəmbər" deyə çağırır.
Yeri gəlmişkən, "İskəndərnamə"nin həsr olunduğu Mosul hökmdarı Nüsrətəddin Əbubəkr Cahan Pəhləvanı
da Nizami İskəndərlə müqayisə etməkdən çəkinmir:
Ey kainatın həm Xızırı, həm də İskəndəri,
Sənin həm mülkün var, həm də həyat suyun.
Və maraqlıdır ki, İskəndər kimi Hüsrətəddin Əbubəkr də əfsanəvi İran hökmdarlarının varisi sayılır:
Onun adı dərhal Keyxosrova bərabər oldu,
Onun nəsəbini isə düz Keyqubada bağladılar.
Bu isə o deməkdir ki, "boş qalmış" İran tac-taxtı (o tac-taxt ki, sehrkar Firdovsi qələmilə tarixi gerçəkliyə
çevrilmişdi) öz yeni sahiblərini axtarırdı. Hətta türk Nüsrətəddin də belə bir irsin varisi olmaq iddiasına düşə
bilərdi:
Taxtlar tutan Kəyumərsdən tac qaldı,
Cəmşiddən qılınc, Firidundan taxt,
Keyxosrovdan dünyanı göstərən o cam
Ki, ulduzların hökmü onda əks edib.
Gövhərlə bəzənmiş parlaq bir güzgü
İskəndərin tarixini əks etdirir.
O üzük ki ləl onun qaşındadır,
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Süleyman möhürü onda parlayır.
Beləliklə, bu altı şey sənin ixtiyarındadır,
Adındakı (Əbubəkr) altı hərf buna şahiddir.
Lakin heç şübhə yoxdur ki, nə qədər qüdrətli, adlı-sanlı olsa da, heç bir məmduh Nizami əsərlərindəki baş
qəhrəmanları əvəz edə bilməz, xüsusilə İskəndər kimi mübahisəsiz bir dühanı ki, şair-mütəfəkkirin yaradıcılıq
axtarışlarının ən müdrik dövrünün məhsuludur.
İskəndərin "türklüy"ü gəzib dolaşdığı coğrafiyalarda da konkret detalları ilə üzə çıxır. Əsərin başlanğıcında
Nizami yazır ki, "Hindistandan Rumun ucqarlarına qədər hər diyarda bir şəhər bina etdi. Səmərqəndə zivər verən
də o oldu. Tək Səmərqənddə yox, həmçinin, Çənddə də Həri (Herat) kimi şəhərin əsasını qoydu. Kim onun kimi
qiymətli şəhərlər saldı?! Əvvəlki Dərbənd həm "dər", həm də "bənd" tapdı... Bulğardan öt, bu da onun işidir.
Əslində, onun binası "boni-ğar"dadır"...
Əlbəttə, "İskəndərnamə" müəllifi öz qəhrəmanının həqiqi tərcümeyi-halını mövcud mənbələr əsasında
nəinki dəqiq bilir, eyni zamanda bu böyük tarixi şəxsiyyət haqqındakı yanlış məlumatları da həmin
həqiqi tərcümeyi-haldan israrla kənarlaşdırır. Həqiqət isə bundan ibarətdir ki, "Rum tacidarlarının içində bu
ölkədən biri cahanbəxt olmuşdur. Adı Feyləqus, özü şöhrətli şah idi. Həm Rum, həm Rus onun fərmanına tabe
idi. Onun məskəni Yunanıstanda idi. Onun əsl yeri Maqduniya idi... Hər diyarın rəvayətindən düz olan ancaq
budur ki, şəhriyar (İskəndər) Feyləqusdan törəmişdir... Yunan padşahı Feyləqus cahan mülkünü gəlin kimi bəzədi,
ağıllı fərzəndi ilə onun başı ucaldı. Çünki ləyaqətli gövhər fəxr gətirər... Müdrik olan o Nekumaxos ki var, bilikli
Ərəstu onun oğlu idi, ona bilik öyrətməkdə çox əziyyət çəkdi... Feyləqus padşah dünyanı tərk etməli oldu, dünyanı
yeni şahənşaha tapşırdı..."
Nizaminin yaradıcılıq qüdrətinin (metodunun) çox mühüm göstəricisidir ki, İskəndərin mənşəyini elmi
dəqiqliklə müəyyənləşdirdikdən sonra onun "türk keyfiyyətləri"ndən söhbət açır. Çünki özü demiş, "azacıq
doğruya bənzəyən yalan yaxşıdır yalana bənzər doğrudan".
İskəndərin Daranı məğlub edib İranı zəbt eləməsi, atəşpərəst məbədlərini dağıtdırması tarixi faktdır. Və
tarixin bu gerçəkliyini Nizami, demək olar ki. bütün təfsilatı ilə qələmə alarkən öz qəhrəmanına bir neçə baxımdan
haqq qazandırsa da, onun qələbəsinin əsas səbəbini şəxsi iradəsindən daha çox çərxi-fələyin hökmündə görür...
Şübhəsiz, bir turanlı olaraq İrana münasibətdə İskəndəri açıqca müdafiə etməklə yanaşı, düşmənin keçmişinə də
müəyyən ehtiram göstərir. "İskəndərnamə"dəki İran-Rum münaqişəsi, əslində, İran-Turan münaqişəsinin yeni
tarixi (və ideya-estetik) şəraitdə davamıdır.
Dara İskəndərə məktubunda ona belə hərbə-zorba gəlir:
And olsun o yanan atəşə, "Avesta"ya, "Zənd"ə,
O parlaq Xurşidə, o uca Çərxə!
And olsun Yaradana ki, düşməni Əhriməndir!
And olsun Zərdüştə ki, Əhrimənə düşməndir!
Nə Rumdan, nə rumludan nişan qoymaram,
Hər ikisinin də başına od yağdıraram!..
Və əvəzində belə bir cavab alır:
And olsun bizim əcdadlarımızın getdiyi yola
Ki, bizim dinimizin peyğəmbərləri idi.
And olsun Tanrı tanıyan İbrahimin kitabına,
O din üçün mən Tanrıya şükür edirəm,
Əgər iranlılara əl taparsam, mən
Zərdüşt dinini aradan götürəcəyəm!
Nə atəş, nə atəşgədə qoyacağam...
Daranın rumlular (yunanlar) deyil, öz sərkərdələri (iranlılar) tərəfindən öldürülməsi
İskəndərin qələbəsindən öncə Daranın məğlubiyyətinin səbəbləri üzərində düşünməyə təhrik edir... Maraqlıdır
ki, bir zamanlar ("Şahnamə"də göstərildiyi kimi) şahlarla belə hesablaşmadan İranın müdafiəsi üçün əlahiddə
məsuliyyət daşıyan pəhləvanlar bu dəfə nəinki işğalçıya qarşı çıxırlar, əksinə, İskəndərin məclisinə gəlib onun
hədiyyələrini həvəslə qəbul edirlər.
Rumlularla iranlılar Mosulda döyüşürlər, İskəndər qələbədən sonra Azərabadgana gəlir. Və şair yazır ki, "
hər yerdə atəş görərkən fövrən odu söndürürdü, "Zənd"i silirdi. O yerdə daş hasar içində bir atəş yanırdı, atəşpərəst
onu "özündən yanan" adlandırırdı. Ona qızıl boyunbağılı yüz hirbud pərəstiş edərək qulluq göstərirdi. Əmr etdi o
qədim yanan atəşi söndürdülər və külə döndərdilər".
İskəndər Daranın qızı Rövşənəklə evlənir, eyni zamanda başına hökmdarlıq tacını Kəyumərs və
Keyqubadın paytaxtı olmuş İstəxrdə qoymaqla bütün dünyaya nümayiş etdirir ki, o, qəsbkar yox, İran
hakimiyyətinin rəsmi varisidir... İranın çökməsi (daha doğrusu, bu ölkənin əsrlər boyu dünya harmoniyasını
pozmasına son qoyulması) ilə İskəndər Cahan şahına çevrilir... Belə ki, "dünya mülkünü İskəndər tutarkən öz
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kamı dalınca heç vaxt qaçmadı. Öz ədli ilə dünyanı aram görmək istədi, dünya da ona yardım göstərdi. Cahan
istəyirsən? O şah kimi ol! Onu et ki, o etmişdi. Sözü uzatma!"
Nizaminin vətən təəssübkeşliyinin, görünür, ən parlaq təzahürü İskəndəri Azərbaycana gətirməsidir.
"Azərbadgan hökmdarından azadələr kimi bir qasid gəldi" sözlərilə başlayan hadisələr - Bərdə hökmdarı
Nüşabənin dəvətilə İskəndərin Qafqaza gəlməsi, onun coğrafiyası (Əlburz dağından Xəzəran dənizinə qədər) ilə
tanışlığı, Nüşabənin göstərdiyi alicənablıq müqabilində onu müttəfiq olaraq tanıması, eləcə də, Şirvandan "şir
kimi yüyürüb keçərək" Dərbənd qalasını alması, xəzərlərin rahatlığı üçün "vəhşi xasiyyətli qıpçağ"ın qarşısını
kəsməkdən ötrü tədbirlər görməsi və s. hər nə qədər şairin uydurması olsa da, "İskəndərnamə"nin ideya-məzmun
strukturuna onun üzvi tərkib hissəsi kimi daxildir.
Hər dəfə Ruma qayıtmaq məqsədilə yola çıxsa da, dünyaya gələndən taleyinə yazılmış qəzavü qədər
İskəndərin yolunu bir-birinin ardınca müxtəlif ölkələrə salır. Və həmin ölkələrdən biri də Çin Türküstanıdır ki,
Nizami bu səfəri qədim türk eposunun dünya fatehinə münasibətinin klassik ideya-estetik məntiqi ilə izah edir:
Xaqana xəbər gəldi ki, çöl və dağ
Polad geyimlilərin nallarından bezdi.
Iran torpağından bir sel açıldı,
Nə Çini yerində qoyacaq, nə də xaqanı.
Xaqan onun üzərinə gələn qüvvənin gücünü yaxşı təsəvvür etsə də, özünü itirmir:
Hə bir mərzibana qanla məktub yazdı
Ki, bizim ölkəmizdə qan torpağa qovuşur.
Xəta şahından Xütən xanına qədər
Hamıya göndərdi, məclis çağırdı.
Bir də ordu gəldi Siləncabdan, Fərqanədən,
Ağıllı naiblər hər bir hüduddan –
Xırxızdan, Çaçdan və Kaşğardan
Zərrin kəmər pəhləvanlar çağırdı.
Ordu dəstələri birləşən zaman
Xanlar xanının ürəyi toxtadı.
...Dünya padşahına bu xəbər çatdı
Ki, Çin türkləri bayraq qaldırdılar.
Lakin xaqana gün kimi aydın idi ki, bütün dünyanı özünə tabe etməkdə olan İskəndərlə döyüşə girmək çox
böyük bir məsuliyyətsizlikdir. O, elə bir qeyri-adi axındır ki, qarşısına çıxmaq xalqı bada vermək deməkdir,
sadəcə, elə etmək lazımdır ki, bu axın az itki ilə ötüb keçsin... Və təsadüfi deyil ki, İskəndər özü də xaqana əvvələvvəl kifayət qədər saymazyana münasibət göstərərək ona yolladığı məktubda deyir: "Əgər sizin ölkənizdən uca
günəş məşriqdən məğribə sitab eyləyirsə, mən o günəşəm ki, indi bu yolla məğribdən qoşunu məşriqə çəkmişəm...
Ey Çin türkü, beynində nə varsa boşla, axı sən tufan qarşısına çıraq tutursan..." İskəndərin məktubunda "mənim
türk qulamlarım əlinə yay alsa, onların oxundan tam bir ordu məğlub olar" kimi təhdidlər də vardır ki, bu, onun
türklüyə münasibətini ifadə edir... "Əfrasiyab mülkünün varisi", heç də təsadüfi deyil ki, İskəndərə vaxtında
güzəştə getmək qərarına (əlbəttə, bu qərarın əsl müəllifi Tarix yox, Nizamidir) gəlir: "Fil sümüyündən olan taxtını
filin belinə qoysam, o saat Hindistandan mənə xərac gələr... Lakin şahlıqda və şövkətdə səninlə bəhsə girmək
niyyətim deyil... Qonaqpərvər olmaqdan savayı, çarəm nədir?.." Xaqanın müdrik vəziri də ona belə bir ağıllı
məsləhət verir ki, "az-çox bir ay vaxt var, onunla keçin, biganə hər yerdə çox uzun qalmaz".
Lakin türk hökmdarı (və ondan da böyük türk Nizami!) İskəndər qarşısında türkün kimliyini nümayiş etdirmək
imkanını da əldən vermir. İskəndərə qarşı qoşun çıxaran xaqan onun üzünə deyir: "Bilirsən ki, mən belə dəsgahla
ulduzlara qədər qoşun yığaraq o qədər də aciz və kor deyiləm ki, qol zoru göstərmədən döyüşdən dönəm. Dağ
boyda qoşunu və bu qədər əsləhəni görürsən, qaynayan dənizdən belə qorxmuram. Lakin bəxtin sənə həmişə
yardır. Yer sənə kölədir, asiman bəndə. Tale sahibi ilə döyüşə girmək döyüşənin başını dara çıxardar"... Və
xaqandan yeddi ilin xəracını tələb edən Cahan hökmdarı axırda ümumiyyətlə xəracsız ötüşmək qərarına gəlir...
"Onlar çalğı, badə məclisini bir yerdə qurur, bir yerdə olarkən aram tapırdılar... Heç biri təklikdə badə içməzdi,
hər azadə şəxs öz işində tam azad idi"... Beləliklə, Nizami Rum-İran, Rum-Rus münasibətlərindəki amansızlıq,
barışmazlıq və ciddi daxili ziddiyyətləri Rum-türk münasibətlərində qətiyyən görmür. Və onun dərin inamına
görə, bu münasibətlərə qarşılıqlı anlaşma, sülh, mehribançılıq hakimdir.
"Türk şahı öz diyarının məşhurları ilə" İskəndərin yanına gedib onu qonaq dəvət edir. Nizami bu qonaqlığı
belə təsvir eləyir:
Musiqi çalmağa hər bir ölkədən
Seçilmiş oxuyan və çalan gəlmişdi.
Heyrətəngiz nəğmə oxuyanlar
Sözləri ozan qanunları üzrə oxuyurdular.
İpək tellərdə soğd nəğmələri çalanlar
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Rudun səsini gərduna qaldırmışdılar.
Pəhləvi nəğmələri oxuyanlar
Nəğmələri ilə havalara yenilik verirdi.
Bir də kəşmirli rəqqasələr
Sanki burulğan yel idi, məəlləq vururdu.
Ərğənun çalan yunanların çoxu
Hamının ürəyinin huşunu alırdı.
Çinlilər rumlularla birlikdə xidmət edirdilər...
Və xaqan Cahan hökmdarını lazımi ədəb-ərkanla yola salır... "Elə ki şahənşah bir az yol getdi, Çin xaqanına
işarət etdi ki, o öz diyarına geri dönsün, atını türklərin iqliminə sürsün. Həmin türk, hökmdarla vidalaşdı".
Çin Türküstanından Ruma qayıdan İskəndər eşidir ki, ruslar Qafqazı tarac etmişlər, "Bərdə mülkünü yıxıb
dağıtmışlar, var-dövlətlə dolu şəhəri boşaltmışlar. Nüşabəni əsir apardılar".
Rusları cəzalandırmaq üçün yürüşə gedən İskəndər Qıpçaq çölündən keçməli olur. Üzüaçıq qıpçaq qızlarını
görən şah qıpçaq başçılarını yanına çağırıb onlara deyir ki, sizin qadınlar üzlərini örtsələr yaxşıdır. Başçılar isə
belə cavab verirlər ki, "biz bəndəyik. Şahın fərmanına həmişə hazırıq. Lakin üzü örtmək əmr ilə olmaz, çünki
qıpçağın xislətində belə adət yoxdur. Əgər sənin adətin üzləri bağlamaqdırsa, bizim adətimizlə gərək gözlər
qapansın. Madam ki, yad üzə baxmamaq yaxşıdır, cinayət üzdə deyil, baxan gözdədir"...
Bununla belə, İskəndər qıpçaq qadınlarının üzlərini örtmələrinə hər halda nail olur... Ruslarla qarşılaşan
İskəndər əminliklə deyir ki, "rus döyüşündən mənim qorxum yoxdur, çünki dağ başından çoxlu sel axar. Xəzər
dağlarından Çin dənizinə qədər hər yeri türklərlə dolu görürəm. Türklər rumlularla qohum da deyil, ancaq ruslara
rumlulardan daha çox kin bəsləyirlər".
İskəndər ruslara qalib gəlir, Nüşabəni azad edir, Rus hökmdarının tacını özünə qaytarsa da, ona xərac kəsir.
Yeddi ölkənin (yəni bütün dünyanın!) hökmdarı olan İskəndər əvvəl yeddi filosofla mükalimələrilə
mütəfəkkir, sonra isə Tanrının hökmü ilə Peyğəmbər mövqeyinə yüksəlir. Və bir Peyğəmbər kimi ona əta olunan
möcüzə ondan ibarət olur ki, "sənə kömək verən və yol göstərənin ilhamı ilə hər xalqın dilini biləcəksən, hər
ölkədə hər dili bilən olacaqsan"...
Əvvəlki poemalarda olduğu kimi, "İskəndərnamə" də də "türk" sözü "igid", "cəsarətli", "gözəl",
"ürəkaçan", "müdrik" və s. mənalarda geniş işlənir.
Onun meraca çıxıb türk kimi at çapdığı gecə mələklər göylərdə bəzənmiş idi... İgidlərin ürəyi bu
vurhavurda türkün neyi kimi inildəyirdi... Türk zurnasından elə şivən qalxdı ki, türklərin boğazı da cuşə gəldi...
O hind nəjadlı, türk ruxsarlı ay şaha Hindistandan cənnət vermişdi. Yox, hidli deyildi, xətaylı türk idi... Qalalı
türk gözəli saralan zaman o dünya gəlini qalaya girdi... Ey Çin üzlü türk, türklük etmə, gəl bircə saat qaşına sən
çin salma... Qabaqda, arxada tovuztək türklər... Heykəltəraş onu gözəllikdə elə düzəltdi ki, türk gözəlləri ipəyə
büründülər... Yenə də türk neyi şur qaldırmışdı, türklərin qoluna qüvvət vermişdi... Səhəri gün bu sultan cəlallı
türk Çin dənizindən çıxıb dağ başına yəhər vuranda hər iki ordu qan deyə susadı... Türk kimi sərt olma, meylim
sənədir, mən sənin türünəm, sənin hindinəm...
Nəticə etibarilə demək olar ki, İskəndər dirilik suyu tapıb əbədi (cismani) ölümsüzlüyə çata bilməsə də,
Nizaminin qələmi ilə elə bir əbədi (mənəvi) yaşarılığa qovuşdu ki, burada türklüyün bütöv bir ideya-estetik
konsepsiya olaraq rolu şübhə doğurmur.
Olaylar. - 2022. - 18-24 fevral. - № 135. - S. 12-13.
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Nizami Gəncəvi haqqında yeni elmi araşdırma
İsa Həbibbəyli. Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi (Azərbaycan, türk, ingilis, rus, alman,
Çin, polyak, gürcü, Ukrayna və bolqar dillərində). Bakı, Elm, 2021, 440 s.
Nüşabə Araslı,
AMEA-nın müxbir üzvü
Zəhra Allahverdiyeva,
Fil.ü.fəlsəfə doktoru, dosent
Tarixə qovuşan 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası milli müstəqilliyini daha da möhkəmləndirərək
Avropa və Asiya ölkələri arasında qüdrətli bir dövlətə çevrildi. Azad olunmuş qədim türk yurdu Qarabağımızda
bərpa və quruculuq işlərinin əzmlə həyata keçirildiyi bir dövrdə elmin müxtəlif istiqamətləri üzrə, o cümlədən
Nizamişünaslığın inkişafı sahəsində uğurlu ilklərə imza atıldı.
Ölkənin Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi İli"
elan edilməsi haqqında 5 yanvar 2021-ci il tarixli Sərəncamı ölməz şairin irsinə ardıcıl qayğı və diqqətin bariz
nümunəsidir. Vaxtında verilmiş bu sərəncamla Azərbaycan elminin potensial qüvvələri Nizami Gəncəvi irsinin
aktual problemlərinin həlli istiqamətlərinə yönəldildi və dünya nizamişünaslıq elminin tarixində yeni bir
möhtəşəm dövr başladı. Dahi Azərbaycan şairinin həyatı, dövrü, ədəbi mühiti haqqında yeni elmi araşdırmaların
aparılması, əsərlərinin əlyazmalarının dürüst elmi-tənqidi mətnlərinin üzə çıxarılması, ölməz sənətkarın bədii
irsinin ideya-fəlsəfi-poetik xüsusiyyətlərinin daha geniş aspektdə tədqiqi, poemalarının dünya xalqlarının dilinə
tərcümələri və nəşri işlərinin yenilənməsi, il boyu çoxsaylı Beynəlxalq miqyaslı forum, simpozium, konfrans və
vebinarların keçirilməsi, xarici mütəxəssislərlə birgə hazırlanan layihələr əsasında kitab və jurnalların nəşri,
Nizami Gəncəvi ensiklopediyasının hazırlanması və başqa sahələrdə möhtəşəm işlər görüldü.
Bu gün Azərbaycan nizamişünaslıq elminin nailiyyətlərinin dünya arenasına çıxarılmasında Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının və Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun liderlik etməsi göz qabağındadır.
Xüsusən Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru, fenomen təşkilatçılıq bacarığına malik olan
akademik İsa Həbibbəylinin rəhbərliyi və fəaliyyəti sayəsində nizamişünaslıqda mühüm elmi nəticələrin
qazanılması danılmaz faktlardandır.
İsa Həbibbəylinin 2021-ci ildə "Elm" nəşriyyatında Azərbaycan, türk, ingilis, rus, alman, Çin, polyak,
gürcü, Ukrayna və bolqar dillərində çap olunan "Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi" adlı monoqrafiyası
mükəmməl elmi araşdırmaları ilə Nizami irsinin Azərbaycan və dünya xalqlarına tanıdılması işində xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Alimin bu kitabı Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığına dair müasir
ədəbiyyatşünaslıqda mövcud konsepsiyaları bir araya gətirməklə və bir çox problemlərin həllində yeni dövrün
elmi nəticələrinə əsaslanmaqla yazılmışdır və əsər öz elmi əhəmiyyətinə görə dünya nizamişünaslığının tarixində
müstəsna hadisədir.
Giriş, Nizami Gəncəvinin həyatı, Lirikası, Poemaları, Renessans məsələsi, Azərbaycançılıq və Nəticə
hissələrindən ibarət olan bu tədqiqat müasir Nizamişünaslığın bir çox aktual problemlərinin dünya miqyasında
əsaslı və dürüst həllinə yönəldilmişdir. Müəllifin məqsədi dünya mədəniyyətinə yüksək humanist ideyalar, parlaq
və çoxcəhətli obrazlar gətirən, xalqların qardaşlıq və birliyini tərənnüm edən dahi Azərbaycan şairi və filosofu
Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı haqqında Qərb və Şərq oxucusuna faktlar əsasında yeni və daha dəqiq
məlumatlar vermək və dünya ictimaiyyətinin diqqətini nizamişünaslığın aktual elmi-nəzəri problemləri və onların
həlli istiqamətlərinə yönəltməkdir.
Əsərin Giriş hissəsində İsa Həbibbəyli XI-XII əsrlərdə inkişaf edərək çiçəklənən Şərq müsəlman
Renessansı və bu dövrdə Şərqin mühüm mərkəzi regionlarından biri, qədim mədəniyyət beşiyi olan Azərbaycanın
rolu və Nizami Gəncəvi dühasını yetirən ədəbi-ictimai mühitin ümumi xarakteri haqqında dolğun məlumat verir.
O, hər şeydən əvvəl, Nizami yaradıcılığının möhkəm ədəbi-mədəni əsaslar üzərində ucaldığını, milli-mənəvi
dəyərlərlə bağlı yarandığını bildirir. Bu baxımdan, müəllifin dahi şairin doğma xalqın şifahi yaradıcılığı, kökü
qədimlərə gedən Azərbaycan ədəbiyyatının əski nümunəsi olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları ilə əlaqəsinə
dair düşüncələri xüsusilə diqqəti cəlb edir. Müəllif haqlı olaraq Nizami yaradıcılığını dünya mədəniyyətinin Şərq
və Qərb modelinin sintezi kontekstində izah edərək yazır: "Dünyanın harasından, Şərqdən, yoxsa Qərbdən
baxılmasından asılı olmayaraq, Nizami Gəncəvi şeir-sənət səmasında günəş kimi parlayır. Bütövlükdə mədəni
dünya Nizami Gəncəvini dahi şair, qüdrətli sənətkar, bəşəri təfəkkürə malik böyük mütəfəkkir kimi qəbul edir...
Onun əsərlərində dünyanın bir çox ölkələrinin və xalqlarının həyatından alınmış ibrətamiz süjetlər və işıqlı,
düşündürücü obrazlar vardır. Ölməz sənətkarın "Xəmsə" adlanan məşhur poemaları sanki Qərbin və Şərqin
ədəbiyyat ensiklopediyasıdır".
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Kitabda Nizaminin həyatı, ədəbi mühiti barədə verilən məlumatlar yeni səciyyəsi ilə seçilir. İsa Həbibbəyli
Nizami Gəncəvinin həyatı haqqında öz elmi nəticələrini XX əsrdə mövcud olmuş bir sıra mötəbər mənbə və
araşdırmaların süzgəcindən keçirir. O, Nizami Gəncəvinin özünün yazdıqlarına və son yeni tədqiqatlara əsaslanır,
vaxtilə qapalı sovet rejimi şəraitində, Azərbaycan nizamişünaslığının nailiyyətlərinin dünya arenasına çıxarıla
bilməməsi üzündən şairin həyatına dair Avropa şərqşünaslığına yol almış bir sıra təhrifləri aradan qaldırır. Şairin
avtobioqrafiyasının bəzi qaranlıq məqamlarını və yanlışlıqları yeni faktik materiallar əsasında dəqiqləşdirməyə
çalışan müəllif Nizami əsərlərində adıçəkilən şəxsiyyətlər - Məhəmməd Cahan Pəhləvan, Qızıl Arslan, Xaqani
Şirvani, Qivami Mütərrizi, İmad Xoyi, Əbubəkr ibn-Xosrov əl-Ustad və başqaları haqqında danışır, bu ərəfədə
Gəncədə baş verən zəlzələnin, şairin Qızıl Arslanla görüşünün, həmçinin başqa tarixi əhvalatların zaman və
məkanını doğru müəyyənləşdirməyə nail olur. Qeyd etmək lazımdır ki, "İqbalnamə"də şairin böyük izzət və
ehtiramla yad etdiyi və indiyədək nizamişünaslıqda şəxsiyyəti tam müəyyənləşdirilməyən azərbaycanlı vəzir
İmad Xoyi haqqında İsa Həbibbəylinin verdiyi məlumatlar yenidir. Buradan, həmçinin məlum olur ki, Nizaminin
hələ gənclik illərindən başlayaraq, yəni 1160-cı ildə atabəy Şəmsəddin Eldəniz İraq səlcuq hakimiyyətini
Azərbaycan torpaqlarına birləşdirdiyi zamandan və oğulluğu türk-ağsunqar nəslindən olan I Arslan şahı İraqMosul atabəyi təyin etdiyi dövrdən şairin bu sarayla əlaqəsi olmuşdur.
Akademik İsa Həbibbəylinin kitabında, həmçinin Nizami dövrünün fəlsəfi-ideoloji görüşlərinə də xüsusi
diqqət yetirilir. XII əsrdə Azərbaycanda geniş yayılmış əxi-fəlsəfi görüşlərinin Gəncənin şəhər mühitində geniş
yayıldığını və mütəfəkkir - şair Nizami Gəncəvinin ədalətli cəmiyyət haqqında ideyalarının formalaşmasında
mühüm rol oynadığını göstərən müəllif haqlı olaraq yazır: "Dövrünün savadlı, dərin düşüncəli, fərqli baxışlara
malik adamlarının təmsil olunduğu və sadə, zəhmətkeş insanlara rəğbət bəsləyən "Əxilər" təşkilatı Nizami
Gəncəvinin yaradıcılığındakı humanizm, bərabərlik və ədalət ideyalarının davamlı olaraq tərənnüm olunmasına,
şairin sadə peşə adamlarına ehtiram bəsləməsinə müəyyən istiqamət vermişdir".
Bir mühüm məsələni qeyd etməyi vacib hesab edirik ki, İsa müəllim bu kitabında şairin ailə üzvləri
haqqında məlumatları özünün axtarışları ilə daha da genişləndirmiş, Nizami Gəncəvinin həyatı və ailəsi haqqında
Azərbaycan və dünya oxucularına mükəmməl məlumat vermişdir.
Tədqiqatda Nizami Gəncəvinin lirikası və epik əsərləri ayrıca fəsillərdə geniş təhlil olunmuşdur. Burada
alim yeri düşdükcə özünəqədərki araşdırmalara da nəzər salır, qaynaqlarda - XV əsrdə yaşamış Dövlətşah
Səmərqəndinin "Təzkirətüş-şüəra" əsərində qeyd olunan Nizaminin lirik şeirlər Divanı və şairin Xədiviyyə
kitabxanasında mühafizə olunan türkcə Divanının nəşri, öyrənilməsi ilə bağlı rəylərlə oxucusunu tanış edir. Alim
"Nizami Gəncəvinin azərbaycanca yazdığı şeirlər" adlı kitabda toplanmış şeirlərin bir çoxunun Nizami Gəncəvi
lirikasının mövzusu, süjeti, poetik vasitələri ilə səsləşdiyini göstərir və tam haqlı olaraq yazır: "Ola bilsin ki,
Xədiviyyə kitabxanasında eyni fondda Nizami adı ilə mühafizə edildiyi üçün bu əlyazma külliyyatında Nizami
Gəncəvi ilə yanaşı, Nizami Qaramanlının, hətta Nizami adında və ya təxəllüsündə başqa bir şairin də şeirləri bir
yerdə toplanılmışdır. Əks halda Xədiviyyə kitabxanasındakı əlyazmasının üzərindəki müəllifi bildirən sözlərin
içərisində Nizami Gəncəviyə aid olub, şairin təxəllüsünü (Nizami və Gəncəvi sözləri), atasının (Yusif) və
babasının (Müəyyəddin) adlarının yazılmasını necə təsadüf saymaq olar? Hətta bu nüsxədə Nizami Gəncəvinin
adının və künyəsinin "Divani-Nizami. Talif: əl-Mövla Nizaməddin Əbu Məhəmməd Cəmaləddin Yusif bin
Müəyyəd əl-Gəncəvi-əl-Üveysi" kimi təqdim olunması necə baş verə bilər? Şairin "Leyli və Məcnun" əsərində
öz adını Üveys adlandırması da yuxarıdakı adın və təxəllüsün Nizami Gəncəviyə aid olmasını daha da
qüvvətləndirir". Zənnimizcə, İsa Həbibbəylinin Nizami Gəncəvinin Türk Divanı haqqında söylədiyi haqlı
mülahizələr tədqiqatçıları düşündürməli və bu istiqamətdə araşdırmalar genişləndirilməlidir!
Əsərdə Nizami lirikasının, həmçinin Azərbaycan tarixi poetika nəzəriyyəsi baxımından dəyərləndirilməsi
faktı diqqəti cəlb edir. Məlumdur ki, Azərbaycan poeziya məktəbinin nümayəndələri, ilk dəfə olaraq Şərq lirik
şeirinə davamlı süjet vəhdəti gətirmişlər. Nizaminin lirik şeirlərinin süjetliliyi, mövzu vəhdətinin tamlığı ilə
fərqləndiyini göstərən nəzəriyyəçi-alim yazır: "Poetik cazibədarlıq və nağılvari süjetli lirika baxımından Nizami
Gəncəvinin şeirləri Şərq yazılı ədəbiyyatının "Min bir gecəsidir".
Monoqrafiyada Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" yaradıcılığı üzərində xüsusi dayanan müəllif ayrı-ayrı
poemaların mövzusu, ideyası, nəşri, tərcüməsi ətrafında tədqiqatlar aparır, şairin ölməz epik əsərlərinin Şərq, o
sıradan Azərbaycan bədii fikir tarixinə gətirdiyi özəllikləri müasir dövrün tələbləri baxımından dəyərləndirir.
Müəllifin şairin əsərlərindən seçdiyi müvafiq nümunələr bir daha təsdiq edir ki, Nizami Gəncəvi sənəti heç zaman
öz aktuallığını itirməyib və bu gün də zamanın qarşıya çıxardığı problemlərlə səsləşməkdədir.
Əsərin maraqlı fəsillərindən biri də "Renessans məsələsi" bölməsidir. Burada XI-XII əsrlər Azərbaycan
İntibahı adlanan dövrün Nizami Gəncəvi əsərlərində geniş əksini şərtləndirən məsələlər - sənətkar əməyinə rəğbət,
xalqa ehtiram və qayğının təsviri, humanizmin təbliği, ədalət, bərabərlik, azadlıq arzularının tərənnümü Renessans
hadisələri kimi dəyərləndirilir. Müəllifin elmi nəticələrinə əsasən, Renessans mədəniyyətində həyatın yüksəlişi,
cəmiyyətin inkişafında elmin, zəkanın rolunun zəruriliyi, dil faktorunun vahid, xalqlararası və ümumbəşəri
mahiyyətə xidmət etməsi - İslami sivilizasiya dövründə Şərqdə və antik mədəniyyətin dirçəldilməsi zamanı isə
Avropada baş verən təbii bir prosesdir. Alim coğrafi məkan və zaman anlayışından asılı olmayaraq insan
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həyatının, onun ali duyğu və hisslərinin mədəniyyətdə klassik ifadəsinin daimi mövcudluğunu əsas götürür və
Renessans anlayışını ümumdünya kontekstində izah edir: "Ənənə və novatorluq baxımından Şərq müsəlman
intibahı ilə Qərb xristian renessansı bir-birilə üzvi surətdə əlaqədardır. Şərq intibah ədəbiyyatının meydana
çıxardığı bədii obrazlarla Qərb renessansının aparıcı obrazları arasındakı bənzərliklər onları eyni dərəcədə əhatə
edən Renessans baxışlarından irəli gəlirsə, həmin qəhrəmanları ayıran cəhətlər isə Şərq və Qərb düşüncə
tərzindəki fərqliliklərdən doğur. Nizami Gəncəvinin Leylisi ilə Fransesko Petrarkanın Laurası, Nizaminin
Məcnunu ilə Uilyam Şekspirin Otellosu arasındakı oxşarlığın bir ortaq cəhəti də hansı coğrafi məkanda
yaşamasından asılı olmayaraq, insan talelərindəki yaxınlıqla və ya sənətkarların insan talelərinə bəslədikləri
münasibətlərindəki ortaq mövqelərlə əlaqədardır".
Bu bölmədə Nizami Gəncəvinin parlaq əsərləri və böyük idealları ilə Azərbaycan intibah ədəbiyyatının və
Şərq intibah mədəniyyətinin yaradılmasında və inkişafında həlledici rol oynadığını göstərən alim öz fikrini
aşağıdakı sözlərlə yekunlaşdırır: "Nizami Gəncəvinin zəngin və çoxcəhətli yaradıcılığı təkcə Azərbaycan
ədəbiyyatının və ictimai fikrinin deyil, dünya ədəbiyyatının və bəşər mədəniyyətinin Şərq intibahı və Qərb
renessansının qovuşağındakı ən böyük sənət hadisəsidir".
Azərbaycançılıq adlı sonrakı bölmədə Bərdənin məşhur tərifi və bu gözəl diyarın qadın hökmdarı Nüşabə
obrazı, Leyli və Məcnun yazmaq sifarişini alan şairin yaradıcılıq həyəcanları xatırlanır. Şairin azərbaycanlı
sələfləri ilə münasibəti, Xaqani yaradıcılığına rəğbəti nümunə gətirilir, əsərlərinin Azərbaycan ziyalıları
tərəfindən məhəbbətlə qorunaraq əziz yadigar, əvəzsiz hədiyyə kimi sevildiyi göstərilir.
Nizami Gəncəvi sənəti əsrlər boyu xalqları mənən yaxınlaşdırmış, öz vətəni Azərbaycanın və ayrı-ayrı
ölkələrin tarixi-ictimai nailiyyətlərini daha geniş miqyasda tanıtmaqla, onlar arasındakı mənəvi ünsiyyətin
genişlənməsinə, ədəbi-mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət etmişdir.
İnanırıq ki, şairin sənətinin bu ənənəvi missiyası bundan sonra da uğurla davam edəcək, akademik İsa
Həbibbəylinin "Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi" mükəmməl oçerki və onun türk, ingilis, rus, alman,
Çin, polyak, gürcü, Ukrayna və bolqar dillərinə edilmiş tərcümələrini əhatə edən kitabı Azərbaycanın dahi şairi
və mütəfəkkirinin dünya şöhrətini daha da artıraraq, onun ölməz sənət dühasını bütün xalqlara olduğu kimi
tanıtmaqla, şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı təhrif və qərəzli mülahizələri də aradan qaldıracaq.
Akademik İsa Həbibbəylinin Azərbaycan ədəbiyyatının korifeyi və xalqımızın mənəvi sərvəti olan Nizami
Gəncəvinin şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə öz oxucularını daha yaxından, dəqiq fakt və arqumentlər əsasında tanış
edən bu kitabı öz elmi əhəmiyyətinə görə dünya nizamişünaslığına yeni bir töhfədir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2022.-5 fevral.-№4.-S.8-9.
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Nizami Gəncəvi ənənələri Şəhriyar yaradıcılığında
Esmira Fuad
Belə bir ideya var ki, sənət, ədəbiyyat və incəsənət kəhkəşanında ayrı-ayrı millətlərin informasiya alıb
ötürmək imkanları heç də eyni səviyyədə olmur. Bu ideyanı təqribən belə izah etmək olar: tarixi inkişafın
mərhələsindın asılı olaraq bəzi millətlər gerçəklik və varlıqla, elə təbiətin özü ilə bağlı bilgi və ümumi məlumatları
enerji formasında qəbul edir, bu zaman digər millətlər həmin enerjini necə deyərlər "şüalandırmaq" mərhələsində
olur. Yəni özbaşına, boş yerə heç nə yaranmır və yer kürəsi də öz oxu ətrafında elə-belə dolanmır. Hər şey
enerjidir, hər şey onun yığılıb toplanması və ötürülməsi prosesindən başqa bir şey deyildir. Şeyx Nizami Gəncəvi
dövründə artıq əsrlər boyunca toplanıb, üst-üstə, iç-içə yığılıb laylar yaratmış elm və mədəniyyət dəyərləri, antik
dünyadan orta əsrlərə, ordan da birbaşa yeni dövrlərə paylanacaq işıq şüaları məhz Nizami kimi dühaların
qismətinə düşdü. Digər tərəfdən XIX əsrdə Azərbaycanın işğalı və iki yerə ayrılması hadisəsini yada salaq. Fars
və rus işğalına məruz qalan Odlar yurdu mədəni cəhətdən də düzlə yarğan arasında, dağla dərə arasında qalmış
kimi oldu. Bu əsnada təbiət və varlığın özünü tənzimləmə prosesi işə düşdü. Cənubi Azərbaycanda iki yerə
parçalıanmış ölkənin bölünməyən, ortaq türk mədəni irsinin inciləri ana dilində mükəmməl əsərlər yazan, dünyanı
və varlığı izah edən şairlərin qələmində ifadə olundu. Ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyar illər boyu susan dilin
dərdini danışırmış kimi yazdı. Ancaq yuxarıda vurğuladığımız Nizami ilə bağlı analogiya burda da keçərlidir.
Nizami kimi Şəhriyar da orta əsərlərdən üzü bəri qətrə-qətrə yığılan enerjini poeziya dilində, həm də Uluyurd
insanının ana dilində bütün dünyaya ötürdü və hər iki təsadüfdə dahi Azərbaycan şairlərinin mətnləri çağdaş
dünyanın özcə dilində aydın oxundu. Bir sözlə, hər iki şair sırf milli olduqları ilə bərabər, həm də bütün dünyanın
hikmət dolu yazarları oldular. Onlar bu dünyada hamının (heç şübhəsiz, bəsirət gözü olan insanların) ürəkdən
anladıqları musiqi dilinə yaxınlaşdılar. İndi keçək məsələnin faktoloji mənzərəsinə.
Öncə onu qeyd edək ki, korifey sənətkarlar - Şeyx Nizami, Xacə Hafiz, Sədi Şirazi, Saib Təbrizi və
M.Ə.Sabirin əsərləri lap kiçik yaşlarından ustad Şəhriyarın mütaliə, həm də qəlb yoldaşı olub. Türkcə ilk şeirini
də o, məhz böyük Sabirin təsiri ilə 1913-cü ildə, 8 yaşında ikən yazıb və "Ədəb" jurnalında çap olunub.
Əsərlərində novatorluqla ənənəviliyin vəhdətini yarada bilən müdrik şair Sədi-Rumi-Xəyyam-Hafiz, eyni
zamanda Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və Qətran Təbrizi-Nizami-Xətai-Nəsimi ənənələrinə söykənərək
poeziyada yeni üslub, məktəb yaradıb və özünü yenilikçi sənətkar kimi də təsdiqləyə bilib. Xəlqiliyi, canlı xalq
dilində yazıb-yaratmağı novatorluğun əsas təzahürlərindən sayan Şəhriyar, ümumiyyətlə, yeni və ən yeni İran
şeirində bu hərəkatın realizm ədəbi cərəyanının inkişafı, formalaşması prosesi ilə əlaqədar olaraq genişləndiyini,
inkişaf mərhələsi keçdiyini göstərib, konkret olaraq romantik və ya realist üslubda əsər yaratmaq formasını deyil,
hər iki cərəyanın vəhdətində ənənəviçilik yolunu novatorcasına getmək prinsipini əsas götürüb...
Şəhriyar "Gecənin əfsanəsi" məsnəvisinin "Təxti-Cəmşidin yanması" bölümündə İran hökmdarları
Dara/Dariyuşun şahlıq etdiyi sönməz növraqlı Təxti-Cəmşidin ərəb istilası, Çingiz xanın, İsgəndər Zülqərneynin
hücumları nəticəsində dağıdılaraq sirlər qəbiristanlığına çevrilməsini, Dara ilə son döyüşü zamanı isə məğlub
edilərək yandırılmasını, bu ölməz sənət əsərinin alovlar içində yanıb kül olmasını parlaq boyalarla, həm də böyük
ürək ağrısı ilə təsvir edir... Bu fəci olayı Şəhriyar "mədəniyyətin qətlgahı, eşq-məhəbbətin basdırılması, fələyin
ədalətə divan tutması, gülüstanın solması, dünya gözəli bir ayın batması, qurub-yaradan əllərin tikdiyi məbədin
bir sərxoşun qırıb-dağıtması" kimi mənalandırır. Bütün əsər boyu öz didaktik mövqeyini, mütəffəkkir simasını,
kamil sənətkar obrazını qoruyub-saxlayan şair son qənaətini - bütün Yer üzündə baş verən xəyanət və cinayətlərin,
fəlakət və rəzalətlərin, savaş və qırğınların əsas səbəbkarının nadanlıq, cəhalət, tamah və acgözlük olduğu
ismarışını bütün bəşəriyyətə ünvanlayır.
Şəhriyar sülhsevər, azadlıq sevdalı sənətkar idi. Vətənin hər guşəsini gülüstan, xalqının, qarındaşlarının
təkcə öz ölkəsində deyil, bütün dünya xalqlarının öz məmləkətlərində firavan dolanmasını arzulayır, yumruq
boyda ürəyinə yer kürəsinə, insanlığa ümman-ümman sevgi, məhəbbət sığışdıra bilirdi. Şair: "cənnəti də,
cəhənnəmi də yaradan insanın özüdür", - düşüncəsi ilə bəşəriyyətə səslənir ki:
Cənnətdir, olursa sülh ilə səfa,
Dünya cəhənnəmdir etsəniz dava...
Şeyx Nizami "İsgəndərnamə" poemasında ilk dəfə yaratdığı İsgəndər obrazının simasında ədalətli şah,
insanların xoş rifahı, azadlıq və səadəti uğrunda mübarizə aparan haqsevər bir qəhrəman surətini təqdim edir.
Mütəfəkkir şairin əsas məqsədi, o dövr üçün utopiya olsa da, ədalətli, müdrik hökmdar obrazı yaratmaq və
cəmiyyətlərə ondan nümunə götürməyi tövsiyə etmək idi. Nizaminin İsgəndər obrazı ilə Şəhriyarın yaratdığı şah
obrazı bir-birindən fərqlənir. Bütün müharibələrə, qəsbkarlara nifrət edən, hər cür fitnəkarlığı, soyğunçuluğu
pisləyən, bir insanın ölümünü bütövlükdə cahanın ölümünə bərabər tutan, dünyada ancaq sülh və əmin-amanlığın,
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mədəniyyətin qalibiyyətini görmək istəyən Şəhriyar isə İsgəndəri Əhrimən, Yer üzünü fitnə-fəsad yuvasına,
savaş, dava-dalaş meydanına çevirən şər qüvvə kimi təqdim edir. Sələfinin humanist, haqsevər, ədalətli bir şahşəxsiyyət kimi qələmə aldığı qəhrəmanının, əslində insan qırğınları törədən, mədəniyyətləri, sevgiləri öldürən,
dünyanı oda-közə döndərən cinayətkar olduğunu göstərir. Beləliklə də insanları, bütün bəşəriyyəti Əfzələddin
Xaqani Mədain xərabələrindən ibrət almağa səslədiyi kimi, Şəhriyar da odlar, alovlar içində yanan "TəxtiCəmşid"in viranəliklərindən nəticə çıxarmağa, burada hər kəsin özünü, ibrət aynasında üzünü görməyə çağırır.
"Mənim üslubum İraq səpkisindədir, lakin Türküstan və hind səpkilərinin də şeirlərimə təsiri vardır", deyən Şəhriyarın misilsiz bədii lövhələr yaratmaq qüdrəti, əslində İraq və Türküstan səpkilərinin birləşməsindən
pərvəriş tapmış Azərbaycan ədəbi məktəbindən qaynaqlanırdı. Şair Azərbaycan elatının köçəri həyatının mərdlik
və qəhrəmanlığını, şəhər həyatının isə qaynarlığını və müdrikliyini özündə birləşdirən Azərbaycan-Nizami ədəbi
məktəbində müdrikliklə epik vüsətin qaynayıb-qarışdığını təqdir edir, müsbət cəhət kimi dəyərləndirirdi. O, hələ
sağlığında ikən nəşr olunmuş "Divan"ının IV cildinə yazdığı müqəddimədə real həyat lövhələri ilə zəngin olan,
ictimai, ədəbi-fəlsəfi, əxlaqi-didaktik görüşlərini parlaq şəkildə əks etdirən "Gecənin əfsanəsi" poemasını məhz
bu səpkidə yazdığını bildirib...
Şəhriyarın "alagözlü öküzlər, sarı telli inəklər" epiteti daha bir mifoloji təsəvvürü yada salır: Əsatirə görə,
Yer kürəsi öküzün üzərində dayanmış, qərar tutmusdur. Qeyd edək ki, bəzi heyvanları, o cümlədən, öküzü qədim
tayfa və qəbilələr, həmçinin, çox qədim və zəngin mədəniyyətə sahib olan Oğuz türklərinin əcdadları totem sanıb,
müqəddəs varlıqlar kimi sitayiş ediblər: Tarixçi-etnoqraf Qoşqarlı "Azərbaycanlıların maddi mədəniyyəti" adlı
əsərində "Oğuznamə"yə istinad edərək oğuzların mifik ulu əcdadı olan Oğuz xanın Ay ilə Öküzün izdivacından
doğulduğunu göstərir. Elə bu səbəbdən də son oğuzların ən qədim zamanlarda öküzə totem münasibəti
bəslədiklərini söyləmişlər. Əbülfəz Hüseyni və Zelen Yampolski kimi alimlər Qobustandakı öküz təsvirlərini də
oğuzların ulu babalarının cızdıqlarını söyləmişlər.
Tarixin dərin qatlarına enən şair demək istəyir ki, boz öküz, qara öküz, sarı inək, qızıl inək kimi nağıl
personajlarının da bu tarixi inancdan və qədim zamanlarda öküzə totem kimi dərin etiqadından yarana biləcəyini
unutmamalıyıq. Dahi Nizami isə bunu xatırlama yolu ilə deyil, açıq-aydın yazır:
Büdrəyən, mürgü vuran bir öküz üstündədi Yer,
Hər nə qurduqsa qırır, qəbrə qoyur əksərini.
Yəni dərin və hərtərəfli bilik, geniş dünyagörüşünə sahib olmuş şair hesab edir ki, yeri çiyinlərində saxlayan
həmin öküzün ani büdrəməsi planetdə dəhşətli zəlzələ, burulğan və qasırğaların, sunamilərin yaranmasına səbəb
olur...
Şəhriyar daha sonra Nizami Gəncəviyə söykənərək göstərir ki, şir əlindən tac alaraq şeir, sənət dünyasının sultanı
olmuş qüdrətli şair Bulud Qaraçurlu Səhənd, həm də bu əlçatmaz şöhrət zirvəsinə əfsanəvi Simurq quşundan fənd
alaraq ucalıb:
Ad alıb səndən o şair ki, sən ondan ad alıbsan,
Ona hər dad verəsən, yüz o müqabil dad alarsan,
Tarıdan hər zad alarsan.
Adaş olduqda sən onla daha artıq ucalarsan,
Şir əlindən tac alarsan,
O da şeirin, ədibin Şah dağıdır, şanlı Səhəndi,
O da sən tək atar ulduzlara şir ilə kəməndi,
O da Simurqdan almaqdadı fəndi...
Burada şair şifahi xalq ədəbiyyatından və böyük Nizaminin obrazlarından istifadədə yenə də orijinal bir
yol seçir və "Şir əlindən tac almaq", "Simurq" detalları vasitəsilə təfərrüatı oxucunun təsəvvüründə canlandırır.
Belə ki, "Yeddi gözəl" əsərinin qəhrəmanı Bəhram Gur səhər tezdən iki ac, yırtıcı şirin arasına qoyulmuş şahlıq
tacını vəhşi şirlərin pəncəsindən alaraq taxt-taca sahiblənir. Şəhriyar fərəhlə bildirir ki, şair Səhənd də poeziya
aləmində belə igidliklər göstərməyə qadirdir. Çünki poeziya dünyasının şöhrət zirvəsinə gedən yolu da məhz
"aslanların arasından", sərt keşməkeşlərdən, dönüslərdən keçir. Əfsanəvi Sümurq quşu da elin bu xoş amallı,
azadlıq ideallı şair övladlarından öz himayəsini əsirgəmir, çətinliklərdən qoruyur. Azərbaycan nağıllarında
Sümurq, Zümrüd, Ənqa, Hüma kimi təsvir edilən bu quşonqon insanların xidmətində durur, onlara yaxşılıq,
xeyirxahlıq edir, qəhrəmanları qanadlarının üstünə alaraq zülmət dünyasından işıqlı dünyaya qovusdurur, ("Məlik
Məmməd", "Ağ atlı oğlan" və s.), onların arzularına çatmasına yardımçı olur. B.Q.Səhəndin Simurqdan fənd
alması təsəvvüfi məzmun daşıyır. Şair Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından, folklordan, eləcə də Şərq
mifologiyasından götürülmüş bu əfsanəvi obraz və rəmzlərlə zəngin olan əsərlərində özünün də müxtəlif
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məzmunlu rəmzlər, inanclar sistemini yaradıb. Burada Azərbaycan xalqının inanclar sistemində odda mələk
olması ilə bağlı inanc da öz əksini tapır.
Şəhriyar yaradıcılığında məzmun və məramı, hətta sərlövhəsi belə eyni olan, lakin özünəməxsus bir üslubda
qələmə aldığı bu kimi uğurlu iqtibaslara çox təsadüf edilir. Bu baxımdan da şairin yaradıcılığına Nizami ədəbi
irsinin böyük təsiri diqqət çəkir. Mütəfəkkir şairin "Gecə gizlincə bizə sevgili yar gəlmiş idi, Üzü aydan da gözəl
nazlı nigar gəlmiş idi" məşhur qəzəlindən uğurla iqtibas edən Şəhriyar "Gecə xumarı" adlı poetik əsərini yazır:
Yuxuma dün gecə bir lalə üzar gəlmiş idi,
Gənc ikən sevdiyim o incə nigar gəlmiş idi.
Ey könül gülşəni, tufanlı zamanın keçmiş,
Yasəmənli çəmənə tazə bahar gəlmiş idi.
...Fərhadın tişəsi əfsanə deyib Şirindən,
Xosrovun qarşısına orda şikar gəlmiş idi.
Sərvi-nazım mənə bir an da yaxın düşmədi heç,
Qol-budaq atmış idi, üstünə bar gəlmiş idi.
Göz açıb gördüm o gənclik səhərindən yox əsər,
Qocalıq gündüzü axşam kimi tar gəlmiş idi...
Hər iki dahi şairin eyni mövzuda yazdığı əsər məna və məzmununa, ictimai-sosial aspektinə görə birbirindən fərqlənir. Görkəmli şərqşünas alim Böyükağa Hüseynov yazır ki, "təqlid və iqtibas ancaq qüdrətli
şairlərin yaradıcılığında idarə edilməsi mümkün olan və müsbət nəticə verən bir hadisəyə çevrilə bilər. Az
təcrübəli, xüsusən gənc şairlərin böyük əksəriyyətinə isə o, kor-koranə təsir göstərir, onların yaradıcılıq
imkanlarını cilovlayıb məhdudlaşdırır və bu, şairləri adətən formalizmə yuvarladır..."
Burada şübhəsiz ki, həm də bir qəzəl ustadı kimi Şəhriyarın novatorluğunu da gözardı etməməliyik.
Şəhriyar İranda çağdaş dövrün ən böyük qəzəl şairi sayılır. O, Şirazlı Hafizdən sonra təkrara və geriliyə məruz
qalan fars qəzəlinə yeni ictimai məzmun gətirib və İran ədəbiyyatında yeni qəzəlin gəlişməsinə yol açıb. Belə ki,
İran tarıxındə yeni qəzəli Şəhriyarsız araşdırmaq mümkünsüzdür. Çağdaş fars şairi Nadir Nadirpurun fikrincə,
"müasir qəzəlin binası dörd sütuna söykənir. Təbrizli Şəhriyar, Zəncanlı Münzəvi, Behbehanlı Simin və Gilanlı
Sayə. Şəhriyar danışıq dili, Azərbaycan ədəbiyyatı və dil yeniliklərindən istifadə edərək fars poetik dilini
genişləndirib, Münzəvi isə Şəhriyarın neoklassik məktəbini izləyərək qəzəlin dilində və vəznində yeni ixtiralar
edib. Yəni, müasir qəzəldə dörd şair özünə məxsus üsluba malikdir. Oxucu bu şairlərin adı çəkilməsə belə, onları
tərzindən asanca tanıya bilir..."
Şəhriyar müxtəlif şairlərin əsərlərindən bəhrələnsə də, özünəməxsus, göz görüb əl çatmayan ulduzlu və
xəyala təkan verən bir şeir dünyası yaradıb. Öz üslubunda ən müxtəlif ustad şairlərin üstünlüklərını mənimsəyib
və yaşam boyası ilə yeni bir şeir yaradıb. Elə bu səbəbdən "ziyalılar arasında zamanın "Hafiz"-i, kütlə içində isə
"Üstad" adlandırılıb. Nəhəng şairin dil baxımından yeniliklərini belə sıralamaq olar: Türk folklorundan geniş
yararlanma. Örnək:
Gəlməz, tanıram bəxtimi, indi ağarar sübh,
Qaş beylə ağardıqca daha başda ağarı...
Turkun məsəli folkloru dünyada təkdir...
Xan yorğanı kənd içrə məsəldir mitil olmaz...
Şair ola bilməzsən, anan doğmasa şair,
Missən a balam, hər sarıköynək qızıl olmaz...
Yeni dil incəlikləri və təsvirlər. Aşağıdakı beytlərə diqqət edək:
Gözlər asılı, yox nə qaraltı, nə də bir səs,
Batmış qulağım gör nə döşürməkdədi darı...
Göz yaşları hər yerdən axarsa, məni tuşlar,
Dəryayə baxar, bəllidi çayların axarı...
Mehrabi -şəfəqdə özümü səcdədə gördüm,
Qan içrə qəmim yox, üzüm olsun sənə sarı...
Cümlənin mənasında problem yaranmadan bəzi hissələrin silinməsi. Çox yumşaq vəznlərdən istifadə
edilməsi. Danışıq dilinə yaxınlaşması və danışıq, şivə sözlərindən qafiyə düzəltməsi. Rədifdən az istifadə etməsi.
Şeirdə beytlərin strukturu, yəni, beytlərin məna cəhətdən ardıcıllığı. Bütün bu sadalananlar sayəsində poeziyada
məhz Şəhriyar ədəbi məktəbi formalaşıb. Şübhəsiz ki, Şəhriyar məktəbi sadaladığımız yeniliklərin yaradıcısı olan
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ustad başda olmaqla, türkdilli şairlərdən ibarətdir və onların bir qismi farscada N.Yuşicdən ilham alıb,
təsirləniblər. Şəhriyar qəzəl sahəsində böyük şair olsa da, onun ən dəyərli və modern əsərləri "Həzyane del",
"Mumiyai", "Ey vay, madərəm", "Do Morği beheşti", "Əfsaneyi şəb", "Peyğam-o Eynşteyn", "Rəssam" və bütün
yaradıcılığının zirvəsində qərar tutan "Heydərbabaya salam" və "Səhəndim", "Xan nənə"sindən ibarətdir. O, özü
bu növ şeirlərə "Məktəbi Şəhriyar" adını verib. Bu məktəbin farsca qəzəl yazan davamçıları Nima Yuşicin
"Əfsanə" şeirinin təsiri altında yazıb-yaradanlardır.
"Mövlana Şəmsin barigahında" məsnəvisini sadəcə bir poeziya örnəyi kimi deyil, həm də Şəhriyarın
klassik poeziya və fəlsəfəyə baxışı kimi də dəyərləndirmək mümkündür. Şeirin fakturasında bir bayram ovqatı
olsa da, əsas məsələ bu deyil. Aydındır ki, şeirdə bu "bayram ovqatı"nı yaradan, onu az qala dekorasiyaya
çevirən məhz şairin ruh yüksəkliyidir. Şair ilhamının qanadlandığı, təbinin coşduğu an xəyalında Mövlana
Cəlaləddin Ruminin Şəms Təbrizinin diyarına-qədim Təbrizə gəlişini canlandırır və bununla da klassik dövrün
ədəbiyyatını dəyərləndirmək üçün əlinə gözəl bir fürsət düşür:
Bu gecə Təbriz çırağbandir, bilin,
Ol günəş çün burda mehmandır, bilin!
Görmədim çıxsın gecə heç aftab,
Bu oyaqlıqdır ilahi, ya ki, xab?
Şurdur salmış o şəhrə həm bizə,
Vay, Mövlana qonaq gəlib Təbrizə.
Bu gecə ol ay qədəm qoymuş gözə,
Bəxt-dövlət üz qoyubdur Təbrizə.
Şəhriyar ruh yüksəkliyi ilə "eşq sultanının artıq qapıda olmasını" xəbər verir. Bununla o, yüksək poeziyanın
yaradıcılarını xatırlayır, onların poeziyada qalan əbədi və silinməz izlərini tərənnüm edir. Və demək lazımdır ki,
bu məsnəvinin üzdə görünən qatı da məhz tərənnümdür, əsl mənası isə daha dərin qatlarda hifz olunur.
Ol ki, olmuş orda şəmsə mizban,
Bu gecə Şəmsə olubdur mehman.
İndicə bax, qapıdadır sultani eşq,
Mərhəba, sonsuz gözəllik, cani eşq.
Can fəda olsun sənə, canu dilim,
Qoy gözüm üstə qədəm, ey sevgilim!
Gəncsən viranə könlümdə mənim,
Aləmə sən sığmasan, ey məskənim.
Gəldi Mövlana Cəlaləddin bizə,
Xoş gəlibsən mehrü mahım Təbrizə!
Əsas məsələ bu məqamdan başlayır: biz balıq olsaq, sən dəryasan və bu, təkcə Mövlanəyə şamil edilmir.
Həm də "Şəmsin şöləsi bir eşqi min eylər" ifadəsi heç də gəlişi gözəllik xətrinə deyilmir. Bir sözlə, Şəhriyar bu
şeiri ilə böyük bir dünya yaradır, elə bir dünya ki, onun yeri, göyü, buludları, ağacları, insanları, zövq və
gözəlliyi... bunların hər biri bir böyük şairin çöhrəsində qərar tutur. Məsələn, şairin fikrincə bu kəhkəşanda hər
şeyin əsasında Şeyx Niami Gəncəvinin "Xəmsə"si durur:
Min eylir bir eşqi Şəmsin şöləsi.
Məcuna su verdi şeiri Mövləvi
Dən ona vermiş bu Şəms mənəvi
Çal-çağırdır burda hər yan, gör necə
Gör nə də rəqsü səmadır bu gecə.
Xətti məşuqundu həm şahidlərin
Dəm, duasından alıb zahidlərin
Dad Nizami "Xəmsə"sindəndir, alıb,
Saibin bitiyi də bir duz salıb.
Əməq almış alini Buxaradan
Limonun dadın da molla Sadradan
(Məsnəvinin poetik tərcüməsi Yusif Əzəmiyə aiddir)
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Belə olduğu üçündür ki, Nizami yalnız seyr edilir, ancaq onun sözü, onun ilmə-ilmə işlədiyi, qurubyaratdığı "Xəmsə" həyat rəmzidir, insanların nəfəsi, dünyada canlı və diri olan hər şeydir. Şəhriyar Şeyx
Nizaminin əsərlərini orijinaldan oxuyub məna dərinliyinə baş vurub, özü üçün gərəkli gövhərləri seçib:
Bax, Nizami məclisə vermiş bəzək,
Sözləri şeir ilə səpmiş gül-çiçək
Nəzm alıb məclis Nizamidən bütün
Kasə-kasə mey də camidən bütün...
Gər Nizami çox qızıl sözlər yazıb,
Sən ki, varsan o qızıl sözlər azıb...
"Gecənin əfsanəsi" məsnəvisindən Nizaminin yaratdığı ənənəvi obrazların Şəhriyar qələmində
cilvələndiyinin də şahidiyik. Şəhriyar gecənin nələrə qadir olduğunu ilhamın qanadlarında vəsf edərək o qədər
cazibədar romantik səhnələr, mənzərələr yaradır ki, özünün də adlandırdığı kimi, sanki oxucunun qulaqlarında
gecənin simfoniyasını səsləndirir... və bu simfoniyanın əsas səsləri sırasının, obrazlar qalereyasının önündə məhz
Nizami Gəncəvinin məşhur obrazları gəlir:
O, görmüş rüxsarı ay Mənijəni,
Quyuda həbs olan igid Bijəni.
Leylini görmüş ki, dağ-daşı gəzər,
Məcnunun eşqilə canını üzər.
Görüb Şiruyəni, deyərək qan-qan,
Div kimi yavaşca düşür bacadan.
Çingiz ordusunu görmüşdür gecə,
Qiyamət qoparır döyüşdə necə.
Görüb Təxti-Cəmşid necə odlanır,
Gülür İskəndərin halına, yanır.
Eləcə də "Azərbaycan" qəzəlindən: "Bisutuni inqilabda şirin, vətən üçün Fərhad, Külüng vurmuş öz başına
zaman-zaman, Azərbaycan!"; "Cəmşidin piyaləsi" qəzəlindən isə: "Bu sairlər təbinin sehrini bilmək istəsən, Hər
sözüm, hər söhbətim, kəlməm onunla canlanır. Rumi ney vermiş sözə, Şeyx Nizami qəmli çəng, Ruhudur şərqin
əzəldən, Cəm onunla canlanır. Bir şahənşah adını dünyaya car etmiş bu cam" hissələrində Nizaminin parlaq
obrazlarından ustad Şəhriyarın nə qədər böyük ustalıqla bəhrələndiyini və misraları arasında cilvələndirdiyinin
şahidi oluruq. "Şatır oğlan" qəzəlindəki: "Lənət ol bad-i-xəzanə ki "Nizami" bağının, Bir yava gülbəsərin qoymadı
kakillənsin!"
Şübhəsiz ki, Nəsimi, Füzuli, Vaqif, Sabir və Şəhriyar kimi ustadlarının şöhrət ulduzunun sönməməsinin
səbəbi xalqın ruhunu dəqiq tutmalarında, onunla bir sinədə ürək kimi döyünmələrindədir. Yəqin ki, xalqın istəyi
zaman-zaman dəyişir və müxtəlif dəyişmələrə məruz qalır. Buna görə də, bu şairlərin əsərləridə növ müxtəlifliyi
qabarıq müşahidə edilir, onların hər birində özünəməxsus forma və məzmun rəngarəngliyi mövcuddur. Bu
mətnlərə xas olan forma və məzmun çalarları meydana gəldikləri zamanda yeni ədəbi cərəyan və təmayüllər
yaratmışdır. Müasir dünyada yalnız əcdadlarının yolunu davam etdirənlər cağımızın tələbatına cavab verməklə
ədəbiyyat sahəsində uğur qazana bilərlər.
Nizami Gəncəvi kimi, Şəhriyar da poeziyada məktəb yaratmış qüdrətli söz ustadıdır. Nizaminin "Xəmsə"si,
məlumdur ki, janr baxımından fərqli şəkildə adlandırılıb. "Xəmsə"ni yaradan beş əsərə poema, mənzum roman
və ya dastan deyən tədqiqatçılar da olub. Fikrimizcə, "Heydərbabaya salam" və "Səhəndim" məhz Nizami
dastançılığının ana dilində uğurlu davamıdır. Şəhriyarın qəzəl, qəsidə və poemalarında bir sıra poetik incəlik və
özəlliklər müşahidə edilsə də, türkcə şeirlərinin ən önəmli elementi türklük hissinin güclü olmasıdır. Bu hiss
Füzuli, Əliağa Vahid, Nəsimi və Sabirin dilində olduğu kimi, çox güclüdür. Onun 1900 beytlik türkcə divanı nə
qədər dəyərli əsər olsa da, onların heç biri "Heydərbabaya salam" və "Səhəndim" səviyyəsinə yaxınlaşa bilməyib.
Xalqın axıcı folklor dilinə çox yaxın olan və onlardan rişələnən bu iki əsər təkrarsız özəlliklərin daşıyıcısıdır. Çox
hallarda şairlər xalqın dilində şeir yazmağa cürət etməyiblər. Şəhriyar isə əksinə, şeirlərində xalq dilindən
cəsarətlə istifadə edib. Realist səhnələrin bolluğu ilə daha çox sevilən "Heydərbaba"nın şəhdi-şirəsini və
məzmununu, əsasən xalq dilindən alıb. Bütün səhnələri gerçək həyata yaxınlaşdıran isə xalqın dilidir. Bu əsər
duyğu, musiqi, təsvir, imaj və etiraz nidaları ilə boyaboydur, doludur. Əlcəzairli fransız nasiri və filosofu Alber
Kamyu "Rəssamlıq etiraz deməkdir, - deyirdi. Etiraz, əslində mövcud vəziyyətə nifrət bildirmək və yaxşı duruma
maraq göstərməkdir. Bu etiraz Şəhriyarın "Heydərbabaya salam" və "Səhəndim" mənzumələrində çox güclüdür.
"Hansı əsər sənin ürəyinə daha yaxındır?" - sorğusuna suriyalı yazar Qadət-Üssəmanın cavabı: "Sənin ürək
sözünü, özündən yaxşı söyləyən əsər" - olmusdu. Deməli, ən yaxşı əsər xalqın ürək sözünü, ruhunu ən yaxşı
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şəkildə ifadə edə bilən əsərdır. Elə bu xüsusiyyətə görə də Şəhriyarın şah əsərləri - "Heydərbabaya salam" və
"Səhəndim" oxucu tərəfindən olduğu kimi, böyük sevgi və özləmlə qarşılanır. Çünki "Heydərbabaya salam"da
doğma yurda məhəbbət, onun gözəl təbiəti, əlvan obrazları, xalqın adət-ənənələri sadə xalq dilində və onun
ruhundan su içən heca vəznində ifadə olunub. Poema ana dilində yazılması ilə yanaşı, keçmişlə bağlı nostalji
səhnələrinə görə də xalqa çox xoş gəlir, onu öz keçmişinə, ömrünün ötən çağlarına qaytarır, duyğularını oxşayır.
Bu kimi əsərlər Azərbaycan xalqının keçmişlə bağlı duyğularının güzgüsüdür. Əgər "Heydərbabaya salam"
keçmişə həsrət və nostaljidirsə, "Səhəndim" gələcəyin arzusu, utopiya və ideallar aləminin vəsfidir. Hər iki əsər
nə qədər bənzərsiz olsa da, mütəxəssislərin fikrincə, "Səhəndim"in şeiriyyəti daha yüksək, dili axıcı və
coşğundur.
Bütün bunların yekunu olaraq deyə bilərik ki, Şeyx Nizaminin "Xəmsə"si əsrlər boyu ədəbiyyat incisi
sayılaraq öz dəyərini aldığı kimi, onun yaradıcılıq ənənələrinin davamçısı olan xələfi-ustad Şəhriyarın da əsərləri
hələ sağlığında ikən əbədiyaşarlığa vəsiqə qazanıb.
525-ci qəzet. - 2022. - 14 yanvar. - № 7. - S. 14-15.
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"Yüz il sonra sorsan, bəs, o hardadır, Hər beyti səslənər, burda, burdadır"
Vaqif Tanrıverdiyev
“Nizami Gəncəvi ili” başa çatdı. Gəncə şəhəri 2021-ci ili 880 il əvvəl olduğu kimi, Nizami Gəncəvi
şeirinin ab-havası ilə yaşadı, Nizami şeiri çətirləndi, Nizami nəsihət və hikməti səsləndi. Bir il ərzində dahi şair
hər evin, hər ocağın "qonağı" oldu. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən Nizamisevərlər Gəncəyə gəldi, şairin
hikmətlərini dinlədi, səkkiz yüz səksən il əvvəl olduğu kimi, günəş yenə də sanki böyük şair Nizamini salamladı.
Səkkiz yüz səksən il əvvəl olduğu kimi, yenə də gəncəlilər hər səhəri şeirlə açdılar.
Bəli, səkkiz yüz səksən il...
Bu yüz illərin burulğanında çox hadisələr, çox təlatümlər oldu, unuduldu, amma şeir yaşadı...
Bu yüz illərin keşməkeşindən doğan çox rəvayətlər, çox hekayətlər söyləndi, unuduldu, amma şeir
yaşadı...
Şəhərə layla çalan Gəncəçayın nəğməli dodaqları çox müsibətlər pıçıldadı, unuduldu, amma şeir
yaşadı...
Kəpəzin "sinəsi" yarıldı, Göygöl yarandı, bu şəhərin yaddaşına zəlzələnin faciəsi həkk olundu,
unuduldu, amma şeir yaşadı...
Budur, bir dinlə, eşit yaşayan şairin səsini, duy "yaşayan" şeirin nəfəsini:
"Yüz il sonra sorsan: Bəs o hardadır?
Hər beyti səslənər: Burda, burdadır"
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin bədii fikir salnaməsinə parlaq işıq saldı,
onun indiyədək keçirilən yubileylərinin ideyasını, mahiyyətini özündə ehtiva etdirməklə yanaşı, Azərbaycan
humanitar elminin, nizamişünaslığının qarşısında tamamilə yeni hədəflər müəyyənləşdirdi, Nizami yaradıcılığına
istinadən multikultural istiqamətlər formalaşdırdı, bədii irsinin tədqiqi, təbliği və əsərlərinin nəşrində yeni,
möhtəşəm mərhələ oldu.
Ölkə başçısının 2021-ci ili Azərbaycan Respublikasında "Nizami Gəncəvi ili" elan etməsi Nizami
Gəncəvini yenidən bizim müasirimiz etdi. Şairin vətəni 365 günü Nizami şeirinin ab-havası ilə yaşadı, Nizami
hikməti ilə "qol-boyun" keçirdi.
Keçirilən bayram təntənələrinin ümumxalq vüsəti, şeir məclislərindəki coşqu, "Xəmsə"nin motivləri
əsasında hazırlanan tamaşaların uğuru göstərdi ki, qədim şəhər Nizami dühasını yubileydən-yubileyə xatırlamır,
hər il, hər gün Nizami şeiri dillərdədir. "Dünyada elə dahi sənətkarlar var ki, onların yubileyləri hər il
keçirilməlidir" - ulu öndər Heydər Əliyevin sözləridir.
Şairin vətəni qədim Gəncə şəhəri nüzamisevərlərin görüş yeri oldu, Nizami Məqbərəsinin bir günü də
qonaqsız keçmədi. Məqbərə çiçək yağışına büründü.
Nizami Gəncəvinin məzarı üzərinə 1932-ci ildə müvəqqəti xatirə daşı qoyulub. 1940-cı ildə məqbərənin
yenidən inşa ediləcəyi nəzərə alınaraq arxeoloji qazıntı işlərinə başlanıb. Ən nəhayət, 1947-ci ildə Nizami
Gəncəvinin məzarı üzərində yerli ağ daşdan məqbərə ucaldılıb. Bəzi ölkələrin Nizami Gəncəviyə yiyə çıxmaq
iddiası, Moskvanın qısqanclığı dahi şairə əsassız hücumlara qol-qanad verib. Bərbad vəziyyətdə olan qəbirdən
çıxarılmış yazılı daş və digər əşyalar, tabutun üzərindən götürülmüş tirmə parça, kitabələr və digər əşyalar
müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Nizami sevgisi, şəxsiyyətinə və yaradıcılığına diqqət və qayğısı dahi şairin
milli mənsubiyyətinə, şəxsiyyətinə və yaradıcılığına yönəlmiş hücumları, bütün yanlış fikirləri alt-üst etdi. 1990cı ildə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, Siyasi Büronun üzvü olarkən vəzifə imkanlarından istifadə
edərək Nizami Gəncəvini dahi azərbaycanlı, ölməz gəncəli kimi dünyaya yenidən tanıtdı. Bu yöndə ilk addım
dahi şairin məqbərəsinin yenidən qurulması, onun adına, şəxsiyyətinə və yaradıcılığına layiq sənəd məbədinin
ucaldılması oldu.
Nizami Gəncəvinin Məqbərəsi ilə üzbəüz Nizami Gəncəvi Muzeyi ucaldılıb. Məqbərədən çıxıb, hər
tərəfi yaşıllığa, gül-çiçəyə bürünmüş meydandan keçirsən, dahi şairin büstünə səcdə edib, Muzeyə daxil olursan.
Nizami Gəncəvi Muzeyinin direktoru Könül Süleymanova ilə salonları gəzirik.
Muzeyin sərgi zalı əl-alvan xalçalara bürünüb. Azərbaycanın milli ornamentləri ilə toxunmuş 11 xalça
nümayiş olunur. Yundan toxunmuş bu xalçalarda "Xəmsə" nin motivləri əks olunub.
Muzeydə Nizami Gəncəvinin fars dilində yazılmış, 1960-cı ildə Bakıda çap olunmuş "Sirlər Xəzinəsi"
kitabı, Nizami Gəncəvinin 800, 840, 850 illik yubileyləri ərəfəsində nəşr etdirilmiş "Xəmsə" və monoqrafiyaları,
ulu öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Nizami Gəncəvi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

yubileylərinin keçirilməsi, əsərlərinin tədqiqi və nəşri, məqbərənin bərpası ilə bağlı verdikləri sərəncamlar və
qərarlar nümayiş etdirilir.
Cəlaləddin Ruminin 1871-ci ildə çap olunmuş məsnəvisi, Həmid Araslının 1954-cü ildə çap etdirdiyi
"Nizami Gəncəvi poemalarından parçalar" adlı monoqrafiyası, 1854-cü ildə İranda çap olunmuş "Xəmsə"
nümunəsi, özbək şairi Əlişir Nəvai əsərlərinə həsr olunmuş miniatür toplular muzeyin çox qiymətli
eksponatlarıdır.
Orijinalları Misirin İsgəndəriyyə kitabxanasında, ABŞ-ın Metropoliten Muzeyində, Avstriya Milli
Kitabxanasında, Bruklin muzeyində saxlanılan XIV-XVI əsr miniatürlərinin surətləri də muzeyin sərgi zalını
bəzəyir.
Saltıkov-Şedrinin Rusiya kütləvi kitabxanasında qorunan "Xəmsə" əlyazmaları, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən ölkəmizə gətirilən orijinal "Xəmsə" əlyazmaları, Qurani- Kərimin ən qədim
nümunələri də muzeydə nümayiş etdirilən eksponatlar siyahısındadır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Nizami Gəncəvi
yubileylərinin qeyd olunması, məqbərənin bərpası, əsərlərinin nəşri və tətbiqi ilə bağlı verdikləri sərəncamlar və
qərarlar, Nizami Gəncəvinin xələflərinin və sələflərinin fotoları, Nizami məqbərəsinin müasir simasının bərpa
işlərinə qədər olan fotoları da muzeydə yerləşdirilmişdir.
“Nimami Gəncəvi ili” çərçivəsində nəşr olunan kitab və monoqrafiyalar muzeyin ekspozisiyasını daha
da zənginləşdirib.
Məişət əşyaları guşəsində isə XVI-XIX əsr məişətində istifadə olunan mis və gildən hazırlanan qablar
sərgilənir.
Nizami Gəncəvi Muzeyində çox zəngin xatirə kitabı var, vərəqləyib, oxuduqca dahi şairin Məqbərəsini
və Muzeyini ziyarət edənlərin təəssüratları, xüsusilə də dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş insanların ürək
sözləri qürur hissi doğurur.
Latın Amerikasından olan nümayəndənin yazdıqları ilə siz də tanış olun: "Eşq olsun. Dünya şöhrətli
Nizami Gəncəvinin Məqbərəsini ziyarət etdik, hər birimiz üçün qürurverici gün oldu".
Kubalı iş adamlarının ürək sözləri də maraqlıdır: "Hər zaman istəmişik bura gəlib, ziyarət edək.
Ziyarətimiz Nizaminin yubileyi ilinə düşdüyü üçün çox xoşbəxtik. Nizami Gəncəviyə ölkə başçısının diqqət və
qayğısı xüsusilə diqqətimizi cəlb etdi".
"Nizami ili" artıq başa çatdı. Nizami irsi isə əbədiyaşardır. Ölkə başçısının 2021-ci ili "Nizami Gəncəvi
ili" elan etməsi dahi şairin ədəbi irsinin həmişəyaşarlıq məşəli kimi Nizami şeirinin dünənini yenidən işıqlandırdı,
bu günü nura boyadı, gələcəyini isə gur işıq selinə bürüyəcək.
“Nizami ili” ölkəmizin hər guşəsində coşqu ilə qarşılandı, şəhər və rayonlarda kütləvi tədbirlər keçirildi,
demək olar ki, bütün ölkə Nizami ab-havası ilə yaşadı. Ölkə başçısının Sərəncamı dahi şairin vətəni qədim Gəncə
şəhərində Nizami şeirinə, Nizami sənətinə ehtiramın sonsuz ifadəsi kimi qarşılandı. Şəhərin hər bir sakini, işindən,
vəzifəsindən asılı olmayaraq bu əlamətdar ilə öz töhfəsini verdi.
İl ərzində həyata keçirilmiş işlərin xronologiyasına baxıram. Bu ilin hər bir günü Nizami şeirinin əkssədası ilə keçib. Nizami şeir saatları, videokonfranslar, Gəncənin teatr kollektivlərinin Nizami Gəncəvinin
əsərlərinin motivləri əsasında hazırladığı onlayn tamaşa və süjetlər, ədəbi-bədii kompozisiyalar, elmi-praktik
konfranslar Nizami Gəncəvi şeirinə ümumxalq ehtiramının sonsuzluğundan xəbər verdi. Bu tədbirlər təkcə şəhər
miqyası ilə məhdudlaşmadı, ölkəmizin meridianlarını aşdı. Beynəlxalq elmi-praktik konfranslar təşkil olundu.
Türkiyə Cümhuriyyətində keçirilən "Uluslararası Kısa Performanslar" festivalında "Xəmsə" ədəbi-bədii
kompozisiyasının nümayişi və qazanılan uğur buna ən yaxşı nümunədir.
İl ərzində Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunan sərgilər təşkil olundu, təqdimatlar
keçirildi, Gəncədəki Nizami "məkanlarına" ekskursiyalarda minlərlə gənc və məktəbli iştirak etdi.
"Nizami ili" çərçivəsində Gəncədə ilk dəfə Muğam müsabiqəsi keçirildi. Üç turdan ibarət olan bu
müsabiqə Nizami yaradıcılığının təbliğinin ən yaxşı forması olmaqla neçə-neçə gənc istedadı üzə çıxardı.
AMEA Gəncə Bölməsinin Nizami Gəncəvi Mərkəzinin dahi şairin həyatı, nəsil şəcərəsi və bədii irsinə,
əsərlərinin yenidən tədqiqi və təbliğinə həsr etdiyi işlər xüsusilə əlamətdardır.
"Nizami Gəncəvi ili" çərçivəsində Bölmə tərəfindən 8 kitab və monoqrafiya nəşr edilib. "Nizami lirikası
və...", "Nizami Gəncəvinin şəcərə tarixi", "Nizami Gəncəvi və Azərbaycan xalq yaradıcılığı", "Nizaminin musiqi
dünyası", "Nizami Gəncəvi obrazı bədii ədəbiyyatda", "Musiqi Nizami "Xəmsə"sinin səhifələrində", "Nizami
Gəncəvi poeziyasının Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərlərinin təcəssümü" və sair kitab və monoqrafiyalar
yubiley ilinə sanballı töhfələr oldu. Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri dahi şairin həyat və yaradıcılığının daha
dərindən və əhatəli tədqiqinə sanballı töhfələr verdi, Nizami Gəncəvi kitabxanasını daha da zənginləşdirdi.
AMEA Gəncə Bölməsi bir sıra mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi etdi. Heç təsadüfi deyildir ki, AMEA-nın
Rəyasət Heyəti Nizami Gəncəvi ilinə həsr olunan zirvə toplantısını Gəncə şəhərində keçirdi. AMEA-nın Mərkəzi
Elmi Kitabxanasının elmi-praktik konfransı və sərgi dahi şairin ölməz bədii irsinin təbliğinə sanballı töhfə oldu.
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığının nüfuzlu tədqiqatçılarından biri, professor Xəlil Yusifli ölkə başçısının
dahi şair haqqında Sərəncamını ölməz bədii irsin daha dərindən tədqiqi, təbliği və nəşrində yeni möhtəşəm
mərhələ adlandırdı.
Professor söhbət zamanı dedi ki, xalqımız Nizami Gəncəvinin bədii irsinə həmişə dərin hörmətlə
yanaşmışdır. Dahi şairin 880 illik yubileyi haqqında ölkə başçısının Sərəncamı onun həmişəyaşar irsinin tədqiqi,
təbliği və nəşrində əsaslı dönüş yaratdı. Klassik ədəbi-mədəni irsimizə həmişə milli təəssübkeşlik və
vətənpərvərlik mövqeyindən yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyevin Nizami irsinə göstərdiyi diqqəti və qayğı
ənənəsi möhtəşəmliklə davam etdirildi. "Nizami Gəncəvi ili" çərçivəsində dövlət səviyyəsində keçirilən silsilə
tədbirlər, müxtəlif mərasimlər ölkəmizin mədəni həyatında əlamətdar hadisəyə çevrildi.
Yenə şairin səsi əks-səda verir: "Yüz il sonra sorsan, bəs, o hardadır, hər beyti səslənər: Burda,
burdadır..." Neçə yüzilliklər keçəcək, tarix çox minilliklərin şahidi olacaq, bax onda da dahi şairin
peyğəmbərcəsinə söylədiyi: "Burda, burdadır" sözləri müasir məna daşıyacaq.
Respublika. - 2022.- 15 yanvar. - № 9. - S. 6.
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığında həyat eşqi
Günel Eyvazlı
Nizami, Qərb intibah dövrünün yazıçıları kimi komik deyil, bəli. O, hadisələrə, olaylara Rable,
Şekspirsayağı ironik, təbəssüm yönündən yanaşmır. Daha çox Şərq ağırlığında, müdrüklüyündə, sanbalında
görünür. Nizaminin kərpickəsən qocası, əkinçisi, sənətkarı fəlsəfi nitqdə danışır. Onlar “Kral Lir”in (Şekspir)
təlxəyi kimi komik ifadələrlə həqiqəti dilə almır. Birbaşa ciddi görkəmdə öz fikrini, düşüncəsini ifadə edir.
Əlbəttə, bunun bəlli səbəbləri var. Onlardan ən biricisi, ironik nitqin o zamanların Şərq oxucusu üçün (nəzərə alaq
ki, bu oxucu daha çox hökmdar idi) uyğun olmaması idi.
Bəzən bu dövr əsərlərini oxuduqca insanların daş küçələrdə ağır-ağır yerişini təxəyyülündə canlandırırsan.
Sanki o dövrün insanı sakit, emosiyasız bir nitqə malikdir, qətiyyən gülmür və fikirlərini nəsihət diliylə anladır.
Yəni əsərlər bizə o dövrün insanının həyat-tərzi haqqında heç bir təsəvvür yaratmır. Biz təqribi də olsa onun
yaşadığı mühitin necəliyindən, o dövr insanının xarakterindən, yaşamından, təfəkküründən, həyata baxışından
xəbər ala bilmirik. Reallıq əsərlərdə qətiyyən görünmür. Əsərlərin heç biri mühitin insanı haqqında informasiya
ötürmür. Bir sözlə, sadə insanlar, personajlar əsərə gəlir, amma forma olaraq mövcud olur, doğruluğu əks etdirmir.
Hər şey daha çox sarayın əhvalına hesablanır. Yəni hökmdarı üçün əsər qələmə alan Nizami, didaktika dilinə daha
çox üstünlük verərək qeyri-ciddi görünməmək üçün əsərlərini təbəssümdən uzaq bir şəkildə qələmə alır.
Ümumiyyətlə, Şərqdə istənilən qələm adamı tərəfindən yazılmış əsərlərdə obraz özü öz üzərində iş aparmır,
daxili təbəllüdad qətiyyən yoxdur. Obraz yalnız kənarda gördüyü, müşahidə etdiyi hadisələrlə, şairin təqdim etdiyi
öyüdlərlə, nəsihətlə kamilliyə doğru yol alır, həqiqətə qovuşur. Obrazın nə içində, nə də xaricində konflikt yoxdur,
şəxsiyyət ikiləşməsi getmir, özünüyaratma qətiyyən mövcud deyil. Yəni bu obrazların heç biri Hamlet ola bilmir.
Sirr, hiyləgərlik, özü-özüylə mübahisə, müharibə yoxdur. Halbuki, Nizamilərin əsərləri Şərq, Şekspirlərin əsərləri
isə Qərb intibah dövrünün məhsulu idi. Qərb, insan xarakterini açmaqda dramaturji nəticəyə daha erkən gəlib,
Şərq isə indi də didaktika yönümlü qələm mədəniyyətinə sahibdir və bu çərçivədən qopa bilmir.
Nizami öz cəmiyyətində, şairlər sırasında bəlli çəkiyə malik sənətkar idi. Onun obrazları onun beyninin,
mənəviyyatının məhsulu idi. Bu səbəbdən də bu obrazlar olduqca ağır, samballı, düşünülmüş şəkildə danışırdılar.
Əlavə şivəyə, dialektə, özünəməxsus təhkiyəyə yol vermirdilər. Ütülü və ciddi görünürdülər. Çünki onlar Nizami
zəkasını təmsil edirdilər. Elə bu səbəbə görə Nizami Şərq ağırlığında fikirlərini ifadə etməyi üstün bilir, Rable,
Şekspir kimi riskə getmir. Həm də onun ironiyası hökmdara lağlağı və təhqiredici formada görünə bilərdi. Bir
həqiqətə diqqət yetirək. Əgər Avropa saraylarında təlxəklər mövcud idisə, Şərq sarayları bu dəbdəbəni özlərindən
uzaq tuturdular. Hökmdarlar daha çox ağıllı, ağır, ləngər vuran qəzəl və qəsidələri dinləməyi tərcih edirdilər.
Onların ironik həqiqətləri və gülməcələri eşitməyə həvəsləri yox idi. Bir sözlə, İntibah - rennosans dövrünün
Şərqi gülməyə hazır deyildi.
İronik və Qərbsayağı gülüş olmasa belə, Nizami qətiyyən pessimist görünmür. Onun poeziya nümunələri
Fizulisayağı göz yaşı tökmür, nalə çəkmir. Nizaminin ağır ironiyası elə müdrik cümlələri arasından da gözəl
görünür. Onun lirik poeziya qəhrəmanı yar axtarışında depressiv vəziyyətdə deyil, ağlamır, çökmür. Nizami
əsərləri vasitəsilə qaranlıqdan sonra günəşin mütləq görünəcəyi ümidini verir. Bu günəş insanı yaşamağa, var
olmağa həvəsləndirir. Nizami bizə məlum olan filosofların həyat həqiqətlərini bir daha təkrar edərək dünya malını
çiyinlərdə daşımanın absurd olduğunu söyləyir. “Ağırlıqdan qaçarsansa, rahatlıqla ömr edərsən” həqiqətini, asudə
həyat tərzi keçirməyi və vicdanla, hörmətlə bu dünyadan köç etməyi məsləhət bilir. Həyatın faniliyini bir daha
yadımıza salır.
Nizami öz yaradıcılığında müxtəlif eksperimentlər təqdim edir. O, İslamda qadağa səviyyəsində məqbul
bilinməyən surətçəkmə, rəssamlıq sənətini əsərlərinə gətirir. Və ya Nizami “Leyli və Məcnun” əsərinin fonunda
qızların və oğlanların bir yerdə təhsil almaq ideyasını təklif edir. Nizami ədalətli cəmiyyət, ədalətli idarəçilik
nümunələrini təqdim edir. “Sirlər xəzinəsi”də “Sultan Səncər və Qarı”, bu qəbildən olan digər hekayətləri
vasitəsilə demokratik danışıq tərzi nümunəsini göstərir. Nizami insana, dilin ağızda ancaq dadbilmə funksiyasında
olmadığını, danışmaq üçün verildiyini xatırladır. Tənqidin eşidildiyi məmləkətlərdə düzəlmənin
mümkünlüyünü nəzərə çatdırır. Çünki tənqid etmək nə qədər cəsarətli addımdırsa, onu dinləyib islah olmaq daha
böyük mədəniyyət tələb edir. Əgər qulağın əsas funksiyası eşitməkdirsə, nədən ona pambıq tıxansın ki... Bəlkə
elə Avropanı inkişafa aparan danışa bilmək və eşidə bilmək bacarığıdır?
Nizami navatorluq missiyasından da çıxış edərək qadını bürünən zamanlarda belə özgür təsvir edir. Onu
elmli, savadlı, ali, düşünən beyinli qələmə alır. Hökmdarını demokratik, insanını azad ruhlu görmək istəyir.
Nizamişünas alim Bertels də belə söyləyirdi: “Nizami, bəşəriyyətin min illərlə düşünüb arzuladığı azadlıq,
bərabərlik, sülh, demokratiya, humanizm, qadın azadlığı, əmək vasitəsilə yüksəliş, doğru-düzgünlük haqqında
hamıdan əvvəl və müfəssəl məlumat vermişdir. Biz daha ondan nə istəyə bilərik?”
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Qayıdaq Nizami Gəncəvinin əsərlərində pozitivlik mövzusuna. Nizaminin nikbinliyi daha çox həyat
mövzusunda özünü göstərməkdədir. Şair ruhdan düşmüş insanı sürünən, diriykən ölü vəziyyətdə olan şəkildə
görmək istəmir. Bir psixoloq kimi belə bir insanın əlindən tutaraq onu qaldırmağa çalışır. Yəni Nizami
sələflərindən, xələflərindən fərqli olaraq daha çox pozitiv və şən görünür:
Kədərə dəyməz bu dünya, şən keçin!
Kim deyər bu saray tikildi qəmçin?
Şənlikçin yaranmış dünya, bunu bil!
O, zillət, fəlakət ocağı deyil!
...
Hələ qəm çəkilməz xəzəl gəlməmiş,
Məzara girilməz əcəl gəlməmiş.
...
Girmə bu dünyanın kəc qapısından,
Heçlikdən bir fayda görərmi insan?
...
Qəlbimiz hər zaman şən olmalıdır,
Kin, tamah bədənə atəş halıdır.
Ömrə sərmayədir aldığın nəfəs,
Kədərə tapşırmaq əbəsdir, əbəs!
...
Darılma sənə üz verdikdə kədər,
Ondan da böyük bir dərddən qıl həzər!
Hər gün bu çöllərdə gəzmək çıl-çılpaq,
Yaxşıdır, ya dəniz dibində yatmaq?
Əlbəttə, bəzən həyatın faniliyi ilə Nizami də barışmır. Dirilik suyuna rast gəlmək İskəndər obrazının yox,
elə Nizaminin də böyük arzusuydu. Çünki yaşlandıqca o da sadə insanlar kimi dünya ilə vidalaşmaq istəmir,
amma dünyadan ikiəlli yapışmağı da absurd sayır. Doğrudur, ölümə heyifsilənir, amma onu da nikbin notlarla
izah edib sanki təskinlik verir:
Keçənlər zəhmətlə əkdiyi bağdan,
Gələnlər meyvəni dərmiş hər zaman.
Keçənlər bir çox şey əkmişdir bizə,
Biz də əkməliyik gənc nəslimizə.
Dünya bir tarladır, diqqətlə baxsaq,
Hamı bir-birinə cütcüdür ancaq
Və ya “Yeddi gözəl”də:
Nə qədər bu torpaq, yel, atəş, su var
Ol qəm aləmindən hər zaman kənar.
Cahanda yaxşıdır iki şey ancaq:
Az yemək, bir də ki, çox bağışlamaq.
Böyüklüyə çatan hər kamil insan,
Ancaq beləliklə çıxarar ad-san.
Eyni nikbin notları təkcə poemalarında deyil, lirikasında da görə bilərik:
Qəm yemə, qəm əhlinin imdadına canan çatar,
Dosta yardım, bərk ayaqda mehriban dostdan çatar.
Kim səadət istəsə, göz yummasın qoy sübhədək,
Yatsa-kordu, ağ günə yalnız ayıq insan çatar.
Nizami Gəncəvi daha çox “Xəmsə”sinin işığında göstərilsə də, tədqiqat obyekti daha çox poemaları olsa
da, mükəmməl lirikdir. Yəni Nizaminin şair qiyafəsinin üstündən keçmək günah olar. Yalnız bəzi lirik qəzəlləri
musiqiyə çevrilib və geniş xalq kütləsinə təqdim olunsa da, divanından əlimizə gəlib çatmış digər qəzəllərini
oxuduqca şairin incə, lirik şeir duyuma malik olması hiss edilir. Təsadüfi deyil ki, alman ədəbiyyatının
ensiklopediyası sayılan böyük Höte Nizamini poeziyanın allahı adlandırmışdır.
N.Gəncəvinin lirik qəzəl və qəsidələrinin aşiq personajı eşqdən yıpranmış vəziyyətdə deyil. O, çökməyib,
şuxdur, inamlıdır, gələcəyə böyük ümidləri var. Bu qəzəllər pozitivdir, oxucunu ruhdan salmır, depressiyaya
mübtəla etmir...
Nizami, səndə ruh varsa danış
eşqü-məhəbbətdən,
Gözəl bir musiqi dinlə, şərab versin
sənə canan.
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Və ya
Qəlbimdəki şəmin kimi yan, canıma nur saç,
Fırlanma əbəs, adəti - pərvanədən əl çək!
Ya gül kimi al rəngimi, ya ətrimi qaytar,
Ya quş kimi sal damına, ya danədən əl çək!
Yeni Azərbaycan.-2022.-14 yanvar.-№7.-S.7.
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Nizaminin türk ruhu
İlham Abbasov
Təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, həm də ümumtürk mədəniyyətinin ən böyük simalarından olan
Nizami Gəncəvinin möhtəşəm yaradıcılığı mənsub olduğu xalqın dünyagörüşünü, bədii yaradıcılıq potensialını
və mənəvi varlığını ifadə etmək baxımından böyük dəyərə malikdir.
Nizaminin əsərlərinin mövzu seçimi və fars dilində yazmasının səbəbləri barədə mütəxəssislər dəfələrlə
izahat verib məsələyə tam aydınlıq gətirdikləri üçün yenidən bu mövzuya qayıtmağa ehtiyac duymuruq. Bircə
onu vurğulamaq istərdik ki, Nizami poeziyasının cismi – dili, mətni farsca olsa da, Ruhu – məramı, ideyası
türkcədir.
Bizim klassik ədəbiyyatımızda, hətta türkcə yazan şairlərimizin heç birində türklük ideologiyası
Nizamidəki qədər ardıcıl və prinsipial xarakter daşımır. Nizami farsca yazsa da, ana dilinə dərindən bələd olduğu
və böyük sevgi bəslədiyi yaradıcılığından aydın görünür. Onun əsərlərində türk söz və ifadələri həm sayca, həm
də işlənmə məqamlarına görə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Nizamidə ozan, muncuq, gərdək, alaçıq, bayraq, bilək,
doğru, dovğa, çox, çavuş, çirkin, dağ, qırmızı, uşaq, qarınca, hancarı (“necə” mənasında Gəncə şivəsində bu gün
də işlənir), yerəl (“lider” mənasında) və s. kimi türk sözləri ilə yanaşı, fars söz köklərinə türk şəkilçisi artırmaqla
düzələn miyançı (“vasitəçi”), xacətaş (bir ağanın rəiyyətləri) sözləri də işlənir. Bu son nümunələr böyük şairin
ana dilinin yalnız leksikasına deyil, qrammatikasına da yaxşı bələd olduğunu sübut edir. Sələfləri Qətran və
Xaqani kimi Nizami də Azərbaycan atalar sözləri və məsəllərini fars dilinə tərcümə edərək əsərlərində işlədir:
“Qurd quzuyla otlayır”, “Doşab almışam, bal çıxıb”, “Əyri oturaq, düz danışaq”, “Kələklə gələn küləklə gedər”,
“Heç kəs öz ayranına turş deməz”, “Ot kökü üstə bitər”, “İsinmədim istisinə, kor oldum tüstüsünə”, “Pişik balasını
istədiyindən yeyər”, “Özgəyə quyu qazan özü düşər”, “Beş barmağın beşi də bir deyil” və s. Nizamiyə qədər bu
deyimlərin fars dilində qarşılığı yox idi. Başqa sözlə, etnik mənsubiyyətinə görə fars olan farsdilli şairlərin heç
birində bu tipli ifadələr işlənməyib.
Nizaminin türklüyə bağlılığı təkcə dil məsələsində deyil, şairin yaradıcılığının məzmun və ideya
istiqamətlərində, onun dünyagörüşü və düşüncə tərzində də çox qabarıq və aydın şəkildə görünür. Səbəbsiz deyil
ki, şairin həyatı və sənəti haqqındakı bir sıra tədqiqat əsərlərində, xüsusən M.Ə.Rəsulzadənin, Həmid Araslının,
Rüstəm Əliyevin, Əlisa Şükürlünün, Seyfəddin Rzasoyun araşdırmalarında bu məsələyə geniş yer verilmişdir.
Nizaminin təfəkküründə “türk” anlayışına, dilində “türk” sözünə pərəstiş səviyyəsinə yüksələn bir sevgi
var. O, əsərlərində gözəl, mərd, qəhrəman, döyüşçü, sərkərdə, müdrik, rəhbər, adil anlayışlarını “türk” kəlməsi
ilə ifadə edir. Gözəllikdən, yaxşılıqdan, təmizlikdən, doğruluqdan, mərdlikdən, qəhrəmanlıqdan, halallıqdan,
müdriklikdən bəhs edəndə “türklük” sözünü işlədir.
“Yeddi gözəl” əsərində Nizami yeddi iqlim gözəllərinin hamısını hüsndə türk qızına bənzədir, “türk” deyə
vəsf edir. “Leyli və Məcnun”da Leylinin başına toplaşmış qızların gözəlliyini “ərəb əndamlı türklər” deyə
tərənnüm edir. “Xosrov və Şirin”də iki fars cəngavərinin döyüş səhnəsini təsvir edərkən onların igidliyini daha
əyani göstərmək üçün yazır: “Bu türklər arasındakı döyüşdə türk neyinin naləsindən türkün boğazı tutulurdu.”
İran şahı Xosrovun türk gözəli Şirinin eşqi yolunda dönməzliyini Nizami – “türkü türklüklə fəth etmək istədi”
ifadəsi ilə dəyərləndirir. “İsgəndərnamə”də yunan hökmdarı İsgəndər də, İran şahı Dara da öz döyüşçülərinin
məğlubedilməzliyi ilə qürrələnəndə onları “mənim türklərim” deyə öyürlər. Nizami öz ideal qəhrəmanı İsgəndərin
ağlını, müdrikliyini nəzərə çarpdırmaq məqsədilə yazır: “Əgər belə olmasaydı, Rum papaqlı bir türk Hind və Çinə
necə sahib ola bilərdi?”
Şeyx Nizami ərəb soylu islam peyğəmbərini mədh edərkən onu “türk” adlandırmaqdan yüksək epitet tapa
bilmir: “Yeddi iqlimin sahibi olan bir türk ki, yerdə də, göydə də hər şeyə yol göstərən odur.”
“Sirlər xəzinəsi”ndə zəmanədən ədalətsizlik görmüş bir qarı Səlcuq hökmdarı Sultan Səncərin ətəyindən
yapışaraq – “sən türk deilsən, türk olsaydın, ölkəndə ədalətsizliyə yol verməzdin” – deyir. “İsgəndərnamə”də bu
fikir başqa bir şəkildə təkrarlanır: “Adil olmayan türk də ola bilməz.”
Nizami təbiət gözəlliklərini təsvir edəndə də “türk” sözündən təşbeh kimi istifadə edir: “Yasəmənin türkü
çöldə çadır qurmuşdu.”
Qüdrətli qələm sahiblərini Nizami “qələm türkləri” adlandırır. Zəmanəsinin cahilliyindən, elmə, sənətə,
dərin mənalı sözə qiymət verməməsindən gileylənəndə: “türkcəmi bu həbəşlikdə alan yoxdur” – deyir.
Böyük şairin “türkcəsinin” (türklüyünün) qəbul edilməməsi ilə bağlı ən böyük problem “Leyli və
Məcnun”un yazılması ilə əlaqədar meydana gəlmişdi. Şirvanşah Axsitanın bu əsərin yazılması barədə sifariş
məktubunda işlətdiyi – “İstəyirəm, bu təzə gəlini fars-ərəb zinəti ilə bəzəyəsən... Türklük bizim etibar etdiyimiz
sifət deyil. Türklük sifəti bizə layiq deyil.” – sözlərinin şairi hiddətləndirdiyi hamıya məlumdur. Axsitanın
işlətdiyi “türki” kəlməsi “türklük” kimi də, “türkcə” (türk dili) kimi də anlaşıla bilər. Nizaminin heysiyyətinə
toxunan səbəb hər iki halda aydındır. Şirvan hökmdarı onun milli varlığını, ruhunu, həm də dilini aşağılamışdı.
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Əgər Nizaminin adi bir qəzəli deyil, möhtəşəm bir dastanı doğma dilində yaza bilməsi ehtimalı olmasaydı, sah bu
sözləri işlətməzdi.
Nizaminin “Xosrov və Şirin”də, “İsgəndərnamə”də təsvir etdiyi Bərdə hökmdarlığı türk Aran (Alban)
dövlətidir. Məhin Banu Şirinə öyüdündə onu İran şahzadəsi Xosrovun mənəmlik düşüncəsindən qorumaq üçün,
“O, Keyxosrovdursa, biz Əfrasiyabıq” – sözlərini işlədərək böyük Turan hökmdarı Alp ər Tonqanın
(Əfrasiyabın) varisi olduqlarını qürurla vurğulayır. Süjetin sonrakı inkişafında müəllif Şirini eqoist bir məhəbbətlə
sevən İran şahzadəsinin qarşısına eşqi yolunda canından keçməyi bacaran türk soylu Fərhadı çıxarır. Fədakar
məhəbbət timsalı kimi təqdim olunan bu obraz Nizamiyə Şirini inadkar bir məhəbbətlə sevsə də, ilk növbədə
özünü düşünən şah oğlunun müqabilində əsl aşiqliyin nə olduğunu göstərmək üçün lazım idi. Sonralar Nizaminin
ən böyük davamçısı Məhəmməd Füzuli bu psixoloji situasiyanın dahiyanə düsturunu vermişdi:
Canı kim cananı üçün sevsə, cananın sevər,
Canı üçün kim ki, cananın sevər, canın sevər.
Məhin Banunun, Nüşabənin ölkəsinin eyni zamanda yunan tarixçilərinin heyranlıqla bəhs etdikləri
Amazonkalar səltənəti olduğu da göz önündədir.
Özündən əvvəl yaşayıb-yaratmış Yusif Balasaqunlu, Əhməd Yəsəvi kimi türk əsilli söz bahadırlarına,
böyük filosof əl-Fərabi ət-Türkiyə mənən bağlı olan Nizamidə türklük ideyalarının ən güclü dəlili onun
yaradıcılığında “Kitabi-Dədə Qorqud” motivləri ilə səsləşən detalların olmasıdır. Qəribədir ki, indiyəcən nə Dədə
Qorqudun, nə də Nizaminin tədqiqatçılarından heç kim bu məsələyə diqqət yetirməyib.
Nizami “İsgəndərnamə”də “ozan” sözünü “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı semantikada işlədir. Onun
əsərlərində “Kitab”dan bizə tanış olan “xatun” kəlməsinə (Burla xatun, Selcan xatun) də rast gəlirik. Qeyd edək
ki, bu söz türk dilləri içərisində yalnız Azərbaycan dili üçün səciyyəvidir. Nizami Çinin türk hökmdarını
“xanixanan” adlandırır. Bu tərkib fars dili üçün yabançıdır. Bu ifadəni Nizami farsın “şahənşah” kəlməsinin
əvəzində yaradaraq türk hökmdarının titulu kimi işlədib və bu söz “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı “xanlar xanı”
ifadəsinin birbaşa tərcüməsidir.
“İsgəndərnamə”də belə bir epizod var: Şirvandan keçərkən İsgəndərə Dərbənd qalasını zəbt edib orada
məskən salmış bir dəstə qarətçinin yolları kəsərək karvanları soymasından, əhalini talan etməsindən, ölkəni
qorxuda saxlamasından şikayət edirlər. İsgəndər onları cəzalandırmaq üçün Dərbəndə hücum çəkir, qalanı qırx
gün mühasirədə saxlasa da ala bilmir. Sonra ona deyirlər ki, şəhərin kənarında, dağın başındakı mağarada bir
“piri-saleh” – ixtiyar qoca yaşayır, bu yerlərin qaydasına görə, məqsədə yetmək üçün ondan xeyir-dua almaq
lazımdır. Yalnız bu müdrik qocanı tapıb onun xeyir-duasını aldıqdan sonra İsgəndər qalanı fəth edə bilir.
İndi bu epizodu “Kitabi-Dədə Qorqud”un lap başlanğıcından bir parça ilə müqayisə edək: “Rəsul
əleyissəlam zəmanına yaqın Bayat boyından Qorqud ata diyərlər bir ər qopdı. Oğuzun ol kişi təmam bilicisiydi –
nə diyərsə, olurdı. Qaibdən türlü xəbər söylərdi. Həq-təala anın könlünə ilham edərdi...
....Qorqud ata oğuz qövminin müşkilini həll edərdi. Hər nə iş olsa, Qorqud ataya tanışmınca işləməzlərdi.
Hər nə ki, buyursa, qəbul edərlərdi, sözin tutub təmam edərlərdi...”
Nizaminin bəhs etdiyi “piri-saleh”in Dədə Qorqud obrazının prototipi olduğuna yəqinlik hasil etmək üçün
1636 – 1638-ci illərdə Qafqaz səyahəti zamanı Dərbənddə olmuş görkəmli alman alimi və səyyahı Adam
Olearinin yazdıqlarına nəzər yetirək: “...Qədim zamanlarda, Məhəmməd peyğəmbərdən sonra burada Hassan
(Qazan -!) adlı çar yaşayırdı, kökcə oğuz millətindən idi. ...İmam Kurxudun (Qorqudun - !) qəbri dağda idi.
Kurxud haqqında söyləyirlər ki, o, Məhəmmədin dostu olmuşdur. Sonra Qazanın yanına gəlmiş, onun qarşısında
qopuz çalıb oxumuşdur. ...Onun qəbri qayalıq bir dağda, mağaranın içindədir.”
Bundan başqa, A.Oleari Dərbənd səddinin İsgəndər tərəfindən çəkdirilməsi barədə Nizaminin fikrini də
təkrar edir.
Dədə Qorqudun Dərbənd yaxınlığındakı qəbri haqqında, onun yerli əhalinin ziyarətgahı olması barədə
A.Oleari ilə eyni dövrdə türk səyyahı Övliya Çələbi də məlumat verir. XVII əsrdə mövcud olmuş, lakin bizim
günlərə gəlib çatmamış bu ziyarətgah, çox yəqin ki, Nizami dövründə də mövcud imiş. Deməli,
“İsgəndərnamə”dəki “piri-saleh” obrazı təsadüfən meydana gəlməyib. Dədə Qorqudun adını çəkməsə də,
Nizaminin ona ruhən bağlanması, onun mənəvi varisi olması göz önündədir. Şairin əsərlərində türk
mifologiyasından və folklorundan gələn saysız-hesabsız detallar da bunu dönə-dönə təsdiq edir.
Türk bədii təfəkkürünün ən möhtəşəm təzahürlərindən biri olan Nizami yaradıcılığı dünya ədəbiyyatının
gedişatına böyük təsir göstərmişdir. Bütün dünyada insan mənəviyyatının və psixologiyasının ifadəsi kimi qəbul
edilən müasir anlamda bədii ədəbiyyat məhz Nizamidən başlayır. Nizamiyə qədər bütün xalqların folklorunda və
antik ədəbiyyatında insan mənəviyyatının ifadəsi, psixoloji yaşantılarının inikası yoxdur. Hər şeyin ilahi
qüvvənin iradəsindən, alın yazısından, taleyin, qəzavü-qədərin hökmündən asılı olduğu təlqin edilir. İnsanın
psixoloji durumu, mənəvi haləti heç nəyi həll etmir.
Gəlin, müqayisə edək: “Kitabi-Dədə Qorqud”da yurdu yağmalanmış, ailəsi əsir götürülmüş, mənliyi
alçaldılmış basılmaz cəngavər, qürurlu insan Qazan xan hansı mənəvi yaşantıları, hansı psixoloji sarsıntıları
keçirir? Zahiri elementləri (yuxugörmə, təbiət fraqmentləri ilə dialoq və s.) nəzərə almasaq, bunların heç biri
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yoxdur. Dünya xalqlarının mifoloji və folklor mətnlərində, Homerin ölməz poemalarında, Esxilin möhtəşəm
dramlarında, Dantenin “komediya” adlandırdığı ilahi faciəsində, Firdovsinin şahanə dastanında da belədir.
Söhbət keyfiyyətdən getmir. Sadəcə, Nizamiyə qədər bədii söz yaradıcılığı hələ o kamillik səviyyəsinə
yüksəlməmişdi. Yada salaq: Nizamidə Şirinin üzünü görmədən, yalnız Şapurun söhbətlərini eşitməklə ona aşiq
olan Xosrovun mənəvi-psixoloji yaşantıları və bunun təsirilə atdığı addımlar olmasaydı, əsərdə sonrakı
hadisələrin heç biri baş verə bilməzdi.
Tək burda deyil, Nizaminin bütün əsərlərində hadisələrin inkişafı qəhrəmanların mənəvi-psixoloji
yaşantıları sayəsində baş verir. İntibah dahisi Nizami ilk dəfə olaraq insan faktorunu – humanizmi ədəbiyyatın
və fəlsəfənin əsas ideyasına çevirdi. Sonralar Avropa nəzəriyyəçiləri bu keyfiyyəti “psixologizm”
adlandıracaqlar. Bu mənada “ƏDƏBİYYAT NİZAMİDƏN BAŞLAYIR!” qənaətini qətiyyətlə, qürurla səsləndirə
bilərik. Nizamidən sonra ötən səkkiz əsrdən artıq bir dövrdə tək Azərbaycan yox, ümumən dünya ədəbiyyatının
heç bir böyük nümayəndəsi HƏYAT və İNSAN haqqında Nizami dühasının yaratdığı möhtəşəm humanizm
düsturundan kənara çıxa bilməyib. Nizami özünə qədərki bütün dünya mədəniyyətinin bəhrəsi olmaqla bərabər,
ilk növbədə bu mədəniyyətə əvəzsiz töhfələr vermiş türk ədəbi düşüncəsinin zirvəsidir.
Ədəbi ənənələrə və dövrün yaradıcılıq normalarına uyğun olaraq, Nizami əsərlərini (ən azı bizim dövrə
gəlib çatanları) farsca yazsa da, dahi sənətkar bütün varlığı ilə doğma xalqına, Vətəninə bağlı idi. Şairin iliyinə,
qanına işləmiş türk ruhu, türk təəssübkeşliyi dönmədən sübut edir ki, kimlərinsə ona sahib çıxmaq istəyindən asılı
olmayaraq, Nizami türk oğludur və türk şairidir. Nizami sənətinin ölməzliyi türk varlığının, türk ruhunun
ölməzliyini sübut edir.
Buna baxmayaraq, Nizaminin böyüklüyünü yalnız türk dünyası, yaxud Sərq coğrafiyası ilə
məhdudlaşdırmaq olmaz. Nizami ədəbiyyat tarixində intibahın ilk böyük nümayəndəsi, bütün dünya
ədəbiyyatının yolgöstərənidir.
Xalq qəzeti. - 2021.- 31 dekabr. - № 286. - S. 10.
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Qılınc və qələmin vəhdəti: Nizami Gəncəvi ili 880!
Əlimuxtar Muxtarov,
AMEA Gəncə Bölməsi, Nizami Gəncəvi Mərkəzi
Böyük elmi işçi, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Vaxtilə böyük Səməd Vurğun Dahi Nizamiyə belə xitab edirdi:
Ölməz bu gözəl aləmə idrakla gələnlər
Məna evinin sirrini vicdanla bilənlər...
Bəli, Nizami Gəncəvi idrakla gəldi. Dövrümüzdə və dövrümüzdən sonrakı əsrlərdə də mənəvi idrakı ilə
yaşayacaq, mənsub olduğu Azərbaycan xalqının timsalında bütün bəşəriyyətin yolunu öz nurlu zəkası ilə
aydınlatacaqdır.Bu elə bir aydınlatmadır ki, cismən yox olub, mənən var olanlara müyəssər olur ki, Nizami
Gəncəvi də belə bəxtiyarlardan birididr.
Batini və zahiri dünyanı zəngin elmi təfəkkürü və dərin mənəviyyatı ilə idrak edən Böyük Azərbaycan şairi,
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi hələ öz sağlığında möhrünü vurduğu “Xəmsə” sində sözünün , dühasının
əbədiyaşarlığını, əbədi yaşayacağını birmənalı şəkildə ifadə etmişdir.Sonuncu məsnəvisində yazırdı:
Nə qədər şair var, söz var, şeir var,
Onlardan dünyada mənəm yadigar.
Mənimlə canlandı, söz tapdı qüvvət,
Yenə də mənimlə edər qiyamət.
Dahi mütəfəkkirin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, qiyamətə qədər mənim sözüm də yaşayacaq.
Nizami Gəncəvinin sözünün, məfkurəsinin yaşaması sözündə ehtiva edilən məna yükü ilə, sehr ilə nə qədər
əlaqəlidirsə, ona sevgisini nümayiş etdirən, sözünü ən ULU bəyan kimi qəbul edib dövrümüzə çatdıran qədirşinas
millətinin sevgisi ilə də bir o qədər əlaqəlidir. Təbəqəsindən aslı olmayaraq Azərbaycan xalqı tarixin heç bir
dövründə özünü Nizami dühasından, Nizamin duasından, Nizami ziyasından məhrum etməmişdir. Bu mənada
Nizaminin bizə deyil, bizim Nizami Gəncəvi ziyasına olduqca böyük ehtiyacımız var. Əlbəttə ki, bir dahiyə özü
qədər dahi bir insan dahi deyəndə daha möhtəşəm olur ki, biz də bunu böyük Füzulinin dahi Nizami Gəncəviyə
verdiyi dəyəri-qiymətdə görürük:
Billah ki, nə xoş demiş Nizami,
Bu babdə xətm edib kəlami:
"Əsbabi-soxən nişatü nazəst,
Zin hər do soxən bəhanəsazəst
Meydani-soxən fərax bayəd,
Ta təb süvareyi nomayəd
Dər gərmiyi irikü səxtiyi-kuh,
Ta çənd soxən rəvəd bəənbuh?"
Bir iş ki, qılır şikayət ustad,
Şagirdə olur rücui bidad ...
- deməklə Nizami Gəncəviyə öz dövrünə qədər və dövründən sonrakı əsrlərə də öz möhürünü vuran
“Nizami mənim ustadımdır” kimi anladığımız məlum beytini yazır. Hələ keçən əsrin ortalarında Nizami
Gəncəvini özününküləşdirməyə çalışanlara cavab olaraq Nigar Rəfibəyli Məhəmməd Füzulinin bu beytlərinə
istinadən yazırdı: “O necə yaddır ki, Füzuli onu ustad saydı”
İnkarolunmaz həqiqətdir ki, Nizami Gəncəvinin yaşadığı əsrdən sonrakı hər bir əsrdə dahi mütəfəkkirə
böyük ehtiyac duyulmuş, bu ehtiyacın fonunda da Nizami Gəncəvi dühası təkcə Azərbaycanda deyil, Yaxın şərq
daxil olmaqla, bütün müsəlman coğrafiyasında bir ölçü, meyar kimi formalaşmışdır.Bunun nəticəsi olmuşdur
ki,orta əsrlərdə şairlik mərtəbəsinə yüksəlmək istəyənlər Nizami “Xəmsə” sinə cavab verməklə imtahandan
keçmiş sayıılrdılar. Bu mövzuda Özbək şairi Əlişir Nəvainin Nizami Gəncəvi haqqında söylədiyi “Əgər yer kürəsi
tərəzi, göylər tərəzi daşı olsa belə, Nizami Gəncəvi zəkasını çəkmək mümkün deyildir” kəlamı orta əsrlərdə
Nizami Gəncəvinin dünya şöhrətinin hansı ölçüdə olmasının ən bariz nümunəsidir.
Sadalanan, bütün bu fikirlər, arqumentlər Nizami Gəncəvinin yaşadığını, ölməzliyini ən əyani şəkildə
əks etdirən mətləblərdir.
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Əgər nəzərə alsaq ki, yubiley anlayışı bir xatırlama, yad etmə, dəyər vermək kimi mənaları ifadə edir, deyə
bilərik ki, bütün əsrlərdə Nizaminin davamçıları olmuşdur, ona nəzirələr yazılmışdır, deməli, bu kimi ehtiramlı
yanaşmalar da Nizami Gəncəviyə bir yubiley ərməğanı olmuşdur.
Məlum olduğu kimi Nizami Gəncəviyə həsr edilən ilk yubiley tədbiri 1941-ci ilə təsadüf edir ki, bu da
Azərbaycanın da daxil olduğu keçmiş SSR-nin müharibəyə qoşulduğu il idi. Blokadalı Leninqradda Nizami
Gəncəvi yubileyinin keçirilməsini bəzi tədqiqatçılar Stalinin adı ilə bağlasalar da, hörmətli akademiklərimiz
Rafael Hüseynovun, Teymur Kərimlinin də qeyd etdikləri kimi bu hadisə onun fəaliyyəti ilə deyil, birbaşa
Azərbaycan və dünya şərqşünaslarının Nizami Gəncəviyə olan sevgisinin, verdikıəri dəyərin təntənəsi idi. Qanlıqadalı günlərdə, olduqca ağır şəraitdə və tarixə İkinci Dünya Müharibəsi kimi daxil olan o vahiməli savaşda Şeyx
Nizaminin anılması heç də sıradan, adi bir hadisə deyildi. Anım yubileyinin öndəgedənləri sanki Nizami
dühasının, Nizami niyazının vasitəsilə Uca Yaradandan bəşəriyyətin, insanllğın qurtulmasını diləyirdilər.Və
,əlbəttə, bu mövzuda nurlu yolda idilər. Çünki böyük Azərbaycan Şeyxi yazırdı:”
Duadan bir dilək istəsən əgər,
Mən amin deyərəm, qəbula keçər”.
-Tərəddüd etmədən deyə bilərik ki, keçmiş Sovet İttifaqının məlum müharibədəki möcüzəvi
qalibiyyətinin səbəblərindən biri məhz Nizami Gəncəvi vəsiləsilə səmimi edilən yalvarışın nəticəsi olmuşdur.
Bu mənada Şeyx Nizami Gəncəvi insanlığın ən çətin dövrlərində yer üzünün əşrəfi olan insanın hər zaman
yanında olmuşdur. Həyatla ölüm arasında bir neçə saat davam edən yubiley tədbirinin axarı müharibə
bitdikdən sonra 1947-ci ildə böyük təntənə ilə qeyd edildi.
Adının anıldığı hər bir məclisin qonağı olduğunu ifadə edən Nizamii Gəncəvi:
-“Şeiri oxunanda bu Nizaminin,
- Özü də hər sözdə görünər, yəqin”- fikri ilə bütün yubileylərində də mənən yaşayaraq iştirak etdiyini dilə
gətirirdi.
Əlbəttə ki, Nizami Gəncəvi şəxsiyyətinə, irsinə, kəlamlarına ən qiymətli, böyük dəyəri XX əsrdə
Ümummilli Lider Heydər Əliyev vermişdirsə, XXI əsrdə bu vəzifəni, daha da inkişaf etdirib dünya səviyyəsinə
qaldıran Azərbaycan Respublikasının prezideni Cənab İlham Əliyev omuşdur.
Keçən əsrin 70-ci illərində Ulu Öndərin Nizami Gəncəvi ilə bağlı verdiyi qəararları təhlil edən akademik
İsa Həbibbəyli yazır: “Nizami Gəncəviyə ikinci dəfə qayıdış 1979-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev “Nizami
Gəncəvi irsinin tədqiqi, təbliği və nəşri işinin daha da yaxşılaşdırması haqqında” sərəncamı ilə olmuşdur.
Həmin il, həmin dövr isə nizamişünaslığın ilkin formalaşması dövrü olmuşdur. 1979-85-ci illər isə
nizamişünaslığın elm kimi meydana gəldiyi dövr olmuşdur”. Və fikrinə əlavə olaraq qeyd edir ki, “Azərbaycan
nizamişünaslığı mühazirə mətnlərindən elm səviyyəsinə Ulu Öndərin dövründə yüksəlmişdir”.
Nizami Gəncəvinin 850 illik yubileyi təxminən 1991-ci ilə tamam olsa da, ölkədəki qeyri-sabit iqtisadi və
siyasi durum yubileyin keçirilməsinə mane olmuş, ancaq elə həmin il dünyada UNESCO səviyyəsində Nizami
Gəncəvi ili kimi qeyd edilmişdir.
Azərbaycan tarixində müstəqil dövlətimizin Nizami Gəncəvi yubileyi ilə bağlı verdiyi ilk qərar 2011-ci
ildə Cənab İlham Əliyevin dahi mütəfəkkirin 870 illik yubileyi ilə imzaladığı sərəncam olmuşdur.
Bu sərəncam, bu yubiley özünəqədərki yubileylərdən ehtiva etdiyi bir çox mətləblərə görə çox fərqlənirdi.
Ən başlıca mətləb isə ilk dəfə dahi şairimizin təntənəli yubileyi Müstəqil Azərbaycan dövlətinin və müstəqil
vətəndaşlarının birgə fəaliyyətinin nəticəsində baş tuturdu. Əgər nəzərə alsaq ki, dahi mütəfəkkirimizə o vaxta
qədər həsr edilən yubileylər sil-siləsi dövrlərində Azərbaycan dövlət olaraq müstəqil deyildi, bu baxımdan 870
illik yubileyin ideoloji məna tutumu, əlbəttə ki, daha çox milli məfkurəyə söykənirdi. Eyni zamanda bu dövrdə
dünya miqyasında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təsis edilməsi, Gəncədə Nizami Gəncəvi Mərkəzinin
fəaliyyətə başlaması nizamişünaslıq sahəsinin inkişafı və klassik ədəbi irsimizin azərbaycançılıq məfkurəsi
işığında tədqiqinin genişləndirilməsinə bir təkan verdi . Minlərlə şəhər sakininin, dövlət və hökümət
nümayəndələrinin və 15-dən çox ölkədən 150 alimin qatıldığı yubiley tədbirində bənzərsiz Nizami Gəncəvi
təntənəsi yaşanırdı. Bəlkə də o gün müstəqilliyimizin işığında Nizamin ruhu daha çox şad idi və idrakla yaşayırdı.
Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin nəticələri çox geniş şaxəli oldu.Xüsusilə, bu ərəfədə və bundan
sonra Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Vitse-Prezidenti Mehriban Əliyevanın
Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda dahi mütəfəkkirlə bağlı həyata keçirilən layihələr, “Xəmsə”in yeni və
yüksək tərtibatda çap edilməsi, Nizami Gəncəviyə dünyanın bir sıra ölkələrində abidələrin ucaldılması, Oksford
Universitetində akademik Nərgiz Paşayevanın iştirakı və dəstəyi ilə “Nizami Gəncəvi adına Azərbaycanşünaslıq
və Qafqazşünaslıq Mərkəzi”nin yaradılması, əlbəttə ki, nizamişünaslıq tarixində ilk və bənzərsiz olan yeniliklər,
dünyaya açılımlar idi.
Azərbaycan və dünya nizamişünaslığının tarixində olduqca mühüm mərhələ kimi tarixə düşən 870 illik
yubileyin ən ümdə nəticəsi Ölkə Başçısı Cənab İlham Əliyevin uzaqgörənliklə 30 sentyabr 2012-ci tarixli
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sərəncamı ilə təsis etdiyi və üzvləri də dünyanın ən nüfuzlu dövlət xadimlərinin, hökumət nümayəndələrinin
olduğu “Beynəlxalq Nizami Gəncəvi Mərkəzi”nin yaradılması oldu. Bu hadisə ona görə ümdə hesab edilir ki,
Nizami Gəncəvinin adını daşıyan bu mötəbər beynəlxalq təşkilatın dəstəyi ilə hər il Bakıda “Bakı Qlobal Formu”
təşkil edilir ki, bu forum da öz ənənəsinə sadiq qalaraq bütün dünyaya Nizami Gəncəvinin adı ilə səslənir.
Ölkə başçısının daim diqqət mərkəzində olan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi eyni zamanda Madrid
Klubunun üzvləri ilə birlikdə hər il Bakıda təşkil edilən Qlobal Bakı Forumunun təşkilatçısı kimi də beynəlxalq
səviyyədə fəaliyyət göstərən mərkəzlərdən birinə çevirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev 2021-ci ili Nizami ili elan edərkən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzini və onun həyata keçirdiyi
forumları yüksək qiymətləndirmiş və mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın təbliğindəki müstəsna xidmətindən
bəhs edərək qeyd etmişdir: “ Bizim zəngin ədəbiyyatımız dünyada tanınır və biz haqlı olaraq öz dahi
şairlərimizlə fəxr edə bilərik. 2021-ci il mənim Sərəncamımla “Nizami ili” elan olunur. 2021-ci ildə biz
Nizaminin 880 illik yubileyini qeyd edəcəyik, yubiley həm Azərbaycanda, həm dünyada geniş qeyd olunmalıdır.
Dahi Azərbaycan şairi Nizaminin əsərləri dünyaya daha geniş təqdim edilməlidir. Bildiyiniz kimi, artıq uzun
illərdir ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu Mərkəzə mənim xüsusi diqqətim vardır.
Mərkəz humanitar qeyri-hökumət təşkilatı kimi formalaşsa da, hazırda mərkəzin fəaliyyəti çox genişdir,
çoxşaxəlidir. Hər il keçirilən Qlobal Bakı Forumu, - əlbəttə, 2020-ci ildə pandemiyaya görə keçirilməyib, dünya miqyasında öz layiqli yerini tutubdur. Bir daha demək istəyirəm ki, bu il biz Nizami Gəncəvinin
yubileyini geniş qeyd etməliyik. 2019-cu il isə digər dahi Azərbaycan şairi Nəsimi ili olmuşdur. Bu, onu göstərir
ki, dövlət tərəfindən və şəxsən Prezident tərəfindən bizim ədəbiyyatımıza, bizim dahi şairlərimizin xatirəsinə
çox böyük hörmət var, qayğı var. Nizami, Nəsimi, Füzuli və digər dahi Azərbaycan şairləri dünya ədəbiyyat
xəzinəsinə çox böyük töhfələr vermişlər”.
Nizami Gəncəvinin adını daşıyan Bakı Beynəlxalq Formunda Azərbaycan həqiqətlərinin, tolerantlığının
dünyada təbliğində əhəmiyyətli rol oyamışdır. Xüsusilə 44 Günlük Vətən Müharibəsindəki parlaq qələbimizə
qədər bu forumların hər birində Nizaminin adı ilə dünyaya səslənilir və ermənistanın işğalçılıq siyasəti pislənilirdi.
Beləliklə, Qarabağın 30 illik həsrətinə son qoyulmasında Ali Baş Komandan və Müzəffər Azərbaycan ordusu ilə
yanaşı, Nizami də mənən yaşayaraq sözü ilə, dialoqu ilə mübarizə çağırmış və böyük qələbə qazanılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2021-ci ili Nizami Gəncəvi ili elan etməsi
isə Qılıncla Qələmin vəhdətindən doğan rəhbər müdrikliyi və Sərkərdə uzaqgörənliyi oldu. Prezidentimiz
dünyaya səsləndi ki, Azərbaycan xalqı 2020-ci ildə Qarabağı qəhrəmalıq simvolu olan qılıncla yağı düşməndən
təmizləyib, 2021-ci ili qələmin simvolu olan Nizami Gəncəvi ideyaları ilə Qarabağa qayıdır!
Nizami Gəncəvinin xeyir-duası ilə başlayıb, yola saldığımız 2021-ci il Dövlətimiz, Xalqımız üçün daha
da çiçəkli bir dövrün başlayacağının ən gözəl təminatıdır!
Ədalət. - 2021. - 31 dekabr. - № 105. - S. 7.
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Nizami Gəncəvinin aforistik deyimləri
Vidadi Bəşirov,
Azərbaycan Dillər Universitetinin pedaqogika kafedrasının dosenti,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Həmişə dünyada yaxşılıq axtar,
Yaxşı ad almaqda əbədiyyət var!
XII əsr Azərbaycan poeziyasının ən müqtədir sənətkarı olan Nizami Gəncəvinin mənəvi mədəniyyətimizin
yüksəlişində misilsiz töhfələri olmuşdur. Söz kəsəri ilə bəşəriyyəti haqqa, ədalətə, düzgünlüyə, humanizmə,
xəlqiliyə, demokratizmə səsləyən ulu şairin poetik dünyasında əbədiyaşarlıq nümunələri qazanmış hikmət və
nəsihətləri, aforistik deyimləri də küll halında illər keçdikcə daha da aktuallaşır, milli və bəşəri dəyərlərə aydın
çıraq tutur.
Birmənalı olaraq demək lazımdır ki, xalqımızın böyük humanist şairi, dahi mütəfəkkiri sayılan Nizami
Gəncəvinin söz ülviyyəti, sənətkarlıq ecazı 880 ildir ki, dünya bədii, elmi, fəlsəfi fikir xəzinəsinə inci naxışlar
vurur, bəşəriyyəti haqq və ədalət yolunda mütərəqqi çağırışlara səfərbər edir.
Böyük şair dünya miqyasında “Xəmsə” müəllifi kimi şöhrət tapsa da, onun şeir sultanı olmaq məramı
lirikasının bütün janrlarında, o cümlədən qəzəllərində, qəsidələrində, rübailərində, qitələrində də güclü poetik
təfəkkür məhsulları kimi mənalandırılmışdır.
Nizami Gəncəvinin bütün yaradıcılıq qalereyası əlbəttə, onun dahiyanə əsərlərində - “Xəmsə”də təkamül
tapmış, nəcib insani sifətləri təbliğ edən “Sirlər xəzinəsi” (1177), “Xosrov və Şirin” (1180), “Leyli və Məcnun”
(1188), “Yeddi gözəl” (1197), “İsgəndərnamə” (1197-1209) kimi böyük təhsilləndirici əhəmiyyət kəsb edən ədəbi
irs nümunələrində öz əksini tapmışdır.
Bir mətləbi də qeyd edək ki, iyirmi min misraya tapınan “İsgəndərnamə” poeması iki hissədən ibarətdir:
birinci hissə “Şərəfnamə”, ikinci hissə “İqbalnamə” adlanır.
Fikrin, sözün aynasında cilalanan dahi şairin bütün əsərlərində sadə, aydın və lakonik söz yaradıcılığı geniş
mündəricədə təsbit olunmuşdur.
Demək olar ki, bu qüdrətli sənətkarın həyat və yaradıcılıq işığı daima bəşər övladı üçün qiymətli maddi və
mənəvi sərvət rolu oynamış, ağıla, zəkaya nur saçaraq dünənin, bu günün və gələcəyin ideal həyat çağırışına
çevrilmişdir.
Bütövlükdə isə Nizami Gəncəvi həyat və ideallarında həmişə “yaxşı insan” konsepsiyasını arzu və
istəklərinin məhvərinə gətirmiş, sağlam tərbiyə yolunda fədakarlıq fütühatı göstərmişdir.
Odur ki, bu gün gənc nəslin hərtərəfli maariflənməsi yolunda dahi söz ustasının digər janrlardakı yaradıcılıq
külliyyatında yer almış aforistik deyimləri də müasir təlim-tərbiyə prosesinin zənginləşməsi üçün əvəzsiz,
qiymətli səltənət olaraq klassik irsimizin söz yadigarları kimi mənəvi-poetik fikrin sönməz təşnəsi olaraq
dəyərləndirilməlidir. Doğrudur, vaxtilə tədqiqatçı-filoloqlarımız, ədəbiyyatşünas-dilçilərimiz Nizami Gəncəvinin
bütün akademik nəşrlərində onun hikmət dünyasından xəbər verən fikirləri ümumiləşdirmiş, hətta, “Nizami
Gəncəvinin hikmət və nəsihətləri” adlı miniatür kitabça da nəşr etdirmişlər. Amma daha dolğun, sistemli, ardıcıl
tədqiqatlar işığında hələ ki, bu ibrətamiz hadisələrdən xəbər verən aforistik deyimləri ayrıca tədqiqat obyektinə
(mövzusuna) çevrilməmişdir. Və güman etməyə dəyər ki, xalqımızın Zəfər qələbəsi ilə çulğalaşan bir ərəfədə bu
böyük söz bahadırının əsərlərindən seçmə nümunələr əsasında toplanmış mükəmməl məxəz rolu oynayan elmə,
sənətə, insanlığa çıraq tutan hikmət fəlsəfəsi daha geniş və dərin mündəricədə şaxələnərək, Nizami dünyasının
tarixini, folklorunu və bu qəbildən olan digər qələm məhsulları ilə daha da zənginləşdirəcəkdir.
Biz isə Nizami Gəncəvi poeziyasının estetik meyarı olan insanın zövqünü, məsləyini, əqidəliliyini,
cəfakeşliyini formalaşdıran aforistik deyimlərindəki fəzil keyfiyyətlərə nəzər salıb bu qaynaqlar üzərində fikir və
mülahizələrimizi möhtərəm oxucularla bölüşmək istədik.
İlkin olaraq onu qeyd edək ki, şairin xalq pedaqogikasına, dərin elmi fikrə, fantastik mütaliə qabiliyyətinə
malik olduğunu sübut edən belə aqilanə deyimləri onun nə qədər böyük ağıl-kamal sahibi olmasına dəlalət edir.
O, insanlığa xidmət edən nəsihət xarakterli deyimlərində, müdrik kəlamlarında bu fikri belə poetikləşdirmişdir:
Həmişə dünyada yaxşılıq axtar,
Yaxşı ad almaqda əbədiyyət var!
Yaxşı adlananla yaxşı ol müdam,
Yoxsa sən özün də olarsan bədnam.
Zatı pis olana üz göstərmə sən,
Qurdu bəsləməkdən ziyan çəkərsən.
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Şair düşüncəsinin poetik məhsula olan aforistik deyimləri onun bütün qələm məhsullarının şah damarıdır.
O, nəsihətamiz fikir və düşüncələrini bədii-estetik, əxlaqi-mənəvi dəyərlər fokusunda, dərin mənəviyyat
zənginliyi ilə öz yaradıcılığının leytmotivinə çevirmişdir. Xüsusən, insan ağlının sönməz məşəli olan müqayisəli
zəka mədəniyyətindən qopan hər bir kəlmənin tərbiyələndirici ehtişamı, kamilləşdirici fəlsəfəsi bu günümüz üçün
də yüksək dəyərlər platformasından çox lakonik və ecazkar sənət nümunələridir. İnsan övladına məna dolu həyat
motivasiyası bəxş edən şairin aforistik deyimlərində şəxsiyyət konsepsiyası bu cəhətdən bütün zaman kəsikləri
üçün aktual problematik məsələdir. Ağıl tərbiyəsi istiqamətində müasir gənc nəslin formalaşması prosesində belə
müdrik kəlamların təsir gücündən hər bir müəllim yeri gəldikcə, stimullaşdırıcı məqam kimi istifadə edə bilər:
Bədgövhər adamla heç addım atma,
Öz təmiz kimyanı küllərə qatma.
Bədəsil olarsa əgər bir adam,
Qırmızı gövhəri saraldar tamam.
Ağıllı adamla dost olsan əgər,
Elmi, mərifəti sənə də keçər.
XX əsrin son qərinəsinin böyük tərcüman şairi, alovlu tribun, ictimai xadim, üsyankar şairimiz Xəlil Rza
Ulutürk mücadilə və istiqlal yolunda söz məlhəminin vasitəsilə döyüşkənliyin nə qədər cahanşümal bir qüvvət
olduğunu Nizami Gəncəvi yaradıcılığında qəvvas dəqiqliyi ilə bədii-poetik araşdırmalarının məhvərinə gətirərək
yazır: “...Sirlər xəzinəsi”ni tərcümə edib başa çatdırdıqdan sonra mənə bəlli oldu ki, Nizami üçün başlıca məsələ
insan uğrunda mübarizədir. İnsan uğrunda mübarizə onun, demək olar ki, bütün əsərlərindən yağışdan sonrakı
səmada görünən göy qurşağı kimi keçib gedir. Nizaminin fikrincə, insan dünyanın əşrəfidir. Başqa reallıqlardan
fərqli olaraq, təbiət ona zəka bəxş etmişdir. Buna görə o, bəxtiyardır və bütün xilqətlərin həyatına cavabdehdir”.
Böyük sənətkar haqqında poetik düşüncələrini onun aforistik kəlamları üzərində ümumiləşdirən bu
yenilməz ruhlu şairin tərcümələrində daha bitkin və bariz məna tutumu ilə görmək olar:
Sən ey fələklər qədər uca, dəyərli İnsan!
Nazını çəkməkdədir bu yer, bu göy, bu kəhkəşan.
Heç xəbərin varmı ki, səsin yetişir hara?
Sənin zənn etdiyindən xeyli ucalıqlara!
Nizami Gəncəvinin yoldaşlıq, kiminlə oturub-durmaq haqqında olan nəsihətləri bu gün də öz dəyərliliyini
saxlayaraq hər bir valideyn və müəllim üçün böyük məktəbdir. Uşaq şəxsiyyətini formalaşdırmaq, onu kamillik
zirvəsinə çatdırmaq, əxlaqa, mənəviyyata yabançı olan hallara qarşı barışmazlıq ruhunda təlimləndirməyin əsl
leytmotividir. Şair həmin fikir və hissləri aforistik nümunələr zəminində dərk etməyin düsturnamələrini nəzərə
çəkərək gənc nəslin bu yolda mətinləşməsinə rəvac verən kamillik dərəcələrini müəyyənləşdirir. Sadə, el dilində
səslənən ibarələrdən nəcibləşdirici keyfiyyət kimi istifadə edir:
El yolunda günə dön, aya dön, ulduza dön,
Yaxşılığı əzəldən adət etsən özünə,
Yaxşılığın hər yanda qapı açar üzünə.
Hər əməlin üstündən sanma keçəndi dövran,
Hər yaxşını, yamanı yaxşı seçəndir dövran.
Ülviyyətə qulluq et, günah dalınca varma,
Günahkar insan kimi boyun büküb yalvarma.
...Zülmət ömür yoluna Günəş nuru çiləməz...
Vermə təlim aldığın ariflərə macal sən,
Bəxtiyar insanlara arxalanıb ucal sən.
Nizami Gəncəvi elm və bilik əldə etmək, təcrübə toplamaq, qarşıya çıxan çətinlik və maneələri aradan
qaldırmaq prosesində gənc nəslə örnək olası aforistik deyimlərində bir daha onların püxtələşməsində tərbiyə və
təlimin həlledici əhəmiyyətə malik olan çalarlarını bədii sözün qüdrəti ilə elmi fakt və nümunələrlə əsaslandıran
beytlər söyləyir. İnsan konsepsiyasına ağıl və zəkanın sirayətediciliyi prizmasından nəzər-diqqət yetirir.
Tədqiqatçı alim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Təhminə Bədəlova bu münasibətlə çox haqlı olaraq
göstərir: “Təbii ki, yaratdığı əsərə, obrazlara, onların həyat tərzinə, ailədaxili münasibətlərə, məişət məsələlərinə
müəllifin dünyagörüşü, elmi-fəlsəfi, ədəbi bilgilərinin səviyyəsi və mənimsədiyi məlumatların əhatə dairəsi ilə
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yanaşı, yaşadığı mühitin təsiri də yaradıcılıqda özünü göstərən məqamdır və bu baxımdan Nizami Gəncəvi əsərləri
də istisna deyildir”.
Məhz, bu kontekstdən onun poeziyasının şah damarı kimi təqdir olunan aforistik deyimləri daha çox “Leyli
və Məcnun” əsərində öz bədii-estetik həllini tapmışdır. “Atasının Məcnuna nəsihəti” adlı müraciət təriqli
nəsihətnamələrin el-oba arasında bu gün də məşhur poetikada qəbul olunduğunu qeyd etmək yerinə düşər. Müdrik
deyimlər işığında qələmə alınmış bu ibrətli kəlamlar bütün zamanlarda ailə tərbiyəsinin aparıcı istiqaməti olub,
hər bir xalqın milli və bəşəri dəyərlər sistemində valideyn-övlad münasibətləri üçün mənəvi kompasdır:
Çox gözəl olsa da eybi gizlətmək,
Dost-dostun eybini örtməsin gərək.
Qaranlıq gecədən ağ səhər doğar,
Hər umudsuz işdə bir çox umud var.
Oğul, səadətin qapısını aç,
Ayağı sürüşkən taleyindən qal,
Çalış, əllərindən çıxmasın dövlət,
Dövlətlə yaranır bütün səadət.
Dərinlik, sonsuzluq varsa dəryada,
Arxların suyundan yaranır o da.
Sənin də səbrində qoy olsun qərar,
Gövhəri səbr ilə qazanmaq olar.
Darğa pusqudadır, inad olma bir,
Zəncirə əl vurma, o dəmirdəndir.
Sən şadlan, kor olsun buna düşmənin,
Gəlsin məclisinə dostların sənin.
Nizami Gəncəvinin haqq və ədalət yolunda tökülən qan-qadanın bühudə yerə axmadığını, hərb və sülh
dünyasının toqquşan məqamlarının ağıl və idrak müstəvisində həll olunmasına aid aforistik deyimlərində də
insanlığın gələcək uğurlu arzuları təsbit olunmuşdur.
Onun kəlamlarında “Vətənə sevgi, düşmənə nifrət” tərbiyəsi indi də aktual problem olaraq gənc nəslin
ideya-mənəvi inkişafında qüdrətli, təsiredici gücə malik vətənpərvərlik çağırışları kimi öz qədir-qiymətini
saxlayır; insanları sülhə, əmin-amanlığa səfərbər edir.
Bu gün Nizami Gəncəvinin ömür yolunun, yaradıcı dünyasının işığı bütün zümrədən olan insanlar üçün
ideya, məslək fütuhatı aşılayan qiymətli fikirlər səltənətidir. Şairin ölməz ideallarında sülh məramı, şəxsiyyət
azadlığı, insan humanizmi, bəşər sevgisi ana xətt olaraq bütün Yer üzü insanlarını fitnə-fəsaddan uzaq qalmağa,
demokratik düşüncəyə sahib çıxmağa, insan zəkasını elmə, tərəqqiyə həsr etməyə dair çoxsaylı fikir və
mülahizələrindən faydalanmaq nəcib və şərəfli bir işdir. Şairin bu qəbildən olan təhsilləndirici bir kəlamında
deyildiyi kimi:
Ədalət yer üzündə zəfərlərin tacıdır,
Zülm-dərd ağacıdır, yalnız şərin tacıdır.
Səxavət... pərdəsilə hər cür eybi gizlədir,
Xoş tale, bəxtəvərlik - hünərlərin tacıdır.
Bu müdrik baxışları isə dərk etməyi bizdən həyatın özü tələb edir.
Azərbaycan müəllimi. - 2021. - 30 dekabr. - № 50. - S. 14.
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GİRİŞ
"Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Bəhram Gurun padşahlığı" adlı bölməsi orijinalda da, tərcümədə də qırx bir
beytdir. Fərq budur ki, farsca mətndə ayrıca belə bir başlıq (bölmə) yoxdur, bu və öncəki bölmə "Bəhramın atanın
yerinə taxta oturması" adlı fəslin ayrılmaz parçalarıdır.
Bu bölmə Bəhramın "Ədalət xütbəsi" adlı hissənin davamıdır. Öncəki bölmədə Bəhram iki şir arasından
tacı götürərək taxta oturandan sonra İran xalqını zülmün qaranlığından çıxarıb ədalətin nuruna qovuşdurmaq üçün
hazırladığı proqramı açıqladı. O proqramın iki əsas hissəsi var idi: a) İranda ədalətin təmin olunması üçün
görüləcək işlər; b) ədalətin təmin olunması - ədalət proqramının yerinə yetirilməsi;
"Bəhram Gurun padşahlığı" adlı bölmə isə İran xalqının ölkədə ədalətin təmin olunmasından sonrakı halını
təsvir edir, ədalət ölkəni necə gözəlləşdirər sualına cavab verir.
Məsnəvinin bölmələrini belə sıralaya bilərik:
- Bəhramın tacı, taxtı, şah geyimi, şahlıq rəmzləri təsvir olunur;
- Bəhramın ədalətinin bərəkətinə yer verilir;
- ədalət nemətinin dəyəri parlaq obrazlarla tanıdılır, təkcə insanlar deyil, canlı, cansız hər varlıq ölkəyə
ədalət gəldiyini hiss edir;
- Bəhramın ölkə içində və dışında nüfuzu artır;
- Bəhram hər kəsə haqqını verir;
- ədalətə qarşı olanlarla amansız mücadilə edir;
- insana xidməti dövlətinin əsas işi elan edir, bunu saleh əməlləri ilə göstərir;
- düşmənləri cəzalandırır, ancaq işgəncə vermir;
- insanların halal ruzi qapıları açılır;
- sosial dövlət qurulur;
- bu dövlət xalqın nazını çəkir;
- Bəhram aşiqlərlə (ariflərlə) dost olur;
- hökmü dünyaya yayılır;
- xalqı qorxudan, zülmün hər növündən qurtarır;
- Günəş kimi səxavətli olur;
- insanlar o dərəcədə varlanırlar ki, təkəbbürlənirlər, nəticədə, Allahı unudur, mərhəmətdən uzaqlaşırlar;
- Allahın yaratdığı insanlar Onun nemətlərini unudanda nemətlər geri alınır;
***
BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: ƏZƏMƏT BƏXŞ ETDİ
Elə ki Bəhram Gur tacı və taxtı,
Sazlayıb onlara əzəmət bəxş etdi.
Təhkiyəçi Nizamidir, o, İranda zülm tikanının kökünü qurutmuş, ölkədə ədalət çiçəkləri bitirmiş Bəhramın
şah obrazını inşa edir. Belə demir, hakimiyyət Bəhrama şərəf, güc, əzəmət verdi, əksini söyləyir, deyir ki,
hakimiyyət Bəhramla şərəfləndi, Bəhram hakimiyyətdən deyil, hakimiyyət Bəhramdan güc aldı. Zalımlar
hakimiyyətin gücünü, imkanını öz gücləri, imkanları zənn edər, onu zülm vasitəsinə çevirərlər. Ədalətli olanlar
isə sahib olduqları ağıl, iradə, elm, mərhəmət imkanları ilə hakimiyyəti gücləndirər, ondan ədaləti, barışı, rifahı,
mərhəməti artırmaq üçün istifadə edərlər. Məqam Bəhramı deyil, Bəhram məqamı şərəfləndirmişdir. Bunun tək
bir səbəbi var, o da ədalətdir, yəni hakimiyyət nemətinin haqqını verməyin, şükrünü yerinə yetirməyin, onu xalqın
xidmətçisinə çevirməyin bir yolu var, o da ədalətdir. Ədaləti təmin etməyən hakimiyyət zülm qaynağı olar, ölkəni
xarabaya çevirər, xalqı qorxu içində saxlayar.
Nizami bu mesajların verilməsi üçün uyğun vasitələr seçmişdir:
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- "çon" deyir, bu qəlibə "elə ki", "o zaman ki" mənalarını yükləyir. Niyə bu sözə ehtiyac hiss edir? Dəyişimi,
dönüşümü göstərir, İranda artıq zülm bitmiş, ədalət Günəşi doğmuşdur, qarşınızda ölkədə ədaləti təmin etmiş
Bəhram şah var, indi onun dönəmidir, o, fərqlidir, əvvəlkilər kimi deyil;
- Bəhram Gur adına yer verir, öncəki bölmədə bir dəfə də olsun adını çəkməmişdi, onu "mən", "o"
əvəzlikləri, şəxs sonluqları ilə tanıtmışdı. Artıq zaman dəyişmişdir, İranda ədaləti təmin etmiş, verdiyi sözü yerinə
yetirmiş, xalqın sevgisini qazanmış Bəhram var. Şair Bəhram Gur deyir, "gur" sözünü onun adına əlavə etmək
ehtiyacı hiss edir, hakimiyyətin Bəhramı dəyişdirmədiyini vurğulayır;
- Bəhram Gurdan deyir, çıxışlıq hal qəlibi Bəhram Gurun önəmini göstərir, onun hesabına oldu, səbəb odur,
o gəldiyinə görə zülm getdi, yerini ədalət tutdu;
- hakimiyyət simvolu olan iki söz seçir: "tac", "sərir", bu iki qəlib də dəyişimi ifadə edir, yəni Bəhram şah
olandan sonra hakimiyyətin mahiyyəti, məqsədi, vəzifəsi dəyişdi, o, ədalətin təmin olunmasına yol açdı, xalqa
xidmət vasitəsinə çevrildi;
- elə ki Bəhram Gurun hesabına tac və taxt (hakimiyyət) sazlandı, tərcümədə "sazlamaq" feilinə yer
verilmişdir, orijinalda isə "sazvar" sözü var, "uyğun", "uyğunluq", "ahəng", "yaraşan", "qaydasında olan",
"üsullu", "hazır", "azuqə", "sursat", "avadanlıq", "ləvazimat", "ehtiyac" kimi mənaları var ("saz" sözünün
mənalarını da nəzərə almışıq). "Sazvar gəşt", yəni kökləndi, elə ki Bəhram şah oldu, onun hesabına, onun əməyi
ilə tac və taxt
- hakimiyyət yenidən kökləndi. Mesajlar var: zülm hakimiyyəti kökdən salır, əxlaqını, fitrətini pozur,
mahiyyətini dəyişdirir, onu xalqı qorxu altında tutmaq, əzmək vasitəsinə çevirir, nəticədə, hakimiyyət kökdən
düşmüş musiqi aləti kimi olur, onunla gözəl nəğmələr ifa etmək imkansızlaşır, ahəngsiz səsi xalqı bezdirir, canını
boğazına yığır. Elə ki Bəhram hakimiyyətə gəldi, hakimiyyəti yenidən köklədi, pozulmuş əxlaqını, fitrətini özünə
qaytardı. Nəyə köklədi? Ədalətə, barışa, mərhəmətə, sevgiyə, bolluğa, hüquqa... Nə ilə köklədi? Ədalətlə, ölkə
həyatının bütün sahələrində ədalət hakim oldu. Hakimiyyət adlı musiqi alətindən ədalət, mərhəmət, hüquq,
bərəkət nəğmələri eşidilməyə başladı, xalq sevindi, hüzura qovuşdu;
- Bəhramın hakimiyyəti ədalətə və ədalətlə kökləməsinin nəticəsi nə oldu? Nizami bu sualı cavablandırmaq,
ədalətin hansı gözəlliyə yol açdığını göstərmək üçün "şokuh" sözünə yer verir, bu sözün mənaları var: "böyüklük",
"əzəmət", "dəb-dəbə", "təmtəraq". Şair bu sözə "pəzir" qəlibini də artırır: "şokuh pəzir şod", böyüklük, əzəmət
qəbul etdi / bəxş etdi: elə ki Bəhram Gur şah oldu / onun hesabına hakimiyyət ədalətə kökləndi, o zaman taxta,
taca - hakimiyyətə böyüklük / əzəmət bəxş olundu. Mahiyyətini itirmiş, zülm vasitəsinə çevrilmiş, xalqın nifrətini
qazanmış taxt, tac - hakimiyyət dəyər qazandı, İran xalqının ümid, güvən, sayğı yeri oldu.
İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: TAXTDA ƏYLƏŞDİ
Yeddi qaşlı bel bağını bağlayıb,
Yeddi ayaqlı taxtın üstündə əyləşdi.
Nizaminin İranı zülmün qaranlığından qurtarıb ədalətə qovuşduran Bəhramın şah obrazının inşası davam
edir. Öncəki beytdə deyildi ki, Bəhram hakimiyyətə gəldi, hakimiyyətin mahiyyətini dəyişdirdi, onu zülm vasitəsi
olmaqdan qurtardı, ədalətə köklədi, İranda ədaləti təmin etdi, hakimiyyət böyüklük, əzəmət qazandı, xalqa hüzur,
barış, bolluq gətirdi...
Nizami bu beytdə Bəhramın ədalətli, fərqli, əzəmətli şah obrazının tanıdılması üçün şahlıq əlaməti olan iki
önəmli vasitə seçir:
a) Bəhram yeddigözlü kəməri(ni) bağladı - tərcümədə "göz" ("çeşme") sözünün yerinə "qaş", "kəmər"
sözünün yerinə "bel bağı" qəlibi qoyulmuşdur ki, bu qəliblər mənanı dəqiq ifadə etmir. Belə ki, orijinaldakı "göz"
sözü kəmərdəki deşikləri ifadə edir, "qaş" sözünün belə bir imkanı yoxdur, "bel bağı" qəlibi də kəmərin tam
qarşılığı deyil, hər bel bağı hakimiyyət rəmzi olan kəmər anlamını daşımaz. Bəhramın kəmərinin yeddi gözü var.
Burada açar söz "yeddi"dir. Nizami məsnəvisində "yeddi" rəqəmindən çox istifadə etmiş, ona fərqli
anlamlar yükləmişdir, məsələn, "yeddi köklü budaq" ifadəsinə yeddi qat göy anlamını vermişdir. Şair məsnəvisini
həsr etdiyi (adına yazdığı) Əlaəddin Körpə Arslana belə deyir: Bəxtəvər taleli kəyanların Yeddi xanı və on iki
cəngavəri var idisə, Göy də öz bürcləri ilə dürüst, Sənin yeddi xanın və on iki cəngavərindir... Burada İranın şahlar
sülaləsi olan Kəyanilərin məşhur pəhləvanları nəzərdə tutulur. Yeddi xan yeddi igidliyə, qəhrəmanlığa, şücaətə
işarə edir. Bu ifadədə Kəyanilərə xidmət edən Rüstəm Zalın və İsfəndiyarın yeddi qəhrəmanlığı mənası da var,
bu qəhrəmanlıqlar Firdovsinin "Şahnamə"sində təsvir olunmuşdur: Rüstəm şahı xilas etmək üçün yeddi ağır
döyüşdə iştirak edir, qalib gəlir, şahı qurtarır. İsfəndiyar bacılarını xilas etmək üçün Turana hücum edir, yeddi
qəhrəmanlıq göstərir. Bununla birlikdə divan ədəbiyyatında "yeddi cəhənnəm", "yeddi dəniz", "yeddi dərya",
"yeddi fələyin sirri", "yeddi planet", "yeddi gözəl qız", "yeddi hekayə", "yeddi hikmət", "yeddi iqlim", "yeddi
iqlimin soltanları", "yeddi imam", "yeddi qardaş", "yeddi qat yer", "yeddi qat göy", "yeddi səs", "yeddi təbəqə",
"yeddi ulduz", "yeddilər", "yeddinci çərx"... kimi ifadələr də var. Nizami məsnəvisinə "Bəhramnamə" adı qoysa
da, o, daha çox "Yeddi gözəl" kimi tanınmışdır.
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Şair beytdə Bəhramın kəmərinin yeddi gözü olduğunu xüsusi vurğulayaraq ona bu mənaları yükləmişdir:
- Bəhramla onun şahlar nəsli arasında bağ qurmuşdur. Onlar da yeddigözlü kəmər bağlayırdılar. Demək
istəmişdir ki, İranda hakimiyyət haqqı bizim nəslə aiddir. O haqqı mənim (bizim) əlimdən almışdılar, mən də onu
geri qaytardım. Şahlar nəslinin böyük (ədalətli) şahlarının yolu ilə gedəcəyəm, onlar ədalətləri ilə tanındılar;
- o, yeddigözlü kəməri İranda ədaləti təmin edəndən sonra bağlayır, şahlığı haqq etdim, hakimiyyətin haqqı
ədalətdir mesajını verir, məni şah edən kəmər deyil, ədalətdir demiş olur;
- yeddigözlü kəmər gücün, əzəmətin, imkanın göstəricisidir, dostlara ümid, düşmənlərə qorxu verir;
- yeddi rəqəmi sonsuzluğu ifadə edir, Bəhramın hakimiyyəti davamlı olacaq mənasını daşıyır;
- Bəhram yeddi ayağı olan taxtda oturdu - hakimiyyət əlamətlərindən biri də taxtdır. Hökmdar iclas
keçirərkən, rəsmi qəbul zamanı və mərasimlərdə taxtda otururdu. Taxta oturmaq bir də şahlığını elan etməkdir.
Fərqli biçimləri olan, fərqli materiallardan hazırlanan taxtlar var idi: Nizami yeddigözlü kəmər bağlamış Bəhramı
yeddiayaqlı taxtda oturdur. Burada "yeddi" rəqəminin yuxarıda göstərdiyimiz mənaları ilə birgə bir önəmli anlamı
da var: coğrafiyaçılar dünyanı yeddi iqlim qurşağına bölürdülər, yəni yeddi rəqəmi dünyanın simvolu idi. Mesaj
budur: yeddigözlü kəmər bağlamış, yeddiayaqlı taxtda oturmuş Bəhram bir cahan hökmdarı idi (yada salıram ki,
o dönəmdə İran dünyanın iki imperatorluğundan biri idi);
ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ: BAŞINDA ÇİN PAPAĞI VAR İDİ
Başında tərlan döşütək çin (papağı),
Əynində Təraz dibli Rum (parçasından) geyim.
Nizami İrana ədalət gətirmiş Bəhramı seçir, ayırır, onu bir dünya hökmdarı kimi tanıdır. O, Bəhramın
gücünü, əzəmətini, böyüklüyünü göstərmək üçün onu "öz əlləri ilə geyindirir", belinə yeddigözlü kəmər bağlayır,
onu yeddiayaqlı taxtda oturdur. Cahan şahı olan Bəhram obrazının inşası davam edir, Nizami yeni vasitələr seçir:
- şahlıq rəmzi olan papağına özəl yer verir - bir misra ayırır, kolahı nəzərdə tutur. Kolah hökmdarlıq
əlamətlərindən biridir, qaynaqlar kolahı fərqli biçimlərdə tanıdır: "başa geyilən qalpaq və padşahlıq tacı idi", "ucu
sivri, yüksək başlıqdır", kolah, imamə, börk, isabə, tac, dəstərçə kimi adları var, fərqli biçimləri olurdu, samur
dərisindən olan, ağ, bal rəngli, yundan hazırlanmış, qiymətli daşlarla bəzədilmiş kolahlardan da istifadə edilirdi.
Hökmdarlar kolahı daha çox gündəlik həyatda başlarına qoyurdular, o, tacı əvəz edirdi, daha yüngül və rahat
olduğundan başda daşınması asan idi;
- Nizami beytdə "kolah" sözünə yer verməmişdir, misradakı "bər bərəş" qəlibinə, "uca başına", "üstünə",
“bədəninin ən uca yerinə” anlamlarını verə bilərik;
- hökmdarlıq əlamətinin məhz kolah olduğunu haradan bilirik? Misrada bunun iki əlaməti var: birincisi,
Nizami "çini" deyir, bu sözün mənasını bir az da dəqiqləşdirir, sonuna müəyyənlik əlaməti artırır, o məşhur,
hökmdarlığın ən gözəl əlamətlərindən biri olan Çinə aid kolah, hər kolah deyil, məhz Çinə aid, çinli (çini) kolah.
Şair məsnəvilərində "Çin" sözündən çox istifadə etmişdir. O, çox zaman bu sözlə o bölgədə yaşayan türkləri
(uyğur türklərini, başqa türk qəbilələrini) nəzərdə tutmuş, bu bölgəni həm də rəssamlığın, nəqqaşlığın, incəsənətin,
zərif, gözəl paltarlarının vətəni kimi tanıtmışdır. Bölgədə yaşayan türklərin zəngin mədəniyyəti, güclü dövlətçilik
ənənəsi olmuşdur. Bu ənənənin varlığının göstəriciləri var: saraylar, ordu, savaşlar, böyük hökmdarlar, silahlar,
mədəniyyət, hökmdarlıq əlamətləri, qəbullar, mərasimlər, idarəçilik əsasları... Nizami Bəhramı bir türk hökmdarı
kimi geyindirir, başına "çini" (Çin kolahı) qoyur, bu kolah hökmdarı əzəmətli göstərir. İkincisi, Nizami o (məşhur)
kolahı tanıdır, təşbehə yer verir, bu məqsədlə "ço" ("kimi") qəlibini seçir, deyir ki, Bəhramın başındakı çin kolahı
tərlan quşunun sinəsi kimi idi. Orijinalda "baz" sözü var, şahin, tərlan, doğan, şahbaz kimi mənaları daşıyır, ov
quşudur (Bəhram da ovu çox sevir), yüksəklərdə uçur, əldə, biləkdə oturur (tutulur), uzaqdan ən kiçik ovu belə
görür, sürətlidir... Türklər mahir oxçu, ovçu kimi də tanınırlar. Tərlan quşunun iki özəlliyi də var: sinəsinin tükləri
ikirəngli olur və çox incədirlər, bu rənglər və incəlik ona gözəllik, əzəmət verir. Bəhramın başında da tərlan
quşunun sinəsindəki rəngbərəng, incə tükləri olan Çin (türk) kolahı var idi. Ədalətli Bəhram şahı tam görək:
belində yeddigözlü kəmər, altında yeddiayaqlı taxt, başında şahin quşunun sinəsinin rəngbərəng, incə tükləri kimi
zərif Çin (türk) kolahı (papağı, tacı);
- Nizami ikinci misrada Bəhramın şah geyimini tanıdır, yeni vasitələr seçir. Onun geyiminin iki özəlliyi
var: parça rumidir. Rum, Roma, romalı. Şərqi Roma imperatorluğu Anadolunu da əhatə edirdi. Elə buna görə də
Anadoluya Rum, bu bölgədə yaşayanlara da rumi deyilirdi. Rumilər zahirən çox gözəl olurdular. Divan
ədəbiyyatında sevgilinin ağ, nurlu üzü rumluya bənzədilirdi. Bu bölgənin bir özəlliyi də orada incə parçaların
toxunması idi. Şahlar bu parçaları özəl toxutdurur, ustasına qızıllar verirdilər. Rəssamlığın, nəqqaşlığın,
memarlığın məşhur olduğu Rumda toxunan parçaları gözəl bəzəyirdilər. Yəni Bəhram əyninə rumi parçadan
hazırlanmış paltar geyinmişdi;
- bu incə, gözəl, şah geyiminin bir özəlliyi də var: şair bu məqamda Təraz sözünə yer verir, Təraz qədim
və böyük Türküstanın öz gözəlləri ilə tanınan şəhərlərindən (vilayətlərindən) biridir. Yəni Bəhramın rumi
parçadan olan geyimi Təraz gözəlləri və onların geyimi kimi gözəl, incə idi;
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- Nizami Bəhramın geyiminin gözəlliyini təsvir etmək üçün bir naxış da seçir: "rəsme Təraz" deyir,
buradakı "rəsm" sözünün "adət", "qayda", "ənənə", "mərasim", "təşrif", "məclis" kimi mənaları var. Yəni Təraz
gözəlləri özəl məclislərdə, mərasimlərdə xüsusi, çox gözəl paltarlar geyinirdilər. Bəhramın geyimi də o gözəl,
incə, ağ türk qızlarının xüsusi mərasimlərdə özəl olaraq geyindikləri paltar kimi gözəl, incə idi. Nizami mətndə
"türk" sözünü gözəlliyin, incəliyin, zövqün simvolu kimi tanıtmış, fars Bəhramı bir türk hökmdarı kimi
geyindirmişdir;
Bir dünya hökmdarı, ağıllı, cəsur, ədalətli, güclü Bəhram şahı gözümüz önündə canlandıraq: O, belinə
yeddigözlü kəmər bağlayıb, yeddiayaqlı taxtda oturub, başında tərlan sinəsinin tükləri kimi rəngbərəng, incə
tükləri olan Çin (türk) kolahı var, paltarı zərif rum parçasındandır, bu geyim Tərazın (Türküstanın) gözəl, ağ, incə
türk qızları və onların özəl məclislərdə geyindikləri paltar kimi rəngli, incə, gözəldir.
DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ: RUMDAN BAC ALIRDI
O, öz gözəlliyi ilə Rumdan bac alırdı,
Öz yaxşılığı ilə Çindən xərac alırdı.
Nizami İrana ədalət gətirmiş Bəhram şahı tanıtmağa davam edir, yeni vasitələr seçir:
- müqayisəyə yer verir, müqayisə çalarını "ze" ("əz", - dan2) qəlibinə yükləyir, müqayisə tərəfi kimi öncə
Bəhrama, sonra qarşı tərəfə yer ayırır, Bəhramla tutuşdurulan tərəfi böyüdür ki, Bəhramın üstünlüyü açıq
görünsün;
- birinci misraya "və" bağlayıcısı ilə başlayır, beyti öncəki beytlərə bağlayır, Bəhramın həm zahiri, həm də
daxili keyfiyyətlərini təsvir edir, yəni Bəhramın sadəcə kəməri, taxtı, tacı, geyimi gözəl deyildi, həm də qəlbi,
işləri gözəl idi;
- Nizami şahın adını çəkmir, "o" deyir, fərqli, qeyri-adi, üstün, güclü, əzəmətli, ədaləti ilə İran xalqının
sevgisini qazanmış Bəhramı nəzərdə tutur, əvəzlik Bəhramı bir az da böyüdür;
- öncə Bəhramın yaxşılığını ("xubi") önə çıxarır, bu söz tərcümədə "gözəllik" kimi verilmişdir, biz bu
tərcüməni doğru sayırıq, belə ki, mətn, eləcə də müqayisənin qarşı tərəfi bu mənaya işarə edir: O, gözəlliyi ilə
Rumdan bac alırdı. Nizami Bəhramın daha gözəl olduğunu ifadə etmək üçün Rum ölkəsini seçmişdir. Rum Şərqi
Roma imperatorluğunun adıdır, Bəhramın dönəmində Anadolu da bu imperatorluğun içində idi. Bu torpağa Rum,
orada yaşayanlar da rumi deyirdilər. Rumun ən önəmli yönlərindən biri gözəlliklə bağlıdır: insanları ağ rənglidir,
qızları çox gözəldir, zəngin mədəniyyəti var, dünyanın ən bacarıqlı ustaları, memarları, rəssamları, nəqqaşları bu
ölkədə yaşayırlar, insanı heyran edən memarlıq abidələri var, musiqini, şeiri, incəsənəti çox sevirlər, toxuculuq
inkişaf edib, ən gözəl parçanı Rum ustaları toxuyurlar...;
- Nizami Bəhramın gözəlliyinin (yaxşılığının) daha üstün olduğunu göstərmək üçün bir vasitə də seçir:
Bəhramı rumlularla tutuşdurmur, Rumla, bütün ölkə ilə müqayisə edir. Misrada Rum deyilərkən o ölkənin bütün
gözəllikləri nəzərdə tutulur. Yəni Bəhram Rum ölkəsindən daha gözəl idi;
- Nizami Bəhramın gözəlliyinin (yaxşılığının) daha üstün olduğunu ifadə etmək üçün bir addım da atır,
"bac almaq" ("bac alan", "bac setan" biçimində) feilini işlədir, bu feilə heç bir zaman şəkilçisi artırmır, bac almağı
hər hansı bir zamana bağlamır, ona davamlılıq, iş anlamını yükləyir, yəni Rumun işi, borcu Bəhrama bac vermək
idi, bac alan Bəhram, bac verən Rumdur. Bac almaq (vergi ödəmək) qaliblərin, bac vermək məğlubların işidir,
Bəhram öz gözəlliyi (yaxşılığı) ilə gözəllik ölkəsi olan Rumu məğlub etmişdi. "Bac almaq" feili məcburiyyəti də
ifadə edir, yəni Rum Bəhramın gözəlliyinə əsir, kölə olmuşdu, özünü onun təsirindən qurtarmaq imkanı yox idi,
bac verməyə, Bəhramın gözəlliyini etiraf etməyə məcbur idi;
- Nizami birinci misrada Bəhramın gözəlliyinin daha üstün olduğunu göstərmək üçün bir vasitə də seçir,
"alan" (O, gözəlliyi - yaxşılığı ilə Rumdan bac alandır) qəlibini rədif mövqeyinə, görünən, yadda qalan yerə qoyur,
yəni gözəlliyi ilə Rumdan bac alan bircə şah var, o da Bəhramdır;
Nizami ikinci misrada Bəhramın daha üstün olduğunu göstərmək üçün bu vasitələri seçir:
Birincisi, Bəhramın başqa bir özəlliyini önə çıxarır, "nekuyi" deyir, xeyirxahlığı nəzərdə tutur, bu sözü
müəyyənlik əlaməti ilə işlədir, yəni hər xeyirxahlığı deyil, məhz Bəhramın tayı-bərabəri olmayan xeyirxahlığını
vurğulayır, onun qədər xeyirxah olan yoxdur demiş olur.
İkincisi, Bəhramın üstünlüyünü göstərmək üçün müqayisə çaları yüklənmiş "ze" ("əz", - dan2) qəlibi seçir.
Üçüncüsü, Bəhramın xeyirxahlıqda tayı-bərabəri yox idi fikrinin ifadəsi üçün qarşı tərəfi böyüdür, ən uc
nöqtəni seçir, Çini göstərir.
Dördüncüsü, Nizami Çin deyərkən bu bölgədə yaşayan türkləri nəzərdə tutur. Türklərin ən önəmli
özəlliklərindən biri xeyirxah olmalarıdır, mərhəmətli olmaq, əl tutmaq, məzlumları, yetimləri, kimsəsizləri
qorumaq, acları doyurmaq, xeyri çoxaltmaq onların xarakteridir.
Beşincisi, şair Bəhramı hər hansı bir türklə müqayisə etmir, Çin deyir, xeyirxahlığı xarakterə çevirmiş
türklərin yaşadığı ölkəni nəzərdə tutur, yəni Bəhramın xeyirxahlığı Çindən daha üstün idi.
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Altıncısı, Nizami Bəhramın xeyirxahlığının daha üstün olduğunu vurğulamaq üçün bir addım da atır, "xərac
setan" ("xərac alan") deyir, zaman şəkilçisinə yer vermir, yəni bu, onun davamlı işidir, xərac alan Bəhram, xərac
verən Çindir, qalib Bəhram, məğlub Çindir, Bəhram öz xeyirxahlığı ilə canında xeyirxahlıq olan Çindən
(türklərdən) xərac alır, onlardan daha xeyirxahdır.
Yeddincisi, Nizami Bəhramın üstünlüyünü göstərmək üçün bir vasitə də seçir, "almaq" ("alan" biçimində)
feilini rədif mövqeyinə yerləşdirir, "almaq" feili rədifdir, deyir ki, gözəlliyi ilə gözəllik diyarı olan Rumdan bac
alan, xeyirxahlığı ilə xeyirxahlıq xarakteri olan Çindən xərac alan odur - Bəhramdır. Rum və Çin Bəhramın
üstünlüyünü qəbul etmişdir.
Beytdə önə çıxarılan sadəcə Bəhram deyil, həm də gözəllik (yaxşılıq), xeyirxahlıq kimi iki ölməz dəyərdir.
Ədalət insanı gözəlləşdirir, xeyirxah edir, sevdirir, seçir, üstün qılır, dəyər qazandırır, rəqibləri məğlub edir,
dostlara ümid, düşmənlərə qorxu verir, ilahi rizaya yol açır.
Ədalətli Bəhram şah obrazını geniş planda görək: hakimiyyəti ədalətə kökləyən, belinə yeddigözlü kəmər
bağlayan, yeddiayaqlı taxtda oturan, başına tükləri tərlan quşunun sinəsinin tükləri kimi incə, rəngbərəng olan
papaq (tac, kolah) qoymuş, əyninə Türküstan gözəllərinin özəl məclislərdə geyindikləri paltar kimi gözəl qiyafə
geyinmiş, gözəlliyi ilə gözəlliklər diyarı Rumdan bac alan, xeyirxahlığı ilə xeyirxahlıq xarakteri olan türklərdən
xərac alan Bəhram.
BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: GÜNƏŞƏ UCALTDI
O, Cəmşid kimi dörd balış qoyub,
Beş növbə (sədasını) Günəşə ucaltdı.
Nizami ədalətli Bəhramın əzəmətini, böyüklüyünü, güclü, fərqli olduğunu göstərmək üçün yeni vasitələr
seçir:
- "dörd balış qoydu" - dörd balış qoymaq böyük şahların hakimiyyət əlamətlərindən biridir, dörd ünsür hava, od, su, torpağı təmsil edir, deyir ki, Allah kainatı bu dörd ünsürdən yaratmışdır, taxtına dörd balış qoyan
şah bu mesajı vermiş olur, dörd ünsürdən ibarət olan bu dünyanın ən böyük şahı mənəm, bir cahan padşahıyam;
- Nizami təşbehə yer verir, "çon" ("kimi") müqayisə qəlibini seçir, deyir ki, Bəhram Cəmşid kimi dörd balış
qoydu. Cəmşidin adının mətnə yerləşdirməsinin bu səbəbləri var: o, İranın əfsanəvi şahıdır, Cəmşid təkcə İrana
deyil, yer üzünə ədalət, rifah, səadət, barış gətirmişdir, sehrli camı var, o cam dünyanı və hadisələri özündə əks
etdirirmiş, Cəmşid hakimiyyətin cazibəsinə qapılır, təkəbbür xəstəliyinə tutulur. Nəticədə, Allah onu cəzalandırır,
zalım Zöhhak Cəmşidi vəhşicəsinə öldürür (o, Firdovsinin "Şahnamə" məsnəvisinin qəhrəmanlarından biridir).
Nizami Bəhramla Cəmşid arasında bağ qurur, Bəhram onun nəslindəndir demiş olur, ortaq nöqtələri sadəcə nəsil
bağı deyil, həm də ədalətdir, ikisi də təkcə İrana deyil, dünyaya ədalət gətirmişdir, ikisi də dörd balış qoymuşdur,
yəni onlar cahan şahlarıdır, güclüdürlər, hökmləri bütün dünyanı əhatə edir;
- Nizami Bəhramın böyüklüyünü ifadə etmək üçün ikinci misrada "beş növbət" ifadəsinə yer verir, bu, bir
siyasi anlayışdır, hökmdarlıq əlamətidir, Sasanilərin bu ənənəsini Səlcuqlular da bir sıra dəyişikliklərlə qəbul
etmişlər: beş namaz vaxtı hökmdarların sarayının qapısında, ya da səltənət çadırının önündə, üç gündüz namazı
vaxtında isə hökmdarların və bir sıra dövlət adamlarının iqamətgahlarının önündə özəl bir musiqi parçası çalınır,
davullar vurulurdu. Savaşlardan və böyük mərasimlərdən öncə də xanlıq otağı qurulur, tuğ tikilir, davul vurulurdu.
Bu musiqiçi dəstəsinə "növbətxane" (növbətoxuyan), musiqiçilərə də "növbətiyə" deyirdilər;
- Nizami ədalətli Bəhramı başqa şahlardan seçir, onun əzəmətini göstərmək üçün deyir ki, beş növbətinin
səsi Günəşə ucalırdı / Günəşə ucaltdı. Yəni çox əzəmətli musiqi idi, Günəş belə onu eşidir, sevinir, nur saçırdı,
səsi bütün dünyaya yayılmışdı, Bəhram bir cahan şahı idi;
- Beytin qafiyəsi "Cəmşid" və "Xurşid" sözləridir, ikisi də Bəhramın böyüklüyünü ifadə edir: Bəhram ədalət
simvolu olan Cəmşid kimi dörd balış qoymuşdu, Bəhram ancaq Cəmşidlə müqayisə oluna bilər, onun
hakimiyyətinin əlaməti sayılan beş növbətin səsi mərkəzi planet olan Günəşə və bütün dünyaya yayılmışdı;
ALTINCI BEYTİN ŞƏRHİ:
ƏDALƏTİN BAŞINI GÖYƏ UCALTDI
İnsaf rəsmini dünyaya yaydı,
Ədalətin başını göylərə ucaltdı.
Nizami ədalətli Bəhram şah obrazını inşa etmək üçün üçmərhələli iş gördü: öncə Bəhramın ədalət xütbəsini
- proqramını açıqladı, sonra bu proqramın icra üsuluna və icrasına yer verdi, sonra şahlıq taxtına oturan Bəhramın
əzəmətini təsvir etdi, bu beytdən başlayaraq da Bəhramın gördüyü işlərin nəticələrini bir-bir açıqlayır, uyğun
vasitələr seçir;
- Nizami Bəhramı sadəcə İranın - o dönəmdə dünyanın iki imperatorluğundan birinin şahı kimi tanıtmır,
onu bir cahan şahı kimi tanıdır, bədii vasitələri bu anlayışa uyğun seçir:
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a) "rəsme ensaf" deyir, "insafın rəsmi(ni)", burada "rəsm" sözü çox önəmlidir, "adət", "ənənə", "qayda",
"qanun" mənalarını daşıyır, bu mesajı verir: Bəhramın dünyaya insaf hərəkatı bir atımlıq barıt olmadı, o, gördüyü
işlərlə insafı bir həyat tərzinə çevirdi, dövlət siyasətinin əsasına qoydu, bütün işləri bu insaf ölçüsünə
uyğunlaşdırdı, proqramının, əməlinin mayası insaf oldu;
b) "insaf" sözü ərəbcədir, "n-s-f" kökündəndir, bir şeyin yarısı, ortası, özəyidir, bir şeyin ortası onun ən
gözəl yeridir, "insaf" sözü çox zaman ədalətin sinonimi kimi işlədilir, beytdə mərhəmət, orta yolu tutmaq, hər
kəsə haqqını vermək anlamlarını daşıyır, yəni Bəhram insaf ölçüsünü dünyaya hakim qıldı, fərq qoymadan hamıya
aid etdi;
c) Nizami Bəhramın bir dünya şahı olduğunu ifadə etmək üçün məkanı böyüdür, "cahan" sözünü seçir, o,
insaf ölçüsünü cahana gətirdi, yəni dünyanı zülmdən, qaranlıqdan, darlıqdan qurtardı;
d) şair məhz "gətirmək" ("avərd", "gətirdi" biçimində) feilini seçir, yəni o gəldi, şah oldu, ancaq əliboş
gəlmədi, dünyaya ədalət gətirdi, işi barışı, mərhəməti, rifahı, hüququ təmin etmək oldu;
e) "gətirmək" feili mütləq keçmiş zamandadır: "gətirdi", bu zaman qətilik bildirir, şübhələri yox edir, şahidli
zamandır, hər kəs Bəhramın dünyaya ədalət gətirməsini kimdənsə eşitmədi, öz həyatında yaşayaraq şahid oldu,
təsdiq etdi;
f) birinci misrada genişlik ifadə edən iki söz var: "insaf", "dünya", insaf genişlikdir, insaflı adam bu dəyəri
dünyanın bütün insanları üçün istəyən adamdır;
- Nizami ikinci misrada Bəhramın bir dünya şahı olduğunu göstərmək üçün bu vasitələri seçir:
a) "ədl" sözünə yer verir, onu misranın başına yerləşdirir - ədalət hər kəsi (bir hissəni deyil) ilahi təyinatına
uyğun yerdə tutmaq, hər kəsə layiq olduğu haqqı verməkdir;
b) şair yenə məkanı böyüdür, ədalət genişlikdir, ədalət olan məkan hər kəsin rahat nəfəs aldığı, hüzur içində
yaşadığı yerdir demiş olur. Bəhram ədalətin başını asimana - sonsuzluğa ucaltdı / gətirdi, ədaləti ən önəmli dəyərə
çevirdi, bu uca dəyər həm Bəhramı ucaltdı, həm də zülmün qaranlıq quyusunun dibində can çəkişən insanları
ədalət səmasının Günəşinə - barışa, mərhəmətə, rifaha, bolluğa, hüquqa, hüzura qovuşdurdu. Mesaj budur: zülm
qaranlıq, darlıq, ədalət nur, genişlikdir. Bəhram ədaləti elə bir ucalığa yüksəltdi ki, onu hamı - bütün dünya gördü,
hər kəsə ədalətdən pay çatdı;
c) beytin qafiyəsi də ədalət genişlikdir mesajı verir: "cahan", "asiman";
d) beytin rədifi də var, Bəhramın əməyini ifadə edir: "avərd", "gətirdi", yəni dünyaya insaf gətirən, ədalətin
başını göylərə ucaldan Bəhramın böyük əməyidir, beytdə Bəhram sözü də, onu tanıdan əvəzlik də yoxdur, rədif görünən, yadda qalan söz deyir ki, insanlıq üçün ədalət hərəkatının mərkəzində Bəhram var;
YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: YAR OLDU
Ədalətli kəslərə yar oldu,
Zülmkarlara zülmkar oldu.
Bu beyt bir cahan şahı olan Bəhramın zülm bataqlığında can verən İran xalqını ədalətə necə
qovuşdurduğunu açıqlayır, iki ölçü verir:
Birincisi, Bəhram (onun adı beytdə yoxdur) ədaləti sevənlərlə ("ba dadpərvəran") dostluq etdi / ədaləti
sevənlərə yardım etdi: ölkədə ədalətin təmin olunması üçün çalışanların, işini vicdanla yerinə yetirənlərin yolunu
açdı, onları dəstəklədi, mükafatlarla təşviq etdi, önəmli vəzifələri onlara verdi, xalq bu doğru addımı gördü,
bəyəndi, şahı sevdi, nəticədə, Bəhramın hər kəsə ədalət hərəkatına qoşuldu, bu da onun siyasətinin uğur
qazanmasına səbəb oldu.
İkincisi, Nizami bədii təzada yer verir, məsələni ikiyönlü izah edir ki, anlaşılsın. Bəhramın ədalətin təmin
olunması üçün atdığı ikinci addımı da açıqlayır: o, zülmkarlara zülmkarlıq / zülm etdi. Bəhram ədalət xütbəsini proqramını açıqlayarkən demişdi ki, İran xalqına zülm edən bu dörd qrup ağır cəzalanacaq, onların sol qulağı çox
ağrıyacaq: günahkarlar, oğrular, qatillər, yolkəsənlər / quldurlar.
O, zalımlara bəddua da etmişdi: ədalətə sevinməyənlər qoy heç sevinməsinlər. Şah vədini yerinə yetirdi,
ədalət hərəkatına qarşı çıxanları, vəzifəsini qazanc mənbəyinə çevirənləri, xalqı zülm altında tutmaq istəyənləri
əzdi, cəzalandırdı, onların müqavimətini qırdı, nəticədə, hər kəsə ədalət hərəkatının önü açıldı.
"Zülmkarlara zülmkarlıq / zülm etdi" misrasındakı "zülm etdi" ifadəsini ağır cəzalandırdı kimi oxumaq
daha doğrudur, bu ifadə Bəhramın onlara qarşı çox sərt olduğunu ifadə edir.
Beytdə "kərd" ("etdi") feili var, bir dəfə işlənmiş, ancaq iki işə (ədalətlilərə yardım, zalımlara cəza) də aid
olmuşdur. Bu feil birinci misranın ilk sözüdür, sözü deyil, işi, əməli, hərəkəti ifadə edir, yəni ədalətin təmin
olunması sözlə olmur, İranda ədalətin təmin olunmasının arxasında Bəhramın ağlı, iradəsi, siyasəti, əməyi,
cəsarəti, sevgisi var.
Nəticə budur: hər kəsə ədalət hərəkatının tərəfdarları da, ona qarşı çıxanlarda olacaq, bu, qaçılmazdır. Şah
ədalətin və ədalətlilərin qalib gəlməsini istəyirsə, ədalətlilərə yardım, zalımlara cəza ölçüsünü tətbiq etməlidir,
ədalətin qapısı açılsa, zülmün qapısı bağlanacaq. İkinci nəticə də var: işi (əmanəti) əhlinə ver. Əmanəti əhlinə
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verməyin üç anlamı var: a) iş (vəzifə) verilən şəxs bu işin mülkiyyət deyil, əmanət olduğunu biləcək, bu anlayış
onu məsuliyyətə yönəldəcək; b) o şəxs işini biləcək, usta olacaq; c) əxlaqı gözəl olacaq;
Bu üçünün bir arada olması şərtdir, belə ki, işinin ustası olanın əxlaqı gözəl olmasa, ya da əxlaqı gözəl olan
işinin ustası olmasa, vəzifənin haqqı verilməz, ədalət təmin olunmaz. Təbii ki, işinə əmanət kimi baxmayan da
ədalət və məsuliyyətdən uzaqlaşar.
SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: AÇAR OLDU
Qapısı qəm qıfılı üçün açar oldu,
Onun gəlişi (dünyaya) şadmanlıq gətirdi.
Bu beytdə Bəhramın İranda ədaləti təmin etməsinin nəticələri, onun zülm görmüş xalqla necə bağ qurması,
hansı yollarla xalqın sevgisini qazanması təsvir olunur, bu ölçülərə uyğun vasitələr seçilir:
- qıfıl və açar obrazlarına yer verilir, Nizami "qəm qıfılı" deyir, bunu nəzərdə tutur: zülm İranda hər kəsin
qapısını bağlamışdı, hər kəs dara düşmüş, qaranlığa məhkum olmuşdu, hər evdə dərd, kədər, aclıq, yoxsulluq, göz
yaşı, ah-nalə var idi, bağlanan təkcə qapılar deyildi, zülmün ortaya çıxardığı qorxu fikrin, hüququn, inkişafın
yolunu bağlamışdı, kimsə haqqını tələb edə bilmir, əməyinin qarşılığını görmürdü, ölkə günahkarlara, oğrulara,
qatillərə, yolkəsənlərə təslim edilmişdi... Misradakı "qəm qıfılı" ifadəsi zülmün simvoludur;
- Nizami "qapısı" ("dərəş") deyir, ədalətli Bəhramın sarayının qapısını nəzərdə tutur. Yəni sarayın qapısı
əvvəllər xalqın üzünə bağlı idi, kimsənin şahın sarayına gedib dərdini demək, haqqını tələb etmək, sıxıntılarına
çarə istəmək hüququ yox idi, zülm şahın sarayını şər yuvasına çevirmişdi, o, ədalətin deyil, zülmün mərkəzi idi;
- Bəhram hər şeyi dəyişdirdi, zülmün yerinə ədaləti qoydu, nəticədə, sarayının qapısı qəm qıfılının - zülmün
açarı oldu. Burada açar sözü ədalətin simvoludur: zülm qıfılının açarı ədalətdir. Şahın sarayı xalqın sıxıntılarını
həll edən mərkəzə çevrildi, ədalət xalqla Bəhramı, dövləti bir-birinə bağladı;
- ikinci misra "ki" ("ke") bağlayıcısı ilə başlayır, iki misranı bir-birinə bağlayır, Nizami "o" deyir, Bəhramı
nəzərdə tutur, onun gəlişi ədalətin gəlişi oldu ölçüsünü qoyur;
- Bəhramın gəlişinin - ədalətin gəlişinin, nəticəsi bu oldu: xoşbəxtlik, səadət, ağ gün, rifah, bolluq, bərəkət
("fərroxi") göründü / gəldi, xeyrin yolu açıldı;
- beytin ideyasını daşıyan açar sözlərindən biri, ən önəmlisi "gəlmək" ("amədən") feilidir, bu feilin məna
ilə yüklü olduğunun əlamətlərindən biri odur ki, o, beytdə üç dəfə işlədilmiş, rədif mövqeyinə qoyulmuş, ikinci
misra bu feillə başlamışdır. Biz beytdəki "gəlmək" feilinin məna çalarlarını doğru anlamaq üçün onu ziddi olan
"getmək" feili ilə bir yerdə oxumalıyıq: a) "gəlmək" feildir, hərəkətdir, hərəkət bərəkətdir, ədalətli Bəhram gəldi,
İran xalqının ağlı, qəlbi, vicdanı, iradəsi hərəkətləndi, üzü güldü, ölkə canlandı; b) Bəhram gəldi - ədalət gəldi,
zülm getdi (ikisi bir arada olmaz, biri varsa, o birisi yoxdur), dirilik gəldi, ölülülük getdi, nur gəldi, qaranlıq getdi,
ümid gəldi, qorxu getdi, zənginlik gəldi, yoxsulluq getdi, azadlıq gəldi, köləlik getdi, sevinc gəldi, kədər getdi,
açar gəldi, qıfıl getdi, xeyir gəldi, şər yox oldu, sevgi gəldi, nifrət öldü, barış gəldi, savaş getdi, qıfıllar qırıldı,
bağlı qapılar açıldı, ədalət Günəşi doğdu, qaranlıqlar çəkildi, ölkə zülm həbsxanasından çıxdı; c) "gəlmək" feildir,
feil işdir, mayasında əmək var, yəni bu sayılanlar özbaşına gəlmədi, onları Bəhramın ağlı, iradəsi, əzmi, əməyi,
siyasəti gətirdi, o gəldi, qəm qıfılına - zülmə ədalət açarı gətirdi;
- beytin qafiyəsi "kelid", "pədid" sözləridir, "açar", "görünmək" anlamları var, müsbət məna daşıyır, yəni
Bəhram gəldi, onun ədaləti paslı qıfılların açarı oldu, nəticədə, zülmün öldürdüyü İran xalqında dirilik əlamətləri
göründü;
DOQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ: ZÜMZÜMƏYƏ BAŞLADI
Aləmin işi yenidən zümzüməyə başladı,
Nəfəslər üçün hava açıldı.
Nizami Bəhramın hər kəsə ədalət hərəkatının nəticələrini açıqlayır, dəyişimi göstərmək üçün məsələni
ikiyönlü izah edir, zülm dövründə necə idi, indi necə oldu sualını cavablandırır. Öncəki beytdə dedi ki, zülm
dövründə hər kəsin qapısında qəm qıfılı var idi, Bəram o qapıları ədalət açarı ilə açdı, dünya yas içində idi,
Bəhramın ədaləti ilə sevindi, zülm getdi, ədalət gəldi. Şair Bəhramın işinin dəyərini, ədalətin dəyişdirmə və
dönüşdürmə gücünü bu beytdə yeni vasitələrlə tanıdır:
- Bəhramı böyüdür, bu məqsədlə məkanı da böyüdür, iki hədəfi var: a) Bəhramın gücünü göstərmək; b)
onun gördüyü işin dəyərini, çətinliyini, böyüklüyünü ifadə etmək;
- elə bu iki hədəfi gerçəkləşdirmək üçün də Bəhramı bir cahan şahı kimi tanıdır, mənanı "aləm" sözünə
yükləyir, "kare aləm" ("dünyanın işi") deyir;
- "yenidən" qəlibinə yer verir, bu söz aləmin halını iki mərhələyə ayırır: zülmdən öncə və sonra, ya da
Bəhramdan əvvəl və sonra;
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- Nizami dəyişimi ifadə etmək üçün birinci misrada üçüncü addımı atır, "nəva" sözünə yer verir, bu sözün
"ahəng", "uyum", "melodiya", "hava" kimi mənaları var. Şair bu qəlibi "gereftən" ("gereft" biçimində) feili ilə
işlədərək ona "ahəngə qovuşdu", "zümzüməyə başladı", "nəğmə oxudu" anlamlarını yükləyir. Misradakı "nəva"
sözü diriliyi (dirilməni) ifadə edir, yəni zülm aləmi öldürmüşdü, insanlar nəğmə oxumağı unutmuşdular, hər kəs
yasa batmışdı, kimsə sıxıntılarını həll edə bilmirdi, toplumun ahəngi, nizamı, ölçüsü, fitrəti pozulmuşdu. Bəhram
dünyaya ədalət gətirdi, kökdən düşümş aləmi ədalətə köklədi, insanlar sevindilər, sevinclərini mahnı oxuyaraq
ifadə etdilər;
- Nizami ideyanın ifadəsi üçün musiqi terminlərindən istifadə edir: aləm bir musiqi alətidir, zülm onu
kökdən salmış, ahəngini pozmuşdur, nəticədə, onun nizamsız səsi insanları bezdirmiş, canını boğazına yığmışdı.
Bəhram gəldi, bu musiqi alətini ədalətə köklədi, insanlar hüzura qovuşdular;
Nizami ikinci misrada zülmlə ədalətin fərqini göstərmək üçün bu vasitələrə yer verir:
Birincisi, "nəfəslər" deyir, "nəfəs" sözünü cəmdə işlədir ki, zülmün də, onun yerini tutan ədalətin də hamını
(aləmi) əhatə etdiyi ortaya çıxsın. Ortaya çıxsın ki, Bəhramın gücü, gördüyü işin dəyəri açıq görünsün, zülmlə
ədalətin fərqi nədir sualı cavab tapsın. Nizami deyir ki, zülm dövründə insanlar dara, qaranlığa, qəfəsə
düşümşdülər, rahat nəfəs almaq imkanları yox idi, nəfəs almağa belə qorxurdular. Misradakı "nəfəslər" sözü
sadəcə nəfəs almağı ifadə etmir, etiraz haqqının, doğruları danışmaq imkanının, haqqını tələb etməyin
mümkünsüzlüyünü də bildirir. Zülm qorxu və cəhalət olmadan yaşaya bilməz, aləmdə elə bir qorxu var idi ki,
insanlar düşünmək, doğruları danışmaq imkanını itirmiş, qorxu ağıl və iradəni öldürmüş, insanlar sürüyə, köləyə
çevrilmişdilər;
- nəfəs hava dirilik, canlılıq əlamətidir. Nizami nəfəsin, havanın bu əsas yönünü önü çıxararaq zülm siyasi,
əxlaqi, hüquqi, mənəvi ölülük, ədalət dirilikdir mesajı verir;
- Bəhram aləmə ədalət gətirdi, nəticədə, insanların ağlı, vicdanı, iradəsi, əxlaqı dirildi, çiyinlərdəki,
sinələrdəki ağır yük (fiziki, mənəvi yük) götürüldü, insanlar rahat nəfəs aldılar;
- Nizami ədalət nemətinin dəyərini göstərmək üçün misrada genişlik ifadə edən (darlıqdan qurtuluş,
təngnəfəslik halından xilas) sözlər seçmişdir. Onlardan biri "geniş açılmaq" feili, biri də "hava" ismidir: Bəhramın
ədaləti gəldi, nəfəslər havaya geniş açıldı, insanlar zülmün darlığından ədalətin genişliyinə çıxdılar, doyunca,
rahat nəfəs aldılar, sıxıntılarını həll etdilər. Misradakı "nəfəslər" sözü cəmdədir, yəni Bəhramın ədaləti hər kəsi
əhatə etdi, zülm nəticəsində açıq həbsxanaya çevrilən aləm azadlığa qovuşdu;
- Nizami xalq dilində işlənən "nəfəs darlığı", "nəfəs ala bilməmək", "nəfəsi tıncıxmaq", "nəfəsi tutulmaq",
"nəfəsim açıldı", "rahat nəfəs almaq" kimi ifadələrdən zülmün darlığı, ədalətin genişliyi fikirlərinin ifadəsi üçün
yararlanmışdır;
- beytin qafiyəsi "nəva", "həva" sözləridir, qurtuluşu, sevinci, genişliyi, diriliyi ifadə edir: Bəhramın ədaləti
aləmi ahəngə, nəğməyə, təmiz havaya, hüzura qovuşdurdu, zülmün öldürdüyü aləmi ədalət diriltdi;
ONUNCU BEYTİN ŞƏRHİ: SULAR ÇOXALDI
Qısır inəklər doğar oldu,
Çaylarda sular çoxaldı.
Nizami Bəhramın dünyada ədaləti təmin etməsinin nəticələrini açıqlayır, məsələni ikiyönlü izah edir,
zülmün nəticələrini nəzərdə tutur, ədalətin bərəkətini təsvir edir, ədalət dünyanı necə dəyişdirdi sualına cavab
verir, uyğun vasitələr seçir:
- qısır / doğmayan inək obrazını seçir, "inək" sözünü təkdə işlədir, ancaq qısır olan bütün inəkləri, o sıradan
bütün heyvanları nəzərdə tutur. Niyə məhz inək obrazını seçir? Belə ki, inək ölkənin, təbii ki, kəndlinin əsas
bərəkət qaynaqlarından biridir, inək ətdir, süddür, dəridir, yağdır, pendirdir, qazancdır... Niyə məhz qısır inək
obrazına yer verir? Zülmlə ədalətin fərqini göstərir, Bəhramın dövrü ilə ondan öncəki zamanı bir-birindən ayırır,
qısırlıq ölüm halıdır, belə ki, inəyin nəsli kəsilir, nəsil kəsiləndə bərəkət yox olur, qazanc, dolanışıq yolu bağlanır,
nəticədə, aclıq, yoxsulluq, dilənçilik başlayır, kin, nifrət, oğurluq, haram, xəstəlik çoxalır, bir-birini yeyən, didişən
toplum ortaya çıxır. Zülm elə bir qorxunc xəstəlikdir ki, onun təsirini sadəcə insanlar deyil, heyvanlar, dağlar,
çiçəklər, böcəklər, sular, ağaclar, buludlar, yaradılan hər şey hiss edir. Zülm heyvanları qısırlaşdırır, dağları
çobanlardan mərhum edir, çiçəkləri soldurur, böcəklər yox olur, sular quruyur, ağaclar bar vermir, buludlar
yağışdan məhrum qalır, təbiətdəki ilahi nizam pozulur, təbiət insana qarşı çevrilir, ekoloji fəlakət ortaya çıxır,
zülm fəsada - çürüməyə, pozulmaya yol açır. Zülmün ən ciddi təsiri insanadır, o, insanın ağlını qısırlaşdırır - ağıl
düşünmək, elm doğmaq imkanını itirir, belə ki, zülm cəhalət, xurafat, qorxu üzərində dayanır, üçü də ağılın
düşmənidir, ağıl öləndə insan sürüyə, köləyə çevrilir, toplum inkişafın motor gücü olan elmdən məhrum qalır,
nəticədə, elmsizlik toplumu öldürür, onu zalımların yeminə çevirir. Zülm insanın qəlbini qısırlaşdırır, qəlbi şəfası
olan imandan məhrum edir, zülm insanın vicdanını qısırlaşdırır, vicdan mərhəmət adlı nemət doğa bilmir, zülm
insanın iradəsini qısırlaşdırır, iradə doğrunu seçmək imkanını itirir, zülm insanların qazancını, həyatını bərəkətdən
məhrum edir, belə ki, zalımlar o qazancı əməkçinin əlindən alırlar, haram, zorakılıq çoxalır, bərəkət yox olur...;
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- Bəhram gəldi, ədaləti bərpa etdi, nəticəsi nə oldu? Qısır inəklər doğmağa başladı, doğmaq dirilik, canlılıq,
xeyir, qazanc, bərəkət, hərəkətdir. Yaradılmış bütün varlıqlar ədalətin nurunu hiss etdilər, heyvanlar doğaraq,
buludlar yağaraq, çiçəklər açaraq, sular axaraq, ağaclar bar verərək, dağlar bərəkətlənərək ədalət nemətini gətirən
Bəhrama təşəkkür, Allaha şükür etdilər. İnəkləri qısırlıqdan qurtuldular, yəni ölkədə inkişafın yolu açıldı. Mesaj
budur: inkişafın, xeyrin, bərəkətin qaynağı ədalətdir;
- Nizami birinci misrada zülmlə ədalətin fərqini hərəkətsizliklə hərəkət üzərindən vermiş, bu məqsədlə iki
feil seçmişdir: "nazade" ("doğmayan"), bu, hərəkətsizliyi, ölümü, yəni zülmü ifadə edir, deyir ki, hərəkətsizlik
(zülm) bərəkətsizlikdir, o, hamının yolunu kəsən quldurdur. "Zayənde" ("doğan"), ədalət gəldi, inəklər doğan
oldu, bu da hərəkətdir, hərəkət (doğum, artım) bərəkətə yol açdı, yəni bərəkətin qaynağı ədalətdir;
- Nizami ikinci misrada zülmlə ədalətin fərqini göstərmək üçün su obrazını seçir, deyir ki, arxlarda
(tərcümədə "çaylar" kimi verilib) su (tərcümədə "sular") çoxaldı. Yəni zülm arxların suyunu qurutmuşdu /
azaltmışdı. Su həyatdır, dirilik, bolluq, bərəkətdir, su yoxdursa, inkişaf da, hüzur da, təmizlik də yoxdur. Bəhram
ədaləti gətirdi, arxların suyu çoxaldı, su axdı, suyun axması hərəkət, canlılıq, bolluqdur, əkin-biçin başladı, ruzi
artdı, üzlər güldü, insanlar zəngin oldular, aclığın, yoxsulluğun, dilənçiliyin, kinin, didişmənin, xəstəliyin
pəncəsindən qurtuldular;
- Nizami mesajları ruzi, bərəkət, qazanc üzərindən vermiş, bu məqsədlə iki ruzi qaynağı olan inək və su
obrazını seçmişdir. Mesajı budur: ruzinin qaynağı ədalətdir, zülm qıtlığa, bahalığa, ədalət bolluğa, ucuzluğa yol
açır;
- beytin qafiyəsi "zayənde", "fəzayənde" sözləridir, doğdu / doğan oldu, artdı / artan oldu, ikisi də feildir,
hərəkətdir, işdir, yəni qısır inəklərin doğması, arxların suyunun artması təsadüfən olmadı, bunların arxasında
Bəhramın ağlı, iradəsi, elmi, siyasəti, əməyi var, heç bir pislik öz-özünə yox olmaz, o, vəd verdi, sözünü tutdu,
dünyaya ədalət gətirdi;
- qafiyələr hərəkəti ifadə edir, deyir ki, zülm durğunluq (ölüm), ədalət hərəkətdir - mənəvi dirilikdir, qısır
inəklərin doğmasının, quruyan arxlarda suyun axmasının səbəbi ədalətdir;
ON BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: AĞACLAR BARLANDI
Ağaclar meyvələrlə barlandı,
Dirhəmin sikkəsi möhkəmləndi.
Nizami zülmlə ədalətin fərqini göstərmək üçün məsələni ikiyönlü (ikizamanlı) izah edir: ədalətdən öncəki
və sonrakı dönəm. O, mesajı yenə ruzi üzərindən verir, uyğun obrazlar seçir:
- "meyvə" sözünü cəmdə işlədir (meyvələr), çoxluğu, artımı, bərəkəti, çeşidi ifadə edir, deyir ki, meyvələr
ağacda bar tutdu. Yəni zülmün pislikləri ağacları da qısırlaşdırmış, onları bar vermək imkanından məhrum
etmişdi, ağaclar da bu yolla zülmə dirənmişdilər. Bəhram gəldi, dünyaya ədaləti gətirdi, ədalətin bərəkətini ağaclar
da hiss etdi, Bəhrama təşəkkürü, Allaha şükrü bol məhsul verərək göstərdi, nəticədə, insanların ruzisi artdı, üzü
gəldi, cibi pul gördü;
- Nizami ikinci misrada ruzi, xeyir, bərəkət rəmzi olan dirhəm obrazını seçir, "dirhəm" sözünün bu mənaları
var: gümüş, ya da qızıl sikkə, axça. Sonra "sikkə" sözünə yer verir, bu sözü cəmdə işlədir: sikkələr, məqsəd
çoxluğu, bolluğu, bərəkəti, artımı göstərmək, ədalət nəticəsində sərvətin aşıb-daşdığını, dəyər qazandığını ifadə
etməkdir. "Sikkə" sözünün bu mənası var: gümüş, ya da qızıl pulun üzərinə vurulan damğa. Zülmlə ədalətin
müqayisəsinin pul vahidi üzərindən verdiyi ölçü budur: zülm hər kəsin halal qazanc yolunu bağladı, kimsə
əməyinin qarşılığını ala bilmədi, rüşvət, haram, oğurluq, saxtakarlıq çoxaldı, ölkənin gəlir qaynaqları
günahkarların, oğruların, qatillərin, quldurların əlinə keçdi, nəticədə, iqtisadiyyat çökdü, pul dəyərini itirdi,
insanlar yoxsulluq, aclıq, dilənçilik, əxlaqsızlıq bataqlığına düşdülər;
- Bəhram gəldi, zülmün kökünü kəsdi, onun yerinə ədaləti qoydu, halal qazanc yollarını açdı, işçiyə
əməyinin qarşılığını verdi, iqtisadi həyat dirçəldi, sikkələr dirhəm üzərində qərar tutdu, yəni pul dəyər qazandı
(inflyasiya dönəmində pul tez-tez dəyərini itirdiyi üçün üzərindəki sikkəni - damğanı tez-tez dəyişdirirdilər),
ucuzluq oldu, insanların qarnı doydu, zənginlik artdı, barışın, paylaşmağın, mərhəmətin önü açıldı... Mesaj var:
zülm halal ruzini yox edər, ədalət halal ruzini çoxaldar, haram əxlaqı pozar, halal əxlaqı düzəldər;
- Nizami zülmün ölkəni qısırlaşdırdığını, ədalətin isə ölkəyə bərəkət gətirdiyini göstərmək üçün bir vasitə
də seçir: "meyvə" və "sikkə" sözlərini cəmləyir: "meyvələr", "sikkələr". Ruzi anlamı daşıyan bu iki qəlibi
misraların ilk sözü seçir, artımı, çoxalmanı ifadə edir, deyir ki, ədalətin bərəkəti ruzinin artması, dəyər
qazanmasıdır, zülm yoxsulluq, ədalət zənginlikdir;
- Nizami ədalətin bərəkətini bir bədii vasitəyə də yükləyir, beytə rədif seçir, rədifin feil olmasını istəyir,
"gereften" ("gereft" biçimində) feilinə yer verir, deyir ki, zülm durğunluq (ölüm), ədalət hərəkət, canlılıq,
dirilikdir: ədalət gəldi, halal ruzi qaynaqları hərəkətləndi (dirildi), zülmün qəm qıfılı ilə bağlanmış (hərəkətsizlik,
ölüm halı) qapılar ədalət açarı ilə açıldı (hərəkət, dirilik halı), zülmlə susdurulmuş (hərəkətsizlik, kədər, ölüm
halı) aləm ədalətin gəlişi ilə nəğmə oxudu (hərəkət, sevinc, canlılıq halı), zülmün boğduğu (hərəkətsizlik, ölüm)
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insanların nəfəs yolu ədalət havası ilə açıldı (dirilik, hərəkət), zülmün qısırlaşdırdığı inəklər (hərəkətsizlik, ölüm,
bərəkətsizlik) ədalətin təsiri ilə doğdu (hərəkət, dirilik, xeyir, bərəkət halı), zülmün şiddəti ilə suyu azalmış,
qurumuş (hərəkətsizlik, ölüm) çayların suyunu ədalət yağmuru çoxaltdı (hərəkət, ruzi, bərəkət halı), zülmün barını
yox etdiyi (hərəkətsizlik, ölüm, bərəkətsizlik) ağaclar ədalət Günəşinin təsiri ilə barlandı (hərəkət, dirilik, bolluq
halı), zülmün dəyərini yox etdiyi (hərəkətsizlik, yoxsulluq, ölüm halı) dirhəm ədalətin yol açdığı halallıqla dəyər
qazandı (hərəkət, zənginlik, dirilik, bərəkət halı), yoxsulluq getdi, zənginlik gəldi, aclıq getdi, yerini toxluq tutdu;
- Onu da deyim ki, Nizami Bəhramın ədalətinin bərəkətinin təsirini açıqladığı beytlərin (indiyədək
açıqlanan) hamısının qafiyəsini, ya da rədifini feil seçmişdir. Mesajı var: zülm hərəkətsizlik, durğunluq, ölüm,
bərəkətsizlik, ədalət hərəkət, inkişaf, dirilik, xeyirdir, zülm yoxsulluğa, harama, aclığa, ədalət zənginliyə, halala,
toxluğa yol açır. Bu feillərin bir mesajı da var: heç bir pislik (zülm) öz-özünə yox olmaz, heç bir yaxşılıq özözünə gəlməz, zülmü ağıl, elm, siyasət, əməklə yox edəcək, ədaləti də eyni dəyərlərlə onun yerinə qoyacaqsan.
Bəhram örnəkdir, sən də onun etdiyini et;
- beytin qafiyəsi "bar", "qərar" sözləridir, rədif olan "tutmaq" ("gereftən" feilinin başqa mənaları da var)
feilinə bağlanmışdır, "bar tutmaq", "qərar tutmaq", xeyri, hüzuru, bolluğu ifadə edir, yəni ədalət olsa, bar-bərəkət
çoxalar, ədalət olsa, pulun dəyəri sabitləşər, qərar tutar, bu da hüzura yol açar. "Tutmaq" feili gücü ifadə edir, bir
şeyi tutmaq üçün gücə ehtiyac var, yəni zülm yaşamaq, tutmaq gücünü azaldır, ədalət bu gücü çoxaldır. Ədalət
gəldi, ağaca, pula güc verdi, ağac barını, pul dəyərini tutmaq imkanı qazandı. Nəticədə, bu iki güc qaynağı insanı
gücləndirdi, ona özünü ayaqda tutmaq, şərəfini, namusunu, başını dik tutmaq (qorumaq) imkanı qazandırdı,
deməli, zülm gücü yox edir, yıxır, ədalət güc qazandırır, əldən tutur, dikəldir, yerdən qaldırır;
ON İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: DÜYÜNLƏRİ AÇDI
Cahanın düyünlərini o açıb düzəltdi,
Özbaşınalıq məmləkətdən uzaqlaşdı.
Nizami ədaləti təmin etmək üçün görülən işləri sıralayır, Bəhramı önə çıxarır, onu işlərin mərkəzinə qoyur,
bu məqsədlə vasitələr seçir:
- "onunla" deyir, Bəhramı nəzərdə tutur, əvəzliyə artırılmış "ilə" qoşması vasitə anlamını yüklənir. Ədalət
onun əməyi, ağlı, cəsarəti, iradəsi, siyasəti ilə təsis olundu, o olmasa idi, hər kəsə ədalət hərəkatı gerçəkləşməzdi;
- Nizami Bəhramı böyüdür, cahan şahı kimi tanıdır, o, təkcə İranın deyil, bütün cahanın işlərini
düzəltmişdir;
- Bəhram dünyada ədaləti təmin etmək üçün ikiyönlü iş görür: a) öncə zülmün pisliklərini təmizləyir; b)
sonra ədaləti onun yerinə qoyur;
- birinci misra (tərcümədə bir sıra yanlışlıqlar var) deyir ki, dünyanın iki işi Bəhramla düzəldi: a) ağıl
düzəldi / düz oldu - ağılın düzəlməsinin iki anlamı var: birincisi, zülm ağılın fitrətini (ilahi özəlliyini, təyinatını)
pozmuşdu, ağıl əsarətdə idi. Zalımlar bunu necə etmişdilər? Ağılı öldürən zəhərlər var: zülm, cəhalət, haram,
qorxu, xurafə (yalan). Zülm pislikdir, varlıq səbəbi də saydığımız pisliklərdir. Zalımlar bu zəhərlərlə öncə ağılı
öldürürlər, ağıl öləndə insan sürüləşir, köləyə çevrilir, sonra da onun əməyini sömürür, hakimiyyətlərini davam
etdirirlər. Ağılın ölməsi fitrətini, təyinatını itirməsi, mayasının pozulması, düşünmək imkanının yox olmasıdır.
İkincisi, Bəhram ağılı öldürən zülm sistemini ortadan qaldırdı, zülmün yerinə ədaləti, qorxunun yerinə ümidi,
cəhalət və xurafənin yerinə elmi, haramın yerinə halalı qoydu, nəticədə, ağıl düz oldu, yəni fitrətinə, ilahi
təyinatına, mayasına qovuşdu, doğru çalışmağa başladı. Mesaj var: ağıl düzəlməsə, dirilməsə, ölkə düzəlməz,
dirilməz;
- birinci misra deyir ki, Bəhram dünyanın iki işini düzəltdi, ikincisi də məsələləri həll etdi, düyünləri açdı.
Düyün bağlanma, qapanma, inkişafdan qalma, çürümə, darlıq, qaranlıqdır. Zülm insanın, ağılın, vicdanın,
iradənin, inkişafın, rifahın, barışın, mərhəmətin, elmin, ədalətin yolumu bağladı, düyünlədi. Bəhram gəldi,
ədalətin iti qılıncı ilə zülmün düyününü kəsdi, insanı insan edən dəyərləri diriltdi, tıxacları çıxartdı, su axmağa
başladı;
Beytin ikinci misrası Bəhramın gördüyü işləri sıralamağa davam edir, Nizami yeni vasitələr seçir:
- məkanı böyüdür, "məmləkətdən" deyir, əslində, dünyanı nəzərdə tutur, məkanı böyütmək Bəhramı
böyütmək anlamını daşıyır;
- "iki hava" ("do həvai", tərcümədə nəzərə alınmayıb) qəlibini seçir, misranın başına qoyur, üstəlik, bu
ifadəni müəyyənlik əlaməti ilə işlədir, o iki hava var ha, bax onu deyirəm, o iki hava ki, zülmün dostu, ədalətin
düşmənidir. Bəhram ikisini də məmləkətdən qaldırdı / uzaqlaşdırdı;
- tərcümədə "iki hava" qəlibi "özbaşınalıq" kimi verilib, bu, anlamı tam ifadə etmir. "Hava", "həvəs" sözləri
nəfsin istəklərini, tamahı, nəfsin arzusuna görə hərəkət etməyi nəzərdə tutur. Nəfsin ən önəmli istəklərindən biri
keyfinə görə hərəkət etməkdir, özbaşınalıqdır, yəni ölkədə hüquq, qanun yox idi, dövlət də, qanun da, haqq da
idarəçilər idilər, canları nəyi istəyirdisə, onu da edirdilər. Bəhram bu özbaşınalığı ortadan qaldırdı. İkinci hava /
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həvəs də tamah, haram, rüşvətdir. Tərbiyə olunmamış nəfs dünyanı çox sevir, istəyir ki, hər şey onun olsun, sərvət
tutqusu var, o, halal, haram deməz, sərvət yığar, varlanmaq üçün ölkəni xarabaya çevirər. Nəticədə, tamah
xəstəliyinin övladı olan rüşvət iqtisadi həyatı, ağılı, vicdanı, iradəni, əxlaqı sıradan çıxarar, kini, düşmənliyi,
yoxsulluğu artırar... Bəhram rüşvət üzərində dayanan zülm sisteminin belini qırdı, rüşvəti ölkədən uzaqlaşdırdı;
ON ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ: ŞƏRƏFLƏNDİLƏR
Şahzadələr ətraf (ölkələrdə),
Onun əzəməti ilə şərəfləndilər.
Nizami ədalətli Bəhramı bir cahan şahı kimi tanıdır, onun hər kəsə ədalət hərəkatının təsirini açıqlayır,
uyğun vasitələr seçir:
- deyir ki, Bəhramın hər kəsə ədalət hərəkatı sadəcə İranla sınırlı qalmadı (o dönəmdə İran dünyanın iki
imperatorluğundan biridir);
- Nizami Bəhramın gücünü, ədalət, mərhəmət, insana xidmət hərəkatının təsirini ifadə etmək üçün iki söz
seçir: a) "hər tərəf" - bu qəlibdəki "hər" sözü istisnaya yer qoymur, "tərəf" sözü də İranın təsir məkanında olan
bölgələri nəzərdə tutur, şair "ölkə" sözünü deyil, "tərəf" sözünü seçmişdir, belə ki, tərəflər İranın hakim olduğu
bölgələr idi, üstəlik, "tərəf" sözündə müəyyənlik əlaməti də var: "hər tərəfi", yəni o bəlli bölgələr, İranın təsir
məkanında olan yerlər; b) "padşah övladları" - "padşah zadeqan" ("şahzadələr"), Nizami "padşahlar" deyil,
"şahzadələr" sözünü seçir, bunun səbəbi odur ki, Bəhram da şahzadə idi, hakimiyyəti qazandı, hər kəsə ədalət
hərəkatı ilə dünyada zülmün kökünü kəsdi, onun yerinə ədaləti qoydu, nəticədə, şahzadələrə örnək oldu. Misrada
"şahzadə" sözü cəmdədir, bu, bədii vasitədir, yəni istisna yoxdur, elə bir şahzadə yox idi ki, Bəhramın təsirində
qalmasın - Bəhram və ədalət hərəkatı bu dərəcədə güclü idi;
Nizami Bəhramın və hər kəsə ədalət hərəkatının təsir gücünü göstərmək üçün ikinci misrada iki yeni vasitə
seçir:
- "o" əvəzliyinə yer verir, Bəhramı nəzərdə tutur, onun əzəməti / böyüklüyü deyir ("şokuhe u"), sonra da
bu böyük gücün təsirini açıqlayır: şahzadələr Bəhramın böyüklüyündən şərəf tapdılar. Misrada "şərəf" sözü
müəyyənlik artiklı ilə işlənmişdir, yəni o şərəfi ki, onu şahzadələrə ancaq Bəhram verə bilərdi. Nizami "tapmaq"
feilini seçir, yəni əvvəllər şahzadələrin belə bir şərəfi yox idi. Bəhram gəldi, ədaləti təmin etdi, şahzadələr də bu
hərəkata qoşuldular, hər kəs onlara Bəhramın təmsilçiləri gözü ilə baxdı, nəticədə, şərəf qazandılar;
Nizaminin mesajı budur: böyüklüyü müəyyən edən ədalətdir, böyük insanların, böyük əməllərin təsiri də
böyük olur, örnəyə çevrilir, hər kəsə pay çatır.
ON DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
ÖLKƏSİ SƏRVƏTƏ HAMİLƏ OLDU
Onun ölkəsi sərvətlə hamilə olduğundan,
Onun dərgahına yüklərlə (sərvət) tökdülər.
Nizami Bəhramın ədalətli şah obrazının inşası, onun hər kəsə ədalət hərəkatının təsirinin ortaya çıxardığı
nəticələrin tanınması məqsədi ilə vasitələr seçdi: a) şahlıq taxtında oturan ədalətli Bəhram şahı təsvir etdi, onu
seçdi, üstün tutdu, hər yönü ilə fərqli olan Bəhram var dedi; b) ədalətin təmin olunması üçün gördüyü işləri
sıraladı; c) Bəhramın ədaləti ilə dünyanın necə dəyişdiyini varlıqlar üzərindən verdi; d) ədalətin bərəkətini
göstərmək üçün məna yüklü sözləri cəmdə işlətdi; e) Bəhramı cahan şahı kimi təqdim etdi; ə) məkanı böyütdü o, cahanın şahıdır;
Nizami şərh olunan beytdə Bəhramla bağlı iki mesaj verir: o, fatehdir, ölkələr fəth etdi, nəticədə, ölkə çox
zəngin oldu, insanlar rifaha qovuşdular. Şair bu mesajlara uyğun bədii vasitələr seçir:
- "kardaran" deyir (bu söz tərcümədə nəzərə alınmayıb), qəlibi cəmdə işlədir, cəmlik ədalətin bərəkətini,
xeyrini, Bəhramın təsir gücünü ifadə edir, öncəki beytlərdəki cəm vasitəsi ilə mesaj vermə üsulu tamamlanır
("nəfəslər", "arxlar", "ağaclar", "şahzadələr"). Şair bu önəmli sözü birinci misranın başına yerləşdirir, ona bu
mənaları yükləyir: "vəkil edilmişlər", "müşavirlər", "hökmdarlar", "vəzirlər" - Bəhramın təsir məkanında olan
ölkələrin səlahiyyətli nümayəndələri;
- Nizami "həml" sözünü misraya yerləşdirir, bu sözdən iki dəfə istifadə edir, biri də ikinci misradadır, ancaq
fərqli məna yüklənmişlər. "Həml" ərəb sözüdür, "daşıma", "çəkmə", "aparma" mənaları var, bətnində övlad
daşıyan anaya "hamilə", yük daşıyana "hambal" deyilir. Şair birinci misradakı "həml" sözü ilə Bəhramın fəthlərini
nəzərdə tutur, bu fəthlər nəticəsində ölkə sərvətə hamilə oldu, bətnində var-dövlət daşıdı, insanlar zənginləşdi.
Hamilə olan varsa, onu hamilə edən də var, o da ədalətdir, yəni ədalət ölkəyə bərəkət, bolluq, xeyir toxumları
səpər. Hamiləlik ümidi, sevinci, artımı, bərəkəti ifadə edir;
- Nizami "onun ölkəsi" ("keşvəre u") deyir, Bəhramın ədalətlə idarə etdiyi, fərqli, sayılan, seçilən, qibtə ilə
baxılan ölkəsini nəzərdə tutur;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

- indi birinci misranı bu mənalar işığında oxuyaq: Bəhram ölkələr fəth etdi, bu fəthlər nəticəsində ölkə
sərvətə hamilə qaldı, insanlar zənginləşdilər, bunu görən ölkələrin səlahiyyətli nümayəndələri - vəzifəli şəxsləri
... ardı ikinci misradadır;
- ikinci misra "həmlha" sözü ilə başlayır, bu "həml" sözünün cəm formasıdır, "sərvətlər" anlamını
yüklənmişdir, çoxluqla mesaj vermə ölçüsünə uyğundur, bolluğu, bərəkəti, rifahı təmsil edir, deyir ki, ölkə o
dərəcədə zənginləşdi ki, sərvət aşıb-daşdı, yığıb yığışdırmaq imkansız oldu. Bəhram bir vədini də yerinə yetirdi,
belə ki, o, iranlılara cavab məktubunda yazmışdı ki, şah olanda ölkələr fəth edib sizi zənginləşdirəcəyəm;
- Bəhramın o fəth etdiyi ölkələrin təmsilçiləri sərvətləri tökdülər. Nizami məhz "tökmək" ("rixtən") feilini
seçmişdir, o, verdilər demir, "tökdülər" deyir. "Rixtən" feilinin bu mənaları da var: "səpmək", "doldurmaq",
"boşaltmaq" ("bir şeyi bir şeyin içinə boşaltmaq"), "tökmək", "əritmək" (metalı).
Misradakı "tökmək" feili çoxluğu, bərəkəti, zənginliyi ifadə edir, fəth olunan ölkələrin təmsilçiləri o qədər
sərvət(lər) tökdülər ki, var-dövlət axdı, hər kəsin cibini, ölkənin xəzinəsini doldurdu. Nizami burada çoxluq,
bolluq, bərəkət anlayışını cəm şəkilçisinə ("həmlha", "sərvətlər") və "tökmək" ("tökdülər") feilinə yükləmişdir;
- fəth olunan ölkələrin təmsilçiləri sel kimi axan sərvətləri haraya tökdülər? Nizami "onun qapısına" deyir,
Bəhramın ədalət qapısını nəzərdə tutur. Şair ölkənin xəzinəsinə də deyə bilərdi, demir, məhz "onun qapısı"
ifadəsini seçir, Bəhramı böyüdür, ölkələr ona itaət etdi, liderliyi qəbul olundu, ona möhtac oldular, qapısına
gəldilər, anlamlarını önə çıxarır. Birinin qapısına getmək onun böyüklüyünü, ona möhtac olmağı, asılılığı ifadə
edir, qapının sahibi güclü, qapıya gələnlər zəifdirlər. Onun qapısına ifadəsi həm də zənginliyi göstərir, zənginin
qapısına gedərlər;
- beytin rədifi var, "o" əvəzliyidir, Bəhramı önə çıxarır, onu işlərin mərkəzinə yerləşdirir, deyir ki, ədaləti
təmin edən, fəthlərin yolunu açan, ölkəni zənginləşdirən, ölkələrin təmsilçiləri qapısına gələn odur. "O" əvəzliyini
bağlı olduğu sözlərlə oxuyaq: "onun ölkəsi", "onun qapısı" - ölkə də, qapı da fərqlidir, ədalətin, bolluğun,
zənginliyin olduğu yerdir, ehtiyac, ümid, güvən qapısıdır. Bütün bu nemətlərin varlıq səbəbi də ədalətdir, yəni
ölkəni ölkə, qapını qapı, Bəhramı Bəhram edən ədalətdir;
ON BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: TƏHVİL VERDİLƏR
Qala sahibləri xəzinələri gətirib təhvil verdilər,
Qalaları açarları ilə birgə ona təhvil verdilər.
Nizami Bəhramın gücünü, onun hər kəsə ədalət hərəkatının bərəkətini, ölkələrə təsirini ifadə edir. Bəhramın
İranda ədaləti təmin etməsi ölkəsini siyasi, iqtisadi, hərbi, əxlaqi baxımdan gücləndirdi, nəticədə, başqa dövlətlərə
təsir imkanı artdı, fəthlərin yolu açıldı, fəthlər önəmli zənginlik qaynaqlarından biri oldu, "ölkəsi sərvətə hamilə
qaldı".
Nizami şərh olunan beytdə Bəhram obrazının inşasını, ədalət anlayışını əminlik, inam, güvən üzərindən
verir, yəni ədalət elə bir nemətdir ki, dövlət başçısına və ölkəsinə güc, etibar, güvən, inam qazandırır, onların təsir
imkanını artırır. Şair bu mesajların ifadəsi üçün vasitələr seçir:
Birincisi, Nizami fəthi işğalçılıq, zorakılıq, soyğunçuluq kimi tanıtmır, könüllərin fəthi kimi təqdim edir,
fəthin əsasına ədaləti qoyur, ədalət insanların qəlbini qazanmağın açarıdır deyir, bir ölkənin insanlarının qəlbini
ədalətlə qazanmısansa, o ölkə sənindir, ədalət ölkəni, insanı gücləndirir, dövlətin təsir imkanını artırır, nəticədə,
başqa dövlətlər, bu dövlətlərin insanları ədalətli, zəngin ölkəyə doğru "axırlar".
İkincisi, Bəhram fəth etdiyi ölkələrə də ədalət, zənginlik, mərhəmət aparır, məsələ bundan öncəki beytdə
deyildiyi kimidir: ədalət Bəhramın ölkəsinin sərvətə hamilə qalmasına səbəb oldu, sərvət aşıb-daşdı, o, fəth etdiyi
ölkələri də ədaləti ilə zənginliyə qovuşdurdu, nəticədə, fəth olunan ölkələrin təmsilçiləri Bəhramın qapısına
yüklərlə sərvət tökdülər. Diqqət edin, Bəhram zorla almadı, öncə fəth etdiyi ölkələri zənginliyə qovuşdurdu, onlar
da könüllü olaraq sərvəti Bəhramın qapısına "axıtdılar", belə ki, zəngin olmalarının səbəbinin Bəhramın ədaləti
olduğunu bilirdilər. Ədalət və zənginlik onların bu sözü inanaraq, sevərək demələrinə səbəb oldu: bizim liderimiz
ədalətli Bəhram şahdır.
Nizami ədalət zənginliyə, barışa, güvənə, mərhəmətə, könüllərin fəthinə yol açar ölçüsünün ifadəsi üçün
bu vasitələri seçir:
- "qala sahibləri" deyir, Bəhramın fəth etdiyi ölkələrin başçılarını (təmsilçilərini) nəzərdə tutur, belə ki,
qalası (qalaları) olmaq ölkə, dövlət olmaqdır, qalalar ölkəni düşməndən qoruyan vasitələrdir. Qalanı fəth etmək
çətindir, qalanın fəth olunması ölkənin fəth olunması, zəfər anlamını daşıyır. Nizaminin "ölkə" deyil, "qala"
sözünü seçməsinin səbəbi var: şair Bəhramın və ədalətin gücünü göstərir, dedik ki, qala ən önəmli qoruyucu
vasitədir, qalanı almaq ölkəni almaqdır. Bu halda, Bəhram qalaları nə ilə fəth etdi? Ədalətlə, ədalətin açmayacağı
qapı yoxdur, bir ölkəyə (qalaya) ədalət, zənginlik girdimi, ora sənindir;
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- Nizami "qala sahibləri" deyir, "sahib" sözünü cəmdə işlədir, iki anlam yükləyir: ədalətlə fəth olunan
ölkələr çoxdur, Bəhramın gücü, ədalətin ciddi təsir imkanı var. Söhbət sıravi qala qoruyucundan getmir, qalaların
sahiblərindən gedir, qalanın sahibinin qəlbi ədalətə təslim olmuşsa, o qala sənindir;
- Nizami Bəhrama olan güvəni, ədalətə olan sevgini ifadə etmək üçün bir addım da atır, "xəzinə" sözünü
cəmdə işlədir, "xəzinələr", bu qəlib çoxluğu, bolluğu, bərəkəti, zənginliyi ifadə edir, deyir ki, Bəhramın ədaləti
fəth etdiyi ölkələri o dərəcədə zənginləşdirdi ki, sərvət aşıb-daşdı;
- Nizami məhz "gətirmək" ("gətirdilər" biçimində) feilini seçir, yəni o qala sahiblərinin xəzinələri zorla
əllərindən alınmadı, özləri gətirdilər, inanaraq, güvənərək gətirdilər, ədalətli Bəhramın bu xəzinələri əmanət kimi
qoruyacağına əmin oldular;
- Nizami ədalətin güvən yaratma gücünü göstərmək üçün bir vasitə də seçir, "qala" sözünü ikinci misranın
başına yerləşdirir, ona ədalətlə fəth olunmuş ölkə anlamını yükləyir;
- ikinci misrada ədalətin güvən, inam, zənginlik yaratma gücünü göstərən vasitələrdən biri də budur: o fəth
olunan ölkələrin qala sahibləri qalanın açarını (qalanı açarı ilə birlikdə) Bəhrama (beytdə ad yoxdur, nəzərdə
tutulur, bu, o dərəcədə bilinən gerçəklikdir ki, ad çəkməyə ehtiyac yoxdur) tapşırdılar, yəni ölkələr sənindir,
şahımız sənsən, biz sənə tabeyik;
- Nizami məhz "tapşırmaq" ("tapşırdılar" biçimində) feilini seçmişdir. O ədalətlə fəth olunan qalaların
sahibləri iki şey etdilər: a) ölkəsinin xəzinələrini gətirdilər; b) qalanı da açarı ilə birlikdə Bəhrama tapşırdılar:
xəzinələri və qalaları açarı ilə birlikdə vermək ölkənin idarəçiliyini könüllü olaraq Bəhrama verməkdir. Onlar bu
iki neməti Bəhrama tapşırdılar, yəni zorla verməyə məcbur olmadılar, əmanət kimi tapşırdılar. Bəhrama inandılar,
güvəndilər, dedilər ki, sənin bu əmanətləri göz-bəbəyin kimi qoruyacağına əminik, sərvətləri xeyirli işlərə
xərcləyəcəyinizi bilirik. Ölkələrimiz sənin ədalətinlə hüzura, barışa, mərhəmətə, təhlükəsizliyə qovuşdu, onları
idarə etmək də sənin haqqındır ("sepordən" feilinin bu mənaları var: "tapşırmaq", "vermək", "göndərmək",
"seporde" əmanət olunmuş anlamını daşıyır). Əmanət əmin insana tapşırılar. Ədalət Bəhramı əmin (güvənilən)
şah qıldı, xalqla Bəhram, ölkələrlə Bəhram arasında etimad körpüsü oldu;
- rədif olan sözlər "gətirdilər", "tapşırdılar" / "əmanət etdilər"dir. Tərcümədə ikisi də "təhvil verdilər"
biçimində tərcümə olunmuşdur ki, doğru deyil. Qafiyə olan sözlər Bəhramın ədalətinin könül fəthinin təsir gücünü
ifadə edir. Bu güc elə bir güvən yaradır ki, fəth olunan ölkələrin insanları canlarını, mallarını, şərəflərini, ölkələrini
qorumağı Bəhrama, onun ədalətinə əmanət edirlər;
ON ALTINCI BEYTİN ŞƏRHİ:
CANLARINI İMZASINA GİROV QOYURDULAR
Hamı (dövlət işçiləri) öz gündəlik (buyruq) dəftərlərini təzələyirdilər,
Onlar öz canlarını onun imzasına girov qoyurdular.
Bəhram ədalət xütbəsini açıqlayarkən (bu xütbə "Yeddi gözəl" məsnəvisinin öncəki bölməsindədir) hər
kəsə ədalət hərəkatının gerçəkləşməsində məmurlara özəl yer ayırmış, onları "sarayın xas şəxsiyyətləri"
adlandırmış, bu ölçüləri qoymuşdu:
- məmurlar düzəlməsə, ölkə düzəlməz;
- məmurların dəstəyi olmadan ədalət hərəkatı gerçəkləşməz;
- məmurlar seçiləcək;
- əxlaqı gözəl və işini bilən insanlara vəzifə veriləcək;
- məmurların ehtiyacları təmin olunacaq;
- məmurlara davamlı nəzarət olunacaq;
- işini yerinə yetirməyən məmurlar cəzalanacaqlar;
- vicdanla çalışan məmurlar mükafatlandırılacaqlar;
Nizami şərh olunan beytdə hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatının
gerçəkləşməsində məmurların rolunu, Bəhramın idarəçilik anlayışının əsaslarını açıqlayır, necə oldu ki, ədalət
hərəkatı uğur qazandı sualına cavab verir, uyğun vasitələr seçir:
- "hər kəsi" deyir, dövlət məmurlarını nəzərdə tutur, istisnaya yer qoymur, qəlibdəki müəyyənlik əlaməti
dövlət idarəçiliyində önəmli yeri olan məmurlara işarə edir, yəni o məmurlar ki, idarəçilik onlardan asılıdır, onlar
düz olanda dövlətin işləri düzəlir, əyri olanda sistem çökür;
- Nizami "ruzname" sözünə yer verir, bu söz "qəzet" mənasını daşısa da, "gündəlik" mənası da var, ona
"əmr", "buyruq", "tapşırıq", "yazılı göstəriş" anlamlarını da yükləmək olar;
- yəni bütün dövlət məmurları gündəlik əmr dəftərlərini təzələyirdilər;
- burada açar söz "təzələmək"dir ("nou mikərd", "təzələyirdi"), Nizami məhz bu sözü seçmiş, mesajı feilə
yükləmiş, dövlət idarəçiliyində məmurlar süründürməyə, bürokratiyaya, gecikdirməyə yol vermirdilər anlamını
gözəl ifadə etmişdir: a) bu feil zülmlə ədalətin fərqini göstərir, zülmün ən önəmli özəlliklərindən biri qanunların
tələblərini yerinə yetirməmək, vətəndaşın şikayətinə baxmamaq, rüşvət almaq məqsədi ilə işləri uzatmaqdır, bu
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hal insanların canını boğazına yığır, nifrəti, düşmənliyi artırır, dövlətlə bağı qoparır. Bəhram gəldi, idarəçilik,
məmur, məmurluq anlayışlarını dəyişdirdi, dövlət, onun məmurları xalqın xidmətçisidir anlayışını hakim qıldı,
süründürmə, bezdirərək rüşvət alma sistemi çökdü; b) "təzələyirdi" feildir, feil iş, hərəkətdir, yəni dövlətin
məmurları hərəkət, iş halında idilər, hər kəs işini yerinə yetirirdi; c) bu feil davamlılığı ifadə edir, yəni buyruq
dəftərləri gündəlik ("ruzname") hər gün dəyişirdi. Buradakı buyruq anlayışının da iki anlamı var: şahdan gələn
buyruqlar, vətəndaşlardan gələn şikayət və tələblər. Yəni məmurlar buyruqları mümkün olan ən qısa zaman
dilimində yerinə yetirirdilər, bu günün işi sabaha qalmır, ona görə də buyruq dəftərləri gündəlik dəyişirdi, şahla
məmurlar, vətəndaşla məmurlar davamlı ünsiyyət halında idilər; d) hər kəs, hər bir məmur təzələyirdi, bir qrup
deyil, hər məmur vicdanla işləyirdi; e) "gündəlik" ("dəftər") sözü deyir ki, hər əmr, şikayət, tələb qeydə alınırdı,
buyruqların yazıldığı özəl dəftərlər var idi, bu, idarəçiliyin, məmurlara nəzarətin önəmli vasitələrindən biridir: hər
gün neçə buyruq, şikayət daxil oldu, neçəsinə baxıldı, necə baxıldı, kim baxdı, baxılmadı isə, niyə baxılmadı bunlar hamısı qeydə alınır, hesabat yazılır, cavab tələb olunurdu. Bu dəftərlər dövlətin yaddaşı, arxivi idi, arxivsiz
dövlət idarəçiliyi olmaz. Nəticədə, dövlətlə, şahla vətəndaş arasında bağ quruldu, ədalət körpüsü ümidə, güvənə,
sevgiyə yol açdı;
- Nizami ikinci misrada şahla məmurların münasibətini tənzimləyən başqa ölçülərə yer verir, məmurların
sədaqətini, məsuliyyətini, ümid və qorxu arasında hərəkət etdiklərini açıqlayır;
- deyir ki, hər bir məmur (istisna yoxdur) canını - ən dəyərli varlığını, onun - Bəhramın imzasına (orijinalda
"touğif" sözü var, "tutma", "həbs etmə", "müsadirə" kimi anlamlar daşıyır) girov edirdi;
- canı şahın imzasına girov etməyin mənaları var: a) bu, bir məcazdır, mesajı təsirli, dəqiq ifadə edir; b)
məmurlar məsuliyyətli və şaha sadiq idilər, ədalət idealına inanmışdılar; c) məmurlar şahın nəzarəti altında idilər
- nəzarətsiz məmur pozular, idarəçilik işləməz; d) məmurlar ümid və qorxu içində yaşayırdılar; e) işlərini yerinə
yetirməyəcəkləri halda cəzanın ağır olacağını (həbs var) bilirdilər; ə) işə vicdanla yanaşmağın mükafatı var
ölçüsünə əmin idilər; i) işə / vəzifəyə mülkiyyət deyil, əmanət kimi baxırdılar, bilirdilər ki, əmanətin sahibi onu
geri alacaq, hesab soruşacaq, qərarını məmurun əmanətə münasibətinə görə verəcək;
- beytin rədifi var: "edirdi" ("təzələyirdi" - "təzə edirdi", "girov edirdi"), feildir, hərəkətdir, işdir, deyir ki,
dövlət idarəçiliyi bir saat kimi işləməlidir, durmaq yoxdur, ləngimə / ləngitmə, süründürmə, durğunluq, uzatma
zülmdür, vətəndaşın haqqını yeməkdir, israfdır, məmura nəzarət şərtdir, məmur ümidlə qorxu arasında
tutulmalıdır, yanlış işin cəzası, doğru işin mükafatı olmalıdır;
- beytdə "o" ("u") əvəzliyi var, Bəhramı nəzərdə tutur, onu işlərin mərkəzinə qoyur, deyir ki, Bərham hər
kəsə ədalət hədəfinə uyğun idarəçilik, məmurluq nizamı qurdu, işinin başında durdu, gözü məmurların üzərindən
ayrılmadı, ədalət hərəkatının sözünü tutan, vədlərini yerinə yetirən lideri Bəhramdır;
ON YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: RÜTBƏ VERDİ
O, məmləkətin işlərinə başlayıb,
Hər kəsə yerinə münasib rütbə verdi.
Nizami bu beytdən başlayaraq vədlərini yerinə yetirən, sözünü tutan ədalətli Bəhram obrazı inşa edir. Bu,
məna yükü ümumi olan beytdir, sıradakı beytlərdə hər sahə və hər kəsimlə (təbəqə) bağlı görülən işlər bir-bir
sayılacaq. Şair ümumi ölçünü müəyyən etmək üçün vasitələr seçir:
- "o" ("u") deyir, Bəhramı nəzərdə tutur, onu işlərin mərkəzinə yerləşdirir, yəni hər kəsə ədalət hərəkatının
lideri Bəhramdır;
- "ço" qəlibinə yer verir, bu sözün zaman, səbəb mənaları var, Nizami zaman anlamını önə çıxarır, elə ki,
o vaxt ki deyir, Bəhramın vədlərini addım-addım yerinə yetirdiyini söyləyir: a) Bəhram hakimiyyətə gəldi; b)
ədalət xütbəsini açıqladı; c) vədlərini sıraladı; d) görəcəyi işlərin icra yollarını göstərdi; e) zülmün yox edilib
yerinə ədalətin qoyulması üçün ölkənin daxilində və xaricində gördüyü işləri sıraladı; ə) ədalətin təmin olunması
üçün idarəçilik sistemi quruldu, fəthlər gerçəkləşdirildi, nəticədə, ölkə gücləndi, xalq zəngin oldu, haqlarını əldə
etdi, təhlükəsiz yaşamağa başladı, ədalətin gətirdiyi nizam ölkə həyatının bütün sahələrinə yerləşdi; "Ço" qəlibi
(elə ki, o vaxt ki) işləri üç mərhələyə ayırır: zülmün yox edilməsi, ədalətin təmini, ölkə həyatının dəyişməsi;
- "məmləkətin işi" qəlibi zülmün öldürdüyü ölkənin ədalətlə dirilməsi üçün görülən bütün işləri nəzərdə
tutur, Nizami "ayrı-ayrı şəxslərin işi" demir, "məmləkətin işi" deyir, belə ki, ölkənin (dövlətin) işi - ədalət nizamı
qurulmasa, fərdlərin işi düzəlməz;
- Nizami qafiyə olaraq "pərdaxt" sözünə yer vermişdir, bu söz feil, iş, hərəkətdir, şair Bəhramın islahatlarını
sıralayarkən (mətn boyu) rədif və qafiyə olaraq seçdiyi sözlərin demək olar ki, hamısı feildir, yəni ədalətin təmini
sözlə deyil, iş, əməl, hərəkətlə gerçəkləşər, bu hər kəsə ədalət hərəkatının arxasında Bəhramın ağlı, iradəsi,
cəsarəti, əməyi var. Feil "ödəmək", "vermək", "yerinə yetirmək" mənalarını daşıyır, üstəlik, keçmiş zamandadır,
yəni Bəhram məmləkətin işlərinin haqqını verdi, ədalət nizamını qurdu. Misranı tam oxuyaq: o, elə ki məmləkətin
işinin haqqını verdi, düzəltdi. Burada "ço" qəlibi "kimi" anlamını yüklənərək fasiləsizliyi ifadə edir: Bəhram
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məmləkətin işinin haqqını verən kimi gecikmədən, bir an gözləmədən sıradakı işlərə keçdi. Ədalət nizamını
qurdu, ölkəni zülmün qaranlıq quyusundan çıxartdı, zənginliyə qovuşdurdu, sıradakı addımı atdı;
- ikinci misranın başında "hər kəs" qəlibi var, müəyyənlik əlaməti ilə işlənmişdir, yəni o kəslər ki, Bəhramın
onlara borcu var idi, onlara söz, vəd vermişdi.... Bu söz istisnaya yer qoymur, deyir ki, Bəhram ədaləti hər kəsə
aid etdi;
- Nizami Bəhramın ədalətinin əlamətlərini sayır: a) hər kəsə ədalət; b) hər kəsə layiq olduğunu, haqq
etdiyini vermək - birinci məna "hər kəsi" qəlibinə, ikinci anlam "qədr" sözünə yüklənmişdir. "Qədr" sözü
ərəbcədir, "qədər" sözü ilə eyni kökdəndir, "ölçü" mənası var, yəni Bəhram kim nəyə layiqdirsə, kimin haqqı nə
qədərdirsə, o qədər verdi;
- nə verdi? Misrada "paye" sözü yer tutur, "ayaq", "dayaq", "bünövrə", "əsas", "mərhələ", "dərəcə", "rütbə"
mənaları var, yəni Bəhram hər kəsə layiq olduğu haqqı, dərəcəni, rütbəni verdi, hər kəs əməyinin qarşılığını aldı.
Buradakı "paye" sözü "yüksəliş", "ucalıq" mənalarını da qazanır, belə ki, rütbə vermək ucaltmaqdır, yəni Bəhram
zülmün quyunun dibinə atdığı hər kəsi oradan çıxartdı, onların dərəcələrini yüksəltdi, dəyər qazandırdı. Haqqını
əlindən almaq rütbəsini, dəyərini əlindən almaq, dərəcəsini düşürməkdir, haqqını vermək də rütbə, dəyər vermək,
ucaltmaqdır;
- Nizami qafiyə olaraq "nəvaxt" feilini seçmiş, yenə hərəkəti, işi, əməli önə çıxarmışdır. "Nəvaxtən" feili
daha çox musiqiyə aid olunur, "çalmaq", "nəvaziş göstərmək", "mehribanlıq etmək", "təsəlli vermək" kimi
mənaları var, misrada keçmiş zamandadır, qətilik bildirir, yəni Bəhram sözünü tutdu: onun ədaləti ölkəni bir
musiqi aləti kimi köklədi, uyum yaratdı, nəticədə, nizamın ortaya çıxardığı ahəng insanları hüzura qovuşdurdu.
Sıralama belədir: öncə musiqi alətini köklə, sonra musiqini ifa et, öncə ölkəni ədalətə köklə, ədalət nizamı qur,
sonra hər kəsin haqqını ver, nizam olmasa, ədalət olmaz, nizam xaosun ziddidir, yəni zülm qarışıqlıq, ədalət
nizamdır, zülm ölkəni kökdən salar - nizamı, uyumu pozar, ədalət ölkəni kökləyər, ahəngə, hüzura qovuşdurar...
Misranı belə də oxuya bilərik: Bəhram hər kəsə layiq olduğu qədər qayğı, mehribanlıq, nəvaziş göstərdi;
ON SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: İŞİNİ SAHMANA SALDI
Rövnəqsizlərin işini sahmana saldı,
Qaçqınları (öz) mülklərinə qaytardı.
Bəhramın hər kəsə ədalət hərəkatı diriliş, oyanış, haqların qaytarılması, ağıl, vicdan, iradə və əxlaqın
zülmün zəncirindən qurtuluş hərəkatıdır. Bəhram məsələlərə ümumi yanaşmır, hər zümrənin sıxıntılarını öyrənir,
uyğun həll yolları tapır. Şair ədalətli Bəhram şahın gördüyü işləri bir-bir sayır, uyğun vasitələr seçir:
- Nizami Bəhramın gördüyü işlərin dəyərini ifadə etmək üçün zülmlə ədaləti müqayisəli biçimdə tanıdır;
- Bəhram sosial dövlət anlayışı ilə hərəkət edir, öncə ən imkansız insanların sıxıntılarını həll edir;
- ilk sırada "rövnəqsizlərin işi" yer tutur. "Rounəğ" sözünün bu mənaları var: "parıltı", "canlanma", "dirilik".
"Rövnəqsizlərin işi", yəni işığını, diriliyini, haqqını itirmişlərin işi - cəmiyyətin ən yoxsul təbəqəsi: məzlumlar,
miskinlər, yaşamaq üçün heç bir maddi imkanı olmayanlar. Burada "rövnəqsizlər" sözü bir məcazdır, deyir ki,
zülm ölkəni xaraba qoydu, insanların əməyini, qazancını sömürdü, toplum diriliyini itirdi, bərəkət yoxa çıxdı,
rüşvət, haqsızlıq, haram insanları dilənçi kökünə saldı, yoxsul toplum ölü toplumdur, belə ki, normal yaşamaq,
inkişaf etmək imkanı yoxdur, yoxsulluq olan yerdə əxlaqsızlıq, haram, oğurluq, qətl, cəhalət var;
- Nizami "rounəğ" sözünü cəmdə işlədir, "rövnəqsizlər" deyir, iki mesaj verir: a) yoxsulların sayı çoxdur,
zülm bir yoxsullar ölkəsi ortaya çıxarmışdır; b) say çoxluğu Bəhramın gördüyü işlərin böyüklüyünü ifadə edir,
bu qədər yoxsulun sıxıntılarını həll etmək ağıl, iradə, güc, sevgi, mərhəmət, səbir, siyasət istəyir;
- Bəhram (misrada ad yoxdur) yoxsulların işini "be saz avərd", "saz" sözü "saxtən" feilinin köküdür,
"uyğunluq", "qaydada olan", "hazır", "azuqə", "sursat", "üsullu olan", "avadanlıq" kimi mənaları var, "gətirmək"
feili ilə işlənərək bu anlamları qazanmışdır: "be saz avərd", "köklədi", "diriltdi", "canlılıq verdi", "işlək hala
gətirdi", yəni zülmün kökdən saldığı cəmiyyəti ədalətlə yenidən köklədi, halal qazanc yollarını açdı, hər kəsə
əməyinin qarşılığını verdi, nəticədə, iqtisadi inkişafın haramla tıxanmış yolları açıldı, ölkə zəngin oldu, dirildi.
Mesaj budur: zülm öldürür, ədalət dirildir, yoxsulluq ölülük, zənginlik dirilikdir;
- rədif olan feil keçmiş zamandadır, köklədi, sahmana saldı, qətilik bildirir, yəni Bəhram sözünü tutdu,
zülmün öldürdüyü toplumu ədalətlə diriltdi, bu böyük işi bacardı;
- ikinci misrada zülmün öldürdüyü başqa bir qrup var: "rəfteqan", bu söz də məcazi anlam qazanmışdır,
mənası "ölənlər"dir, zülmün öldürdüyü insanlar, yəni yurdunu, doğulduğu yeri tərk etmək məcburiyyətində
qalanlar, qaçqınlar, bir tikə çörək üçün doğma ocağından, evindən çıxanlar. Mesaj var: zülm insanı evindən
didərgin salar, onu başqalarına, bir tikə çörəyə möhtac duruma gətirər, şərəf və ləyaqətini yox edər, dilənçiyə
çevirər;
- Nizami "rəfteqan" sözünü də cəmdə işlədir, "qaçqınlar", bu sözə iki anlam yükləyir: a) çoxdurlar, zülm
çoxlarını evindən didərgin salmışdır, İran bir qaçqınlar - ölülər ölkəsinə çevrilmişdir; b) Bəhramın gördüyü iş çox
böyükdür, minlərlə qaçqının sıxıntısını həll etmişdir;
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- Bəhram qaçqınları mülkünə - torpağına, yerinə, evinə qaytardı. Bu, məcburi iş deyil, Bəhram elə işlər
gördü ki, insanlar öz yurdunda yaşamaq, əkmək, işləmək, pul qazanmaq, haqlarını qorumaq, zəngin olmaq imkanı
əldə etdilər, nəticədə, evlərinə qayıtdılar. Misradakı yurduna qayıtmaq anlayışı şərəfinə, ləyaqətinə, haqqına,
həyasına, əməyinə, qazancına qayıtmaq mənasını yüklənmişdir. Mesaj var: zülm insanın evini, ailəsini, şərəfini,
ləyaqətini, haqqını, həyasını, əməyini, qazancını əlindən alır, ədalət bu haqlara qovuşdurur;
- Nizami məhz "mülk" sözünü seçir, bu söz dişinlə, dırnağınla, kirpiyinlə od götürərək tikdiyin evi, əkdiyin
torpağı, canından çox sevdiyin ailəni, qohumları, yaxınları nəzərdə tutur. İnsan bu dərəcədə bağlı olduğu bir
mülkü tərk edərmi? Bəli, zülm onu buna məcbur edər. Mülk insanın maddi, mənəvi dəyərlərinin olduğu yerdir.
Zülmün didərgin saldığı insanlar - qaçqınlar bu dəyərləri itirdiyindən onların mülkü də olmaz. Mülk sabitliyi,
davamlılığı, oturaqlığı ifadə edir, qaçqının adı üstündədir, o, qaçaqaçdadır, bir tikə çörəyə möhtacdır, yəni
qaçqının mülkü olmaz. Bəhram qaçqınları mülklərinə qaytardı. Mesaj var: zülm insanın mülkünü əlindən alar,
ədalət mülkünə qovuşdurar;
- beytin rədifi var, feildir, iş, hərəkətdir, "gətirdi", qafiyə olan sözlə birləşərək bu mənalara qovuşmuşdur:
"köklədi", "qaytardı", yoxsulları zənginliyə köklədi, qaçqınları mülkünə qaytardı. Rədif olan feil şühudi keçmiş
zamandadır, qətilik, şahidlik bildirir, yəni bu işlər Bəhramın ağlı, iradəsi, əməyi, ədaləti, cəsarəti, sevgisi ilə
gerçəkləşdi, İran xalqı da buna şahid oldu. O, söz verən (söz vermək ümid verməkdir), vədini yerinə yetirən
liderdir;
ON DOQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
ZÜLMDƏN XİLAS ETDİ
Qoyunları canavarın zülmündən xilas etdi,
Çalağanı göyərçinlə qohum (dost) etdi.
Bəhram sosial dövlət anlayışının hökmlərini yerinə yetirir, hər kəsə ədalət ölçüsü ilə hərəkət edir, zülmün
yerinə ədaləti qoyur. Nizami də bu ölçülərə uyğun olaraq məsələni ikiyönlü açıqlayır, zülm dövründə necə idi,
ədalət dönəmində necə oldu suallarına cavab verir, bu yolla da ağıllı, iradəli, cəsur, insanları sevən, çalışqan,
siyasəti bilən, ədalətli Bəhram şahı tanıdır, ideyaya uyğun bədii vasitələr seçir:
- zidd anlayışlardan yararlanır: canavar-qoyun, qızılquş (qırğı, çalağan) - göyərçin;
- birinci misrada canavar obrazına yer verir, bu söz məcazi anlam yüklənir, zülm dövrünün simvolu olur,
xalqa zülm edən, onlara insan kimi yaşamaq haqqı tanımayan günahkarları, oğruları, qatilləri, quldurları (bu
sıralama Nizamiyə aiddir) nəzərdə tutur, onların zülmünə "setəm" deyir;
- Bəhramın adını çəkmir, mənanı feilə (məhz feilə) yükləyir, "xilas etdi", "qurtardı", iş feili ilə Bəhramın
böyük əməyini, ağıl, iradə, cəsarət, siyasətini önə çıxarır;
- zidd anlayışların ikinci tayını təqdim edir: "qoyun", misrada "miş" sözü var, bu söz məcazi mənada qoyun
anlamını daşıyır (fars dilində "qoyun" mənasını daşıyan söz "quspənd" / "qusfənd"dir). Nizami məhz məcazi
anlamlı "miş" sözünə yer verir, onu məzlumların, haqqı əlindən alınmış, haqqını qorumaq imkanı olmayan
insanların rəmzinə çevirir. Bir yanda dişi qana batmış canavar-zalım, o biri yanda gücsüz, qorumasız qoyun var.
Qoyun nə edə bilər ki? Zülm toplumu iki yerə ayırır: zalımlar və məzlumlar, əzənlər və əzilənlər;
- Bəhram gəldi, ədaləti təmin edən idarəçilik nizamı qurdu, bu nizamın ən önəmli özəlliklərindən biri də
ədalətli hüquq sisteminin varlığıdır, zalımları cəzalandırmaq, məzlumların haqqını qorumaqdır. Bəhram qoyunu
canavarın zülmündən xilas etdi / canavarın zülmünü qoyundan uzaqlaşdırdı, məzlumu qorudu, onu qorxudan xilas
etdi, haqqını verdi;
- bunları necə etdi? Zalımları cəzalandırdı, ədalətli qanunlar qoydu, onların icrasına nəzarət etdi, hüquq
nizamını işə saldı, rüşvətin, oğurluğun, haramın yollarını bağladı;
- Nizami ikinci misrada ədalətin gücünü, bərəkətini, xeyrini, birləşdirmə, barışdırma imkanını göstərmək
üçün iki obraz seçir: baz (qızılquş, qırğı, çalağan), göyərçin;
- baz yırtıcı quşdur, savaşı, gücü, təmsil edir, ovlayır, o sıradan göyərçini ovlayır, göyərçin isə məsumdur,
zəifdir, sülhün rəmzidir;
- Nizami ölçü qoyur, deyir ki, fərqli olanlar, güclü və zəiflər bir arada yaşaya bilərlər;
- birgə yaşayışın şərti də ədalətdir, ədalət olsa, hər kəs haqqını alsa, ilahi təyinatına uyğun yerə qoyulsa,
barış olar, yəni zülm savaşa, ədalət barışa yol açır, zülm hüzur içində birgə yaşayış imkanını ortadan qaldırır,
ədalət isə fərqliliyi qəbul edərək, hər kəsin haqqını tanıyaraq, təmin edərək barış gətirir;
- Bəhramın ədaləti nəticəsində yırtıcı bazın (qızılquşun) göyərçinlə barış içində yaşaması mümkün oldu;
- misrada "xiş" sözü var, öz, qohum, qohum-əqrəba mənalarını daşıyır, yaxınlığı ifadə edir, yəni Bəhramın
ədaləti aralarında düşmənlik olan yırtıcı bazla (qırğı, qızılquş, çalağan) günahsız göyərçini bir-birinə o dərəcədə
yaxınlaşdırdı ki, qohum kimi oldular, baz göyərçini özündən bir parça saydı, kin əridi, baz göyərçini qorudu;
- Nizami Bəhram qızılquşu göyərçinlə qohum etdi deyir, tərsini söyləmir, "qızılquşu etdi" qəlibini seçir,
"etmək" feili qızılquşa aid olunur. Niyə? Belə ki, zalım olan, savaş istəyən, ovlayan, göyərçini yeyən qızılquşdur,
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göyərçin məsumdur, zəifdir, qızılquşa pislik etmək imkanı yoxdur, ilk addımı qızılquş atdı, barışa yönəldi,
göyərçinə sən mənim qohumumsan dedi;
- misrada ikinci iş feilinə yer verilmişdir, "etdi", şühudi keçmiş zamandadır, qətilik, şahidlik bildirir, edən,
böyük əməyi olan, ədaləti ölkənin həyat biçiminə çevirən Bəhramdır, onun ədaləti İranı və dünyanı zəiflə
güclünün hüzur içində yaşadığı məkan qıldı;
İYİRMİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: ƏLİNİ QISALTDI
Fitnənin başından sərxoşluğu çıxartdı,
Əliuzunluğun əlini qısaltdı.
Nizami Bəhramın ədaləti təmin etmək üçün gördüyü işləri və ədalətin ortaya çıxardığı nəticələri - bərəkəti
tanıdır, bu vasitələri seçir:
- ilk misraya açar söz - mənanı yüklənmiş söz olaraq "fitnə" qəlibini yerləşdirir, məsələni ikiyönlü izah
edir, öncə deyir ki, zülm ölkəni fitnə və fitnəkarlar yuvasına çevirmişdi. "Fitnə" sözü ərəbcədir, yerinə görə bu
mənaları var: "imtahan (etmək)", "pislik etmək", "əzab etmək", "uzaqlaşdırmaq", "azdırıcı", "dəlilik", "təzyiq",
"qarışıqlıq", "çarə"... Bu mənalardan mətnə uyğun olanı "qarışıqlıq" və "dəlilik"dir, belə ki, zülmün ən önəmli
özəlliklərindən biri ölkəni qarışıqlığa sürükləməsidir, zülm olan yerdə nizam, qanun, hüquq, ədalət, ahəng, barış,
hüzur olmaz, xaos, dərəbəylik, didişmə, savaş olar, hər kəs tikan üstündə oturar. Fitnə dəliliyin bir növüdür, belə
ki, dəli nə etdiyini bilməz, səbəbi, nəticəni düşünməz, məsuliyyət hiss etməz, fitnəkar da pislik edən, qarışıqlıq
çıxaran adamdır;
- Nizami "fitnə" sözünün bu iki anlamını önə çıxarmaq, bu yolla da zülmün ölkəni necə bir qarışıqlığa
sürüklədiyini ifadə etmək üçün "sərxoşluq" ("məstiha") sözünü mətnə yerləşdirir, bu sözə qafiyə mövqeyi verir,
üstəlik, cəmdə işlədir: "sərxoşluqlar", yəni fitnə (fitnəkar) o dərəcədə sərxoşdur ki, ayılmaq imkanı yoxdur,
zülm/zalım zır kefli adam kimi canı nə istədi isə onu da etdi, ölkədə anarxiya hakim oldu, İran dəlilərin,
sərxoşların, ağılsızların idarə etdiyi ölkəyə çevrildi;
- Bəhram nə etdi? Ölkənin halına doğru diaqnoz qoydu, bildi ki, idarə etdiyi ölkədə zülm, cəhalət, qorxu,
yoxsulluq var, ölkə qanunlarla deyil, zalımların keyfinə görə idarə olunur. Ədalətli qanunlar qoydu, bu qanunların
icrasına nəzarəti təmin etdi, nəticədə, fitnənin başından sərxoşluqları çıxartdı, yəni ölkədə qarışıqlığa, dərəbəyliyə,
zülmə, aclığa, yoxsulluğa, didişməyə son qoydu, onun ədaləti İranın ağlını başına gətirdi, ölkəni dəlilikdən,
dəlilərin, sərxoşların əlindən qurtardı;
- Nizami "Bəhram fitnənin başından sərxoşluqları çıxartdı" deyir, belə ki, içki öncə başı-ağılı sıradan
çıxarır, insanın düşünmək imkanını əlindən alır, zülm də belədir, öncə insanın ağlını öldürür, həm zalımın, həm
də məzlumun ağlını öldürür, ağılı doğru çalışan zalım olmaz, düşünən də zülmü qəbul etməz. Elə buna görə də
zülm və zalım var olmaq istəyirsə, mütləq ağılı öldürməlidir, ağılı öldürməyin yolu da cəhalət, qorxu, xurafə,
yalan, qanunsuzluq, dərəbəylikdir... Bəhram zülmün saydığımız dayaqlarını kəsdi, ölkəni zalım, sərxoş, dəli
idarəçilərdən təmizlədi, nəticədə, fitnənin sərxoşluğu başında çıxdı, İranın ağlı başına gəldi, xeyirli işlərin önü
açıldı, belə ki, ağıl zülmün əsarət və sərxoşluğundan qurtarsa, zehni köləliyə son qoyulsa, bərəkətin qapısı açılar.
Mesaj budur: öncə ağılı köləlikdən qurtar, sonra ölkəni, ağıl doğru çalışmasa, heç bir iş düzəlməz;
- Nizami Bəhramın gördüyü işləri tanıtmaq üçün ikinci addımı atır, bir məcaza yer verir: "əlini qısaltmaq",
o, mesajı bu bədii ifadənin mənası üzərindən verir: Bəhram əli uzun olanların əlini qısaltdı, mətndə "dəst" ("əl")
sözü cəmdədir, yəni onların sayı çox idi. Zülmün nəticələrindən biri də odur ki, rüşvətxorların, haram yeyənlərin,
insanların haqlarını qəsb edənlərin, oğruların sayı çoxalır. Bəhram onların əlini qısaltdı, kəsmədi, qısaltdı, harama
çatmayacaq dərəcədə qısaltdı, yəni ədalət ölkədə elə bir nizama, hüquq sisteminə, halal qazanca, bolluğa yol açdı
ki, əliuzunluq etməyə imkan qalmadı;
- Beytdəki iş feilləri üçüncü şəxsin təkindədir, Bəhramı önə çıxarır, deyir ki, ədalətlə fitnənin başından
sərxoşluğu çıxaran, əliuzunların əlini qısaldan Bəhramdır, onun böyük əməyi, ağlı, iradəsi, cəsarəti, siyasətidir;
- beytin qafiyəsi olan sözlər cəmdə işlədilmişdir: "sərxoşluqlar", "əliuzunluqlar". Cəm (çoxluq) üç mesaj
verir: a) zülm saysız-hesabsız ağılsız, əliuzun ortaya çıxarır; b) çoxluq Bəhramın gücünün, əməyinin
böyüklüyünün ifadəsinə yol açır, nə qədər çox və güclü olsalar da, Bəhram onları məğlub etdi, ölkəni ağılsız və
rüşvətxorların əlindən qurtardı; c) Nizami "sərxoşlar", "əliuzunlar" demir, "sərxoşluqlar", "əliuzunluqlar" deyir,
bu iki işi peşə kimi tanıdır, yəni sərxoşluq / ağılsızlıq zülmün xarakteri, tələbi, mayasıdır, o, çirkin işləri
ağılsızların əli ilə gerçəkləşdirir, rüşvətxorluq, başqasının haqqını yemək, haram dövlət siyasətidir, zülmün
təbiətidir, bu ikisi (ağılsızlıq və əliuzunluq - haram) olmasa, zülm yaşamaz. Məna budur: Bəhram ayrı-ayrı şəxsləri
deyil, zülm sistemini məğlub etmiş, onun yerinə ədalət nizamını qoymuşdur, onun ədaləti ayrı-ayrı şəxsləri deyil,
hər kəsi zülmün pəncəsindən qurtarmışdır;
İYİRMİ BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: DOSTLARA ƏL UZATDI
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Düşmənlərin taxtının ayağını sındırdı,
Cahanda dostlara əl uzatdı.
Bəhramın hər kəsə ədalət hərəkatının gerçəkləşməsi üçün gördüyü işlər bu vasitələrə yüklənir:
- Nizami üç bədii vasitə seçir: a) böyütmə; b) çoxaltma; c) bədii təzad;
- hər kəsə ədalət hərəkatı təkcə İranı deyil, Nizaminin sözü ilə desək, dünyanı əhatə edir (İran bir
imperatorluqdur, onun təsir məkanında olan dövlətlər var). Ədalət hərəkatı xalqın dəstəyini qazansa da, ona qarşı
çıxanlar da var. Nizami Bəhramın gücünü, gördüyü işlərin dəyərini, mübarizəsinin çətinliyini ifadə etmək üçün
qarşı tərəfi böyüdür, bu məqsədlə birinci misraya düşmən sözünü yerləşdirir. Bu sözün verdiyi mesajlar var:
birincisi, şair məhz düşmən sözünü seçir, onların içində Bəhrama və ədalət hərəkatına qarşı kin, qəzəb, nifrət var,
bütün vasitələrlə hərəkata qarşı çıxırlar, amansız və zalımdırlar, imkanları olsa, Bəhramı öldürərlər, bu, sıradan
bir mübarizə deyil, savaşdır, ölüm-qalım məsələsidir. İkincisi, Nizami "düşmən" sözünü cəmdə işlədir,
"düşmənlər", yəni onlar çoxdurlar, Bəhram ağır savaşa girmişdir. Üçüncüsü, misrada "düşmənlərin taxtının ayağı"
ifadəsi var, yəni düşmənlər sıradan insanlar deyillər, imtiyaz sahibidirlər, güclüdürlər, onlar zülm dövründə haram
yollarla önəmli imkanlar qazanmışlar, vəzifələri, pulları var, onlara bağlı adamların sayı çoxdur, Bəhramın ədalət
hərəkatının onların imkanlarını əllərindən alacağını bilirlər, elə buna görə də bütün gücləri ilə bu hərəkata qarşı
çıxır, zülm rejiminin davam etməsini istəyir, acımasız mübarizə aparırlar. Mesajlar var: a) böyük hərəkatların
böyük düşmənləri olacaq; b) ədalət hərəkatına qarşı çıxanlar imtiyazlı, imkanlı, harama bulaşmış təbəqələrdir,
onlar çıxarlarının əldən getməsindən qorxurlar;
- Nizami Bəhramın hər kəsə ədalət uğrunda savaşan mücahid obrazını tanıtmaq üçün alt yapını hazırladı,
indi onun ağlını, cəsarətini, iradəsini, əməyini, siyasətini göstərmək üçün vasitə seçir: şahın adını misraya
yerləşdirmir (bu, böyütmə vasitələrindən biridir), şah mənasını feilə yükləyir, iş feili seçir, "sındırdı", bu feil
Bəhramın amansız düşmənlərə qarşı mübarizəsini, qətiyyət və cəsarətini dəqiq ifadə edir, şühudi keçmiş
zamandadır, qətilik, şahidlik bildirir. Bəhram düşmənlərin taxtının ayağını sındırdı, onların gücündən, kinindən,
imkanlarından, hədələrindən qorxmadı, geri çəkilmədi, üstlərinə getdi, savaşdı, taxtlarının ayağını sındırdı - onları
devirdi, məğlub etdi, ədalət hərəkatının yolunu açdı. Misradakı "taxt" ("qah") sözü sadəcə vəzifəni, hakimiyyəti
ifadə etmir, ədalət düşmənlərinin əlində olan bütün imkanları, gücü nəzərdə tutur. "Taxtın ayağını sındırmaq"
ifadəsi bir məcazdır, məğlub etmək, devirmək, siyasi, iqtisadi, hərbi gücünü əlindən almaq mənalarını daşıyır;
Nizami ikinci misrada Bəhramın ədalət hərəkatının gücünü, bərəkətini, onun gerçəkləşməsi üçün zəruri
olan ağılı, iradə, səbir, cəsarət və əməyi tanıtmaq üçün yeni vasitələr seçir:
- öncə ölçü qoyur: böyük hərəkatların zalım, amansız düşmənləri olduğu kimi (bu, qaçılmazdır), xeyirxah,
ədalətə ürəkdən bağlı dostları da olur (bu da qaçılmazdır). Dostları, dəstəyi, sevənləri, fədakarları olmayan
hərəkatın zəfər qazanması imkansızdır. Hərəkatın liderinin vəzifəsi dostları görmək, onlara dəstək verməkdir;
- Nizami ikinci ölçünü də müəyyən edir: ədalət hərəkatının uğur qazanmasını istəyirsənsə, hərəkatın
düşmənlərini əz, taxtının ayağını sındır, əsla onlara güzəşt etmək yolunu tutma, hərəkatın dostlarını da var gücünlə
dəstəklə;
- Bəhramın ədalət hərəkatı dünyanı əhatə etdiyindən bu hərəkatın dünya çapında düşmənləri və dostları
var;
- Nizami Bəhramı böyütmək, gücünü göstərmək üçün sayı çoxaldır, "dost" sözünü cəmdə işlədir: "dostlar";
- "dostlar" sözü Bəhrama aid deyil, onun şəxsi dostları nəzərdə tutulmur, qəlib ədalət hərəkatının dostlarına
işarə edir;
- Bəhram nə etdi? Ədalət hərəkatının düşmənlərini məğlub etmək üçün fərq qoymadan bu hərəkatın
dostlarına dəstək verdi;
- Nizami "əl tutmaq" ifadəsini seçir, Bəhramın ədalət hərəkatının dostlarına münasibətini ən gözəl biçimdə
ifadə edir, belə ki, bu məcaz doğmalıq, yaxınlıq, sevgi, çiyin-çiyinə hərəkət etmək anlamlarını daşıyır, hədəf
uğrunda birgə mübarizə şüuru, əxlaqı inşa edir, əl-ələ verin ki, zəfər sizin olsun deyir;
- beytdə Bəhrama aid iki feil var: "sındırdı", "verdi"/"tutdu", ikisi də məcazi mənada işlənmiş, mənanın
təsirli ifadəsinə yol açmışdır, ikisi də iş, hərəkət, əmək feilidir, Bəhramın ədalət hərəkatının qalib gəlməsi üçün
ortaya qoyduğu böyük ağılı, iradəni, cəsarəti, əməyi, sevgini ifadə edir, deyir ki, hərəkatını sevməyən, ona
inanmayan, onun yolunda fədakarlıq etməyən lider olmaz, hərəkatı uğur qazanmaz;
İYİRMİ İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: İNSANPƏRVƏRLİK ETDİ
Hökmranlıqda insanpərvərlik etdi,
İnsanpərvərlik insanı incitməkdən yaxşıdır.
Nizami Bəhramın hakimiyyət, idarəçilik, ədalət, dövlət anlayışının əsaslarını, hər kəsə ədalət, hər kəsə
mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatının uğur qazanmasının səbəblərini açıqlayır, bu vasitələri seçir:
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- ölçü qoyur, deyir ki, Bəhram (adı beytdə yoxdur) dövlətçiliyin, hakimiyyətin, idarəçiliyin əsasına
(mərkəzinə) insanı qoydu, onun iqtidarı dönəmində insan dövlət üçün deyil, dövlət insan üçündür anlayışı hakim
oldu;
- Nizami bu ana ölçünün ifadəsi üçün beyti "insan" sözü ilə doldurur, mətndə üç "insan" qəlibi var, ikisi
"insanlıq", biri "insan" biçimindədir;
- hər iki misra "insanlıq" sözü ilə başlayır, birinci misra deyir ki, (Bəhram) insanlıq etdi, ədalət nizami
qurdu, nəticədə, insanların canı, şərəfi, malı qorundu, halal qazancın yolları açıldı;
- "insanlıq etdi" qəlibi sadəcə İran xalqına aid olunmamışdır, misrada "dər cəhandari" sözü var "dünya
hökmranlığı" mənasını daşıyır, bu mesajları verir: a) məkanı böyüdür, bu yolla Bəhramı da böyüdür, o, bir dünya
şahıdır; b) qəlib istisnaya yer qoymur, deyir ki, Bəhram idarə etdiyi imperatorluğun bütün vətəndaşlarına insanlıq
etdi; c) Bəhramın böyük əməyini ifadə edir;
Nizami ikinci misrada içində hikmət daşıyan ölçü qoyur, deyir ki, insanlıq insanı incitməkdən daha
yaxşıdır. Misradakı müqayisə, üstünlük əlaməti "beh" və "ze" ("əz", "- dan2") qəliblərinə yüklənmiş, "insanlıq"
sözü "insanı incitmək" ifadəsindən öncə gəlmiş, bu yolla öncəlik insanlığa verilmiş, onun üstünlüyü
vurğulanmışdır: insanlıq daha yaxşıdır / üstündür insanı incitməkdən...
Nizami mesajlar verir: insanlıq etməyin, insanlığı qorumağın yolu / əsası ədalətdir, bu səbəblərə görə
insanlıq etmək insanı incitməkdən daha yaxşıdır: a) insanlıq etməyin əsası ədalət, insanı incitməyin əsası zülmdür,
ədalət sevgiyə, barışa, hüzura, inkişafa, elmə, zənginliyə, mərhəmətə, birliyə, əxlaqa, halala, zülm isə nifrətə,
didişməyə, savaşa, kinə, qarışıqlığa, cəhalətə, yoxsulluğa, acımasızlığa, parçalanmağa, əxlaqi çürüməyə, harama
yol açır; b) insanlıq insanın, ölkənin xeyrini, bərəkətini artırır, insanı incitmək isə xeyri, bərəkəti yox edir; c)
insanlıq etmək ilahi rəhməti, rizanı, insanı incitmək ilahi qəzəbi cəlb edir; d) insanlıq etmək axirət səadətinin,
insanı incitmək isə axirət əzabının qapısını açır; e) insanlıq etmək Allahın hakimiyyət nemətinin şükrüdür, insanı
incitmək isə ilahi nemətə nankorluqdur; ə) insanlıq etmək hakimiyyət nemətinin davamına, insanı incitmək isə bu
nemətin geri alınmasına səbəb olur; i) insanlıq etmək dua, insanı incitmək bəddua qazandırır;
Nizaminin ölçüsü budur: ölkəsində hüzur, barış, inkişaf istəyən insanı mərkəzə qoysun, hər şey insan
üçündür anlayışı ilə hərəkət etsin, bunun yolu da ədalətdir.
İYİRMİ ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ: ƏZAB VERMƏZDİ
O, düşməni də cəzalandırarkən,
On (nəfəri) öldürsə də, birinə əzab verməzdi.
Nizami bu beytdə ədalətli Bəhramın mərhəmətini önə çıxarır. Ədalət də, mərhəmət də insan sevgisinin
göstəriciləridir, insanı sevməyən onu dövlət, siyasət anlayışının mərkəzinə qoymaz, dövlətin insanın xidmətçisi
olduğunu düşünməz (mərhəmət dövlət idarəçiliyinin altı əsasından biridir: həqiqət, mərhəmət, ədalət, əhliyyət və
ləyaqət, məşvərət, ümid). Bəhramın qurduğu dövlət sosial dövlətdir. Sosial dövlətin iki ana sütunu var: ədalət,
mərhəmət. Nizami Bəhramın mərhəmətini tanıtmaq üçün bu vasitələri seçir:
Birincisi, hər kəsə mərhəmət ölçüsünü qoyur, Bəhram fərq qoymadan hamıya mərhəmətlə yanaşdı. Mesaj
verir: seçici mərhəmət (bir qrupa mərhəmət göstər, başqalarına göstərmə) əxlaqsızlığın bir növüdür, bu, içdən,
inancdan, insan sevgisindən, anlayışdan gələn mərhəmət deyil, göstərişdir, münafiqlikdir, siyasi qazanc əldə
etmək cəhdidir.
İkincisi, Bəhram ölkəni şəxsi istəkləri ilə deyil, dəyərlərlə idarə edir, onun dövlət idarəçiliyinin əsasına
qoyduğu ən önəmli dəyərlərdən biri də mərhəmətdir.
Üçüncüsü, Nizami mərhəməti vətəndaşları dövlətə, hakimiyyətə bağlayan, hüzura, barışa, sevgiyə, ümidə
yol açan dəyər kimi tanıdır.
Dördüncüsü, Nizami Bəhramın hər kəsə mərhəmət anlayışını tanıtmaq, onun mərhəmətinin dərəcə və
gücünü göstərmək, mərhəmətin Bəhramın inancının, insan sevgisinin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu ifadə
etmək üçün şahın düşmənə münasibətini önə çıxarmışdır. Ehtiyacı olan insanlara mərhəmət göstərmək sıradan bir
insanın da edə biləcəyi işdir, ancaq düşmənlərə qarşı mərhəmət göstərmək güclü, mərhəmətə inanmış insanların
işidir.
Beşincisi, mərhəmətli Bəhram obrazını düşmənə münasibət üzərindən inşa edən Nizami birinci misrada
"xəsm" sözünü seçir, o, fars dilində olan "doşmən" qəlibinə də yer verə bilərdi, ancaq şüurlu olaraq ərəbcə olan
"xəsm" sözünü mətnə yerləşdirir. Böyük dilçi Rağib əl-İsfahani "xəsm" qəlibinin mənalarını izah edərkən bu
sözlərə də yer verir: "... İki insandan hər birinin qarşısındakının ... qırtlağından yapışaraq (sarılaraq)
sıxışdırmasıdır..." Yəni "xəsm" azğın düşməndir, onun niyyəti qarşısındakını öldürməkdir.
Altıncısı, Nizami niyə məhz "xəsm" sözünə yer verir? O, düşməni böyüdür ki, Bəhramın böyüklüyü, gücü
bilinsin, mərhəmətinin dərəcəsi anlaşılsın. Qarşımızda azğın düşmənə də mərhəmətlə yanaşan Bəhram var. Bu,
hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət anlayışının göstəricisidir.
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Yeddincisi, misrada "ədəb" sözü var, tərcümədə nəzərə alınmayıb, bu söz də Bəhramın hər kəsə mərhəmət
anlayışını tanıdır, deyir ki, Bəhram düşməni (diqqət edin, öz düşmənini deyil, ədalət hərəkatına qarşı çıxan,
insanları əzən, cinayətləri olan düşməni) cəzalandıranda da ədəblə (mərhəmətlə) hərəkət edirdi. "Çon", o zaman
ki, o vaxt ki, elə ki, bu zaman anlamı olan sözün seçilməsinin də mesajları var: a) Bəhram hər zaman mərhəmətli
olurdu; b) azğın düşmənə cəza hökmü çıxararkən insan qəzəbli ola bilər, bu qəzəb atəşi onu ədalət və
mərhəmətdən uzaqlaşdırar. Bəhram o zaman ki düşmənə cəza verirdi, onda da ədəblə (mərhəmətlə) davranırdı,
yəni çox güclü idi, duyğularını idarə etməyi bacarırdı, mərhəmət, ədalət ölçüsündən kənara çıxmırdı. Nizami
mərhəmətlə ədəb arasında bağ qurmuşdur: mərhəmətli olan ədəbli olar, ölçü ilə hərəkət edər, yəni zülm etməz,
zülm ölçüsüzlük, ədalət doğru ölçüdür.
Səkkizincisi, birinci misra nəzəridir, ölçü qoyur, Bəhramın hər kəsə mərhəmət anlayışını tanıdır. İkinci
misra örnəkdir, anlayışın misalla açıqlanmasıdır. Nizami Bəhramın mərhəmətinin ədəbini bu misalla izah edir:
"onunu öldürsə də", bu ifadə Nizaminin "xəsm" deyərkən kimləri nəzərdə tutduğunu (niyə məhz bu sözü
seçdiyini) açıqlayır, həm də Bəhramın mərhəmətinin böyüklüyünü, gücünü göstərir, belə ki, söhbət ölüm hökmü
verilmiş qatı cinayətkarlardan gedir. Bəhram onlara qarşı da mərhəmətli oldu.
- Nizami Bəhramın mərhəmətini tanıtmaq üçün "on və bir" nisbətini qurur, bu nisbət əsla deyir, o, qatı
cinayətkarların onunu öldürsə də, birinə, bircəsinə, birinə belə ("yeki", müəyyənlik əlaməti istisnaları rədd edir),
heç birinə işgəncə vermədi, ölüm hökmü verilənləri də incitmədi;
- Nizami "azordən" feilini seçmişdir, bu feilin "əziyyət vermək", "incitmək", "düşmənlik etmək", "söymək",
"təhqir etmək" kimi mənaları var, yəni Bəhram ədaləti təmin etmək üçün qatı cinayətkarlara ölüm hökmü verdi,
ancaq onlara işgəncə vermədi, döydürmədi, aşağılamadı, əllərini, dillərini kəsmədi... Burada zülm dövrünün cəza
sisteminə də işarə var, zalımlar məhkumlara ağır fiziki, mənəvi işgəncələr verir, onları hər növ insan haqqından
məhrum edirdilər. Bəhram bu əzab sistemini qaldırdı, ədalətli cəza nizamı qurdu, hər kəsə haqq etdiyi cəzanı
verdi, işgəncələri yasaqladı;
- Nizami Bəhramın hər kəsə mərhəmət anlayışının təqdim olunması üçün bir vasitə (üslub) də seçib (bu,
tərcümədə nəzərə alınmayıb), feilləri ikinci şəxsin təkində işlədib, hər kəsə mərhəmət anlayışına ata sözü, hikmətli
fikir dərəcəsi verib, əsl mərhəmət belə olar mesajı göndərib. İndi mətni Nizaminin təqdimatında oxuyaq: o zaman
ki azğın düşməni cəzalandırırsan, onunu öldürsən də, birini belə incitmirsən / işgəncə vermirsən. Nizami bu üslubu
seçməklə Bəhramı örnək göstərir, onun anlayışına ata sözü, qanun statusu verir, mərhəmət dediyin bax (məhz)
belə olar vurğusu qoyur;
İYİRMİ DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
ƏZAB VERMƏKDƏN YAXŞIDIR
Çünki adamı cəzalandıran vaxt,
Öldürmək ona əzab verməkdən yaxşıdır.
Bu, öncəki beytin davamıdır, birinci misranın başındakı "ke" bağlayıcısı iki beyti bir-birinə bağlayır, hər
kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət ölçüsünü açıqlayır: Bəhram on nəfəri öldürsə də, birinə də əzab verməzdi, ona
görə ki...
Nizami hikmətli fikir söyləyir, hər kəs və hər vaxt üçün ölçü qoyur, insan ləyaqətini önə çıxarır, deyir ki,
dövlətin vəzifəsi insan ləyaqətini qorumaqdır, bunun yolu da ədalətli, mərhəmətli olmaqdır:
- "adamı" ("adəmi"), orijinalda bu sözün sonundakı əlamət ölçünü ümumiləşdirməyə xidmət edir, yəni hər
hansı bir adamı, bu veriləcək ölçü hər kəsə aiddir: hər insanın şərəfi, ləyaqəti var, onu cinayətinə görə
cəzalandırmaq dövlətin haqqıdır, ancaq dövlət heç bir halda ona işgəncə verərək alçalda bilməz;
- "o vaxt ki bir adamı tərbiyə etmək istəyirsən", misrada "pərvərdən" feili var, "bəsləmək",
"tərbiyələndirmək", "yetişdirmək" kimi mənalar daşıyır, mətndəki bağlama görə cəzalandırmaq kimi də oxumaq
olar, belə ki, cəzalandırmaq da tərbiyənin bir növüdür;
- Nizami Bəhramı bu yolla önə çıxarır: onun dövlət idarəçiliyinin əsasına qoyduğu ədalət və mərhəmət
anlayışları üzərindən mesaj verir, öncə nəzəri hissəni açıqlayır, sonra örnəklə şahlara deyir ki, cinayətkara da
ədalət və mərhəmətlə yanaşın, belə etsəniz, dövlətiniz, hakimiyyətiniz güclü, davamlı olar, xalq bərəkətlənər,
sizin ədalət və mərhəmətinizə inanar, sizi sevər, sizə bağlanar. Belə ki, şərtli, bir qrupa aid edilən ədalət və
mərhəmət əxlaqsızlığın bir növüdür, sizin dürüstlüyünüzə şübhə yaradar, insanları sizdən uzaqlaşdırar, Bəhram
ona görə uğur qazandı ki, o, hər kəsə ədalət və mərhəmət dedi, əməli ilə də sözünün ağası olduğunu göstərdi;
- Nizami ana fikri / ölçünü ifadə etmək üçün müqayisə qəlibi seçir: "əvvəlitər", bu sözü "ulatər", ya da
"oulatər" kimi də oxuya bilərik, mənası "üstün", "daha üstün", "daha münasib", "daha yararlı"dır, "birincidir",
"daha əvvəldir";
- şair ana mesajın dəyərini, çox önəmli olduğunu vurğulamaq üçün ikiqat müqayisə qəlibi seçmişdir, biri
ərəbcə olan "əvvəli", ya da "ula", "oula", o birisi də farsca olan "tər"dir, yəni birinci deyil, ən birincidir, üstün
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deyil, ən üstündür, dəyərli, önəmli deyil, çox dəyərli, çox önəmlidir, o dərəcədə ki, dövlət idarəçiliyində ondan
üstün dəyər yoxdur, dövlətin imanı hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmətdir;
- üstünlüyün ifadəsi üçün Nizami bir vasitəyə də yer verir: ikinci misrada iki tərəf var: öldürmək, incitmək
/ işgəncə vermək;
- Nizami daha yaxşıdır fikrinin təqdimi üçün bir addım da atır, "öldürmək" sözünü "incitmək" sözündən
öncə verir, onu misranın başına yerləşdirir, həm də "ölmək" deyil, "öldürmək" biçimində, yəni iki tərəf var, biri
dövlət, o birisi günahkar vətəndaş;
- "öldürmək" bir insanın həyatına son vermək, onun ən dəyərli neməti olan həyatını əlindən almaqdır. Şair
fikrin - işgəncənin öldürməkdən daha pis olduğunun ifadəsi üçün ən uc / son nöqtəni seçir, öldürmək deyir, ancaq
həyatın yox olmasından daha pis olan bir şey də var, o da insanın / cinayətkarın ləyaqətini alçaltmaqdır. Ey dövlət,
ey şah, cinayətkarın ölümə layiq cəzası varsa, ölüm hökmü ver, bu sənin haqqındır, ancaq onun ləyaqətinə
toxunma, əzmə, alçaltma, işgəncə vermə, buna haqqın yoxdur. Niyə? Layiq olana ölüm hökmü vermək ədalətin
təmin olunması üçündür, ancaq ləyaqəti tapdalamaq haqsız qisasçılıq əlamətidir, bu duyğu dövləti, şahı ana ölçü
olan ədalət və mərhəmətdən uzaqlaşdırar, etibarı azaldar, güvəni sarsıdar, dövlət ana dəyərlərindən uzaqlaşanda
çöküş başlayar, Allahın qoyduğu nizam pozular, cəza gələr. Bu ölçü insan üçün də doğrudur, yəni bir insan haqq
etdiyi ölüm cəzasına razı olar, ancaq ləyaqətinin alçaldılmasına razı olmaz;
İYİRMİ BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: RUZİSİZ QOYMURDU
O, insanpərvərlik edib insanları özünə cəlb edirdi,
O, heç kəsi ruzisiz qoymurdu.
Beytdə yenə Bəhramın adı yoxdur, "o" əvəzliyinə də yer verilməmişdir, biz böyük işlərin ona aid olduğunu
şəxs sonluqlarından öyrənirik. Bu, Nizaminin seçdiyi bir bədii vasitədir, Bəhramın hər kəsə ədalət hərəkatını
tanıdır, ancaq adını çəkmir, bu yolla da onu böyüdür, təvazö sahibi olduğunu ifadə edir, o, böyük işlər görər,
ancaq adını gözə soxmaz, onu adı deyil, işi önə çıxarar...
Beyt Bəhramın sosial dövlət anlayışını təqdim edir. Sosial dövlətin önəmli iki özəlliyi var: ədalət,
mərhəmət. Bu dövlət anlayışı deyir ki, dövlət insana xidmət etməlidir, hər şey insan üçün ölçüsü tətbiq
olunmalıdır, məzlumlar, yetimlər, yoxsullar, qocalar, dullar - bir sözlə, yardıma möhtac olan hər kəs qorunmalı,
kimsə yatağına ac girməməli, kimsəyə əl açmamalıdır, dövlət onların bütün ehtiyaclarını təmin etməlidir. Nizami
Bəhramın ədalət və mərhəmət adlı iki dayağı olan sosial dövlət anlayışını tanıtmaq üçün uyğun vasitələr seçir:
- beytin mərkəzi anlayışı, açar sözü olaraq "insan" qəlibinə yer verir, birinci misrada iki "insan" qəlibi var,
biri "insanlıq", o birisi "insan" biçimindədir;
- "insanlıq" qəlibi misranın ilk sözüdür, insanı insan edən bütün dəyərləri - ədaləti, mərhəməti, paylaşmağı,
barışı, maddi, mənəvi dəstəyi, sevgini, hüzuru ifadə edir;
- (Bəhram) "insanlıq etdi" deyir, iş feili seçir, bu feil şühudi keçmiş zamandadır, şahidlik, qətilik bildirir,
yəni Bəhramın insanlıq etdiyinin minlərlə şahidi var, o, sadəcə söz vermədi, ciddi işlər gördü;
- ikinci "insan" sözü qafiyə kimi işlənmiş "ənduzi" qəlibinə bağlanmışdır, "mərdom ənduzi". "Ənduxtən"
feilinin bu mənaları var: "yığmaq", "toplamaq", "əli gətirmək", "qazanmaq", "qənaət etmək", "ehtiyat saxlamaq"
(bu feilin "ənduz" biçimi "yığan", "toplayan", "qazanan" mənalarını daşıyır). "Mərdom ənduzi" ifadəsi misrada
bu mənanı yüklənir: insanların sevgisini, rizasını qazanmaq;
- birinci misra iki yerə ayrılmışdır: səbəb, nəticə. Səbəb Bəhramın insanlıq etməsi, nəticə insanın sevgisini
qazanmaqdır, insanların qəlbini qazanmağın yolu insanlıq etməkdir, Allahın rizasını qazanmaq istəyən insanların
könlünü qazansın;
- birinci misrada zülm dövrünə də işarə var, yəni misra zülmdən sonrakı köklü dəyişimi ifadə edir, belə ki,
hakimiyyətin (şahın) xalqı özünə bağlamasının, itaətə məcbur etməsinin iki yolu var: a) zülmün yolu - əzmək,
qorxutmaq, həbs, hiylə, işgəncə; b) ədalətin seçdiyi yol - insan haqlarını tanımaq, insanların insan kimi
yaşamasının yolunu açmaq;
- Bəhram zalımların insanları itaətə məcbur etmə yolunu ortadan qaldırdı, ədalətin yolunu seçdi, dedi ki,
itaətin qarşılığı xidmətdir, şah xalqın əlindən tutsa, o da qəlbini şaha açacaq, nəticədə, itaət könüllü gerçəkləşəcək;
- Nizami ikinci misrada Bəhramın ədalət və mərhəmətə bağlı sosial dövlət anlayışının - insanlıq etməsinin
örnəyini verir, "heç kəs" deyir, istisnaya yer qoymur, ehtiyacı olan hər kəsi nəzərdə tutur;
- "heç kəsi ruzisiz qoymadı": a) insanların halal ruzi qazanmasının yolunu açdı; b) ruzi qazanmaq imkanı
olmayanların da bütün ehtiyaclarını dövlət hesabına təmin etdi, nəticədə, xalqın qəlbində taxt qurdu, xalq da
dövlətə, şaha bağlandı, xalqa xidmət dövlətə itaətə yol açar ölçüsü gerçəkləşdi, xalqın sosial sıxıntıları həll olundu,
o da qəlbini şaha verdi, onu sevdi;
İYİRMİ ALTINCI BEYTİN ŞƏRHİ: BİR ŞEY VERMƏYİB
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O gördü ki, bu torpaqdan mənzil,
(İnsanlara) qəm-qüssə tozundan başqa bir şey verməyib.
Nizami bu beytdə zülmün İran imperatorluğunu xarabaya çevirdiyini, bu dövləti idarə edən zalımların
xalqa, ölkəyə yadlaşdığını, işğalçı kimi davrandığını, insanların və dövlətin qaynaqlarını sömürdüyünü, onları
soğan kimi soyduğunu ifadə edir. Məqsədləri var: a) müqayisə imkanı formalaşdırır; b) gözümüz önündə iki İran
var: Bəhramdan öncə zülmün xaraba qoyduğu İran, bir də ədalətin gülüstana çevirdiyi İran; c) Nizami bu yolla
zülmlə ədalətin, zalımla adilin fərqini izah edir; d) şair müqayisə vasitəsi ilə Bəhramın ağlını, gücünü, elmini,
iradəsini, əməyini, cəsarətini, sevgisini tanıdır, qarşımızda xaraba İranı gül bağçasına, barış, hüzur, zənginlik,
mərhəmət, ədalət ölkəsinə çevirmiş Bəhram var;
Nizami bu ana ölçünü, fərqi, üstünlüyü ifadə etmək üçün vasitələr seçmişdir:
- "gördü" ("did"), mətndə "gördü" feili "araşdırdı", "öyrəndi", "şahid oldu", "anladı" mənalarını
qazanmışdır. Bəhram şah oldu, bundan sonra zülmün İranı necə xaraba qoyduğunu, İran xalqının faciəsini anladı,
vəzifəsinin - hər kəsə ədalət və mərhəmət ölçüsünün ağırlığını hiss etdi, qavradı;
- "kin" ("ke+in"), gördü ki, bu "torpaq evin ilxısı", misradakı "xeyl" sözünün mənası "ilxı"dır, tərcümədə
ixtisar olunmuş, məna pozuntusuna yol açmışdır. "Torpaq ev", misrada "xaki" sözü var, bu mənaları daşıyır:
"torpaq rəngi", "quruda/torpaqda yaşayan", "tozlu-torpaqlı", "torpaq" (sifətləşmiş isim kimi işlənib), "sadə /
yoxsul", "dinc / sakit", "fani insan". "Torpaq ev" yoxsul evdir, onun dəbdəbəsi, bağ-baxçası, heç bir zənginlik
əlaməti yoxdur, bu evi qazma / yeraltı ev kimi də, səhra evi kimi də düşünə bilərik, toz-torpağın içindədir, üzərində
o qədər toz var ki, torpaqdan seçilmir, ilxı hərəkət edəndə bu ev toz-torpaqdan görünməz olur. "Torpaq ev"
zülmün, zalımın xaraba qoyduğu İrandır, o yaşamaq üçün heç bir imkanı olmayan "ev"dir, içində aclıq, yoxsulluq,
dərd, göz yaşı, xəstəlik var, insanı qorumaq imkanından məhrumdur. İlxı da bu ölkəni dırnaqları altında əzən,
pislik tozuna batıran, insanları tapdalayan zalım idarəçilərdir. "İlxı" çoxluğu ifadə edir, yəni hakimiyyəti ələ
keçirmiş günahkarlar, oğrular, qatillər, yol kəsənlər İranı xarabaya - torpaq evə çevirdilər. Zülm elə bir vəziyyət
yaratmışdır ki, insanlar atın belinə deyil, at insanın belinə minmişdir;
- bu ilxı, vəhşi at sürüsü - zalım idarəçilər İran xalqına bircə şey verdilər, Nizami bu məqamda məhz ərəbcə
olan "illa" ədatını seçmişdir. Belə ki "illa" elə bir istisna çaları formalaşdırır ki, başqa hər hansı bir variantı
mümkünsüz edir, ağıla gəlməsini belə "yasaqlayır", qəti, əsla olmaz deyir. Yəni zalımlar və zülm İran xalqına bir,
bircə, tək bircə şey verdilər / gətirdilər, bir şeydən başqa heç bir şey gətirmədilər / vermədilər;
- o bircə şeyi də zülmün insanların gözünü kor edən qəmginlik tozudur, Nizami "qəm tozu" demir,
"qəmginlik tozu" deyir, qəmginlik qəmin peşəyə, işə, hala, yaşam tərzinə çevrilmiş halıdır, yəni zülm və zalım
qəmi İran xalqının peşəsinə çevirmişdir, qəmi olmayan insan yoxdur, hər evdə matəm var, İranda, hər evdə bircə
şey var, o da qəmginlikdir, zülmün nəticələrinin girmədiyi ev, təsir etmədiyi insan qalmamışdır;
İYİRMİ YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: VADAR EDİRDİ
O, özünü (rəiyyətin) nazını çəkməyə vadar edirdi,
Həmin nazı çəkərək öz eyşini xoş edirdi.
Bəhramın insani və siyasi kimliyinin inşası yeni vasitələrə yüklənir. Onun həyat anlayışı, insan sevgisi,
ilahi nemət olan hakimiyyətin şükrünün yerinə yetirilməsi üçün atdığı addımlar önə çıxarılır:
- Bəhram hakimiyyətə Allahın neməti kimi baxır, bu nemətin şükrünün yerinə yetirilməsi üçün üç dəyərə
əsaslanır: ədalət, mərhəmət, insana xidmət, deyir ki, ilahi rizanı qazanmağın yolu insanların sevgisini qazanmağa
bağlıdır;
- "(Bəhram) özünü xalqın nazını çəkən sayırdı". Misra tərcümədə belə verilmişdir: "Özünü (rəiyyətin)
nazını çəkməyə vadar edirdi", bu tərcümə doğru deyil, belə ki, "vadar etmək" məcbur etməkdir, Bəhram isə
məcburiyyət hiss etmir, xalqa xidməti yük saymır, əksinə, xalqa xidmət onun həyatının, hakimiyyətinin, işinin
mənasıdır, o, xalqını sevir, sevgidə məcburiyyət olmaz;
- Nizami Bəhramın xalq sevgisini ifadə etmək üçün "naz çəkmək" ("naz çəkən") qəlibini seçmiş, həm də
bu ifadəyə iki dəfə yer vermişdir. İnsan sevdiyinin, dəyər verdiyinin nazını çəkər. Bəhram ölçü qoyur: şahın və
hakimiyyətin vəzifəsi xalqın nazını çəkməkdir;
- Nizami "xiştən" ("öz") deyir, yəni Bəhram varlığını xalqa həsr etmişdi, bu, məcburiyyət deyil, şüurlu
seçimdir;
- "naz çəkən" qəlibi sevginin əməklə sübutunu ifadə edir, Bəhram deyir ki, bu, mənim işimdir, vəzifəmdir,
adım naz çəkəndir, naz çəkmək xalqın sıxıntılarını həll etmək, onun əlindən tutmaq, dar və zor günündə də, xoş
günündə də onun yanında olmaqdır. Xalqın nazını çəkməyin göstəricisi də ölkədə ədaləti, mərhəməti təmin
etməkdir;
- Bəhram nə zaman istirahət edir, qəlbi hüzura qovuşurdu? Nizami bu suala cavab vermək üçün "eyşe xod
ra" qəlibinə yer vermişdir. Yəni Bəhramın hüzuru, qəlb rahatlığı, dincliyi, həyatdan ləzzət alması xalqın nazını
çəkməsinə bağlı idi. O, xalqın sıxıntılarını həll edəndə, hər kəsə ədalət və mərhəmət hərəkatının meyvələrini
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toplayanda, ölkənin barışa, hüzura, rifaha, hüquqa qovuşduğunu görəndə, insanların duasını eşidəndə dünyanın
ən xoşbəxt insanı olur, öz ləzzətini, eyşini, qəlb rahatlığını xalqın nazını çəkməklə xoş edirdi, yəni xalq
xoşbəxtdirsə, şah da xoşbəxtdir, insanları sevindir ki, Allah da səni sevindirsin, qəlb hüzurunun səbəbi xalqa
xidmətdir, insanların nazını çəkmək ilahi rəhmətə yol açar, o, ədalət və mərhəmətlə insanları, Allah da onu qəlb
hüzuru ilə sevindirirdi;
- beytdə zülm dövrünə də işarə var: o zaman hakimiyyət xalqın deyil, xalq hakimiyyətin yükünü çəkirdi.
Bəhram bu anlayışı dəyişdirdi, hakimiyyəti xalqın xidmətçisi etdi;
- beytin rədifi var, "midaşt" feilidir, deyir ki, Bəhramın qəlb hüzurunun qaynağı xalqın nazın çəkməsi idi,
xalq üçün gördüyü işlər ruhuna sevinc bəxş edirdi, sevinci xalqın sevincinə bağlı idi;
İYİRMİ SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: DAYAQ ETMİŞDİ
O bu etibarsız (dünya) mülkünü tanıyıb,
Eşq mülkünü özünə dayaq etmişdi.
Nizami bu beytdən başlayaraq Bəhramı bir irfan əhli, bir aşiq kimi tanıdır, onun hakimiyyətə ilahi nemət
kimi baxmasının, hakimiyyətin imkanlarını zülmün ortadan qaldırılmasına, ədalət və mərhəmətin təmin
olunmasına yönəltməsinin əsl səbəbini açıqlayır. Bu məqsədlə Bəhramın dünyagörüşünü formalaşdıran
anlayışlara yer verir. İrfan tərbiyə sisteminin iki anlayışını izah edir.
Öncə irfan anlayışını qısaca tanıdaq ki, məsələ doğru anlaşılsın: bilgi sistemi ikidir: a) bürhan bilgi sistemi
- əsasında ağıl və beş duyğu var, dəlilə əsaslanır; b) bəyan bilgi sistemi, əsası nasdır - Allahın nazil etdiyi QuraniKərimdir; İrfan əhli deyir ki, üçüncü bilgi sistemi də var, əsası ilham, sezgi, kəşfdir, mərkəzi insanın qəlbidir.
İrfan bilgi sistemində iki ana damar var: a) seyri-suluki-ənfusi - insanın içə doğru yolçuluğu, inziva, riyazət, çilə
yolu ilə qəlbi arındırmaq, mərifətə (Allahı tanımaq) qovuşmaq; b) seyri-suluki-afaqi - içdən dışa doğru yolçuluq,
Allahın kainat ayələrinə qoyduğu elmi öyrənərək Onu tanımaq. İrfan əhli (eşq, sezgi, ilham, kəşf yolu ilə Allahı
tanıyan) olan aşiqlər, ariflər bu bilgi sisteminə bağlıdırlar. Onlar şeyx-mürid nizamı ilə çalışırlar, bağlı olduqları
məktəbin təyin etdiyi metod və üsullarla qəlblərini təmizləyirlər, inanırlar ki, bu yolla arınmış qəlb ilahi mənaların
təcəlli etdiyi mərkəz halına gəlir. Onlar deyirlər ki, mərifət elmi olan arifdir. İrfan əhli qəlb və kəşf yolu ilə əldə
etdiyi bilgiyə mərifət, ağıl və məntiqlə qazandığı bilgiyə də elm deyir. Arif mərifət əhlidir, o, kəşf yolu ilə (sezgi,
vəcd, ilham) bilgi əldə edir...
Nizami deyir ki, Bəhram bu etibarsız dünya mülkünü tanıdı (tanımış idi). Misrada "təkye" sözü var
("bitəkye" biçimində), "dayaq", "dirsək", "söykənəcək", "istinad" mənalarını daşıyır, deyir ki, bu dünyanın dayağı
yoxdur, etibarsızdır, ona güvənmək olmaz. Şair burada Bəhramın dünyagörüşünün əsaslarını açıqlamaq üçün iki
addım atır: a) Bəhramın irfan əhli olduğunu söyləyir; b) irfan əhlinin bu dünyaya yüklədiyi mənanı izah edir; İrfan
əhli dünyanı üç ölçü ilə tanıtmışdır:
Birincisi, dünya yaradılmışdır, Allah yaratmışdır, yoxdan var etmişdir, yaradılan hər varlıq bir ayədir
(işarədir), onu yaradana işarə edir, Onu tanıdır, hər varlıqda elm var, insan bu elmi öyrənsə, o elmin gerçək
sahibini - Allahı da doğru tanıyar, Ona təslim olar...
İkincisi, dünya axirətin tarlasıdır, çox dəyərlidir, imtahan yeridir, əbədi axirət həyatının qazanıldığı
məkandır, insan bu dünyada qonaqdır, o, ikidünyalı olmalı, bu dünyadakı ömrünü axirət səadətini qazanmağa sərf
etməlidir, dünya fanidir (ölümlüdür)...
Üçüncüsü, irfan əhli dünyanı insanın düşməni kimi tanıdır, o, insanı sərvətlə, şöhrətlə, şəhvətlə aldadır, ona
tələ qurur, tora salır, həlak edir, bütün pisliklərin səbəbi dünya sevgisidir, dünyəviləşmək, dünya malına kölə
olmaqdır (Nizami "Sirlər xəzinəsi" məsnəvisində dünyanın bu üçüncü yönünü tanıtmaq üçün yüzlərlə obraz
seçmişdir).
Nizami "Sirlər xəzinəsi" dastanında dünyanı bu ölçülərlə tanıdır:
- dünya yaradılmışdır, onu Allah yaratmışdır;
- axirətin qazanıldığı yer bu dünyadır;
- dünya fanidir, ölümlüdür;
- insan bu dünyada aman verilmiş yolçudur;
- bu dünyada axirət mərkəzli bir ömür yaşa;
- ilahi ölçüləri pozma;
- dünyadakı hər şey əmanətdir;
- heç bir şeyə mülkiyyət gözü ilə baxma;
- mənimdir dediyin heç bir şey sənin deyil;
- hər nemətin hesabı var;
- hər an ilahi nəzarətdəsən;
- bu dünyada əbədi deyilsən, qonaqsan, ölümlü varlıqsan;
- ölümü, yenidən dirilişi, hesabı, cənnəti, cəhənnəmi unutma;
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- ikidünyalı ol, bu dünyanı axirətdən ayırma;
- axirət dünyanın ruhudur;
- insan bu dünyada dörd məqsədi gerçəkləşdirmək üçün var: Allaha itaət, yer üzünün xəlifəsi olmaq,
imtahan olunmaq, dua etmək;
- hər günah bir yükdür, günah yükü ilə axirətə getmə;
- günahın varsa, tövbə et;
- bu dünyadan axirətə aparacağın iki şey olsun: iman, saleh əməllər;
- dünya nemətlərinə aldanma, dünya malı səni deyil, sən onları idarə et, sərvətin atı olma, sərvət atın olsun;
- bu dünya oyun-əyləncə yeri deyil;
- dünyanı məğlub etsən, göy üzünün ən uca qatında fələk sənin bayram xütbəni oxuyacaq;
- sən insansan, mələklərdən üstünsən;
- ağıllı, iradəli, vicdanlı varlıqsan;
- öz içindəki xəzinəni kəşf et;
- Allah səni çox sevir, ey insan, O, bu dünyanı və axirəti sənin üçün yaratmışdır, O, sənə güvənir, Onun
güvənini boşa çıxartma;
- mənan cismindən çox böyükdür;
- sən axirətə aidsən, əbədi yerin oradır;
- axirət mərkəzli bir həyat yaşa;
İrfan əhli insanı dünyəviləşmək, dünyanın köləsi olmaq bəlasından qorumaq üçün bu ölçüləri qoyur:
- qorunmağın ilk şərti tanımaqdır;
- bu dünyada etdiyin hər şey axirətdə qarşına çıxacaq;
- ilahi ədalət məhkəməsindən qaçış yoxdur;
- nəfsini tərbiyə et;
- dünya nemətlərini yüklənmə, yolun uzundur, yüngül ol ki, mənzilə çata biləsən;
- içindəki tamah atəşini söndür;
- Allaha təslim ol ki, bu dünyanın yükündən qurtulasan;
- təkəbbürlü olma, o, gözünü kor edər, həqiqətdən məhrum qalarsan;
- axirətdən ayırdığın dünya dost qiyafəsindəki düşməndir;
- balaca düşmən böyük bəladır;
- nəfsinə itaət etmə;
- dünyadan yuxu kimi gizlən;
- dinə sarıl;
- irfan yoluna gəl, xəlvətə çəkil;
- sərvətə aid olma;
- dünya sevgisini qəlbindən çıxart;
- nur ol, elm öyrən;
- ömür qısadır, iki nəfəsdir, onu iman və saleh əməllərlə bərəkətləndir;
- həyatını Allah eşqi ilə yaşa;
- qəlbinə hakim olan iki dünyanın səadətinə qovuşar;
- Allahı tanıdır;
- dünyanı tanıdır;
- insanı tanıdır;
- deyir ki, doğru tanıyan aldanmaz;
- sərvət, nemət təsəvvürü verir - yaradılmış hər şeyə mülkiyyət kimi deyil, əmanət kimi bax;
- ikidünyalı ol, bu dünyadakı ömrünü axirəti qazanmağa sərf et;
Bəhram bu dünya mülkünün etibarsız olduğunu tanımışdı, yəni dünyaya irfani baxışı öyrənmiş, qəbul
etmişdi. Nəticədə, bu qənaətə gəlmişdi: hakimiyyət Allahın nemətidir, O, bu neməti mənə verdi, məni hakimiyyət
neməti ilə sınayır, hər nemət kimi hakimiyyət də fanidir, geri alınacaq, hakimiyyət mülkiyyət deyil, əmanətdir,
əmanətin gerçək sahibi Allahdır, O, verdiyi nemətin hesabını soruşacaq, hər nemətin şükrü olduğu kimi,
hakimiyyətin də şükrü var, onun şükrünü üç yolla gerçəkləşdirmək olar: ədaləti təmin et, mərhəmətli ol,
hakimiyyəti insanlara xidmət vasitəsinə çevir. Nizami məhz "tanımaq" felini seçmiş, içinə sıraladığımız mənaları
doldurmuşdur... Mesaj budur: irfan əhli Bəhram Allahı, insanı, dünyanı, axirəti, neməti doğru tanıdığına görə
hakimiyyətin haqqını verdi, şükrünü yerinə yetirdi, hakimiyyətin köləsi deyil, ağası oldu, onun bəlasından
qorundu, zülmü ortadan qaldırdı, ədaləti onun yerinə qoydu, anlayış doğru olanda davranış da doğru olur.
Bəhram bu dünya mülkünün etibarsız olduğunu bildi, ona güvənmədi, özünə başqa dayaq, güvən yeri seçdi
ki, onu çox cazibəli bir dünya neməti olan hakimiyyətin afətindən qorusun. Bu dayağın adı "eşq mülkü"dür, o,
eşq mülkünü özünə dayaq etmişdi.
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Beytdə "təkye" sözünə ikinci dəfə yer verilmişdir, bu sözün "böyük çadır", "alaçıq", "xeymə" mənaları da
var, yəni Bəhram çadırını, evini (anlayışını) eşq mülkünün üzərində qurmuşdu / tikmişdi. Nizami eşq mülkü deyir,
bu mesajları verir: a) beytdə iki "mülk" sözü var, birinci və ikinci misradadır, nemət, var-dövlət, imkan mənalarını
daşıyır; b) biri dünya mülkü, o birisi eşq mülküdür; c) dünya mülkü etibarsız, eşq mülkü vəfalıdır; d) çadırını
(anlayışını) dünya mülkünün üzərində quranın çadırı yıxılar, dünyaya məğlub olar, çadırını eşq mülkünün
üzərində tikənin çadırı yıxılmaz, bu çadır sahibini qoruyar; e) çadırını dünya mülkünün üzərində tikən dünyaya
mülkiyyət, çadırını eşq mülkünün üzərində tikən isə dünyaya əmanət kimi baxar; ə) Nizami deyir ki, bu dünyanın
ən dəyərli neməti eşq mülküdür, aşiq, arif, irfan əhli olmaqdır, aşiq olan hakimiyyətin afətindən qorunar; i) "eşq"
sözü ərəbcədir, ölçüsüz sevgidir, irfanın təməl anlayışlarından biridir, həqiqi eşq Allah eşqidir. İrfan əhli deyir ki,
Allahı ancaq eşqlə tanımaq olar, Allahı sevən onun yaratdıqlarını da sevər, insanların sevgisini qazanan ilahi
rizaya qovuşar...
Bəhram aşiq oldu, nəticədə, hakimiyyətin (dünyanın) köləliyindən qurtuldu, onun ağasına çevrildi,
hakimiyyətdən insanların könlünü qazanmaq vasitəsi kimi istifadə etdi, ölkəyə ədalət, mərhəmət gətirdi.
İYİRMİ DOQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
O, həftədə bir gün işlərlə məşğul olub,
Qalan altı günü isə eşqbazlıq edirdi.
Nizami öncəki beytdən başlayaraq Bəhramı irfan əhli, aşiq, arif kimi tanıdır, onun bu halı ilə ölkədə hər
kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatı arasında bağ qurur, deyir ki, Bəhram aşiq, arif
olduğundan bu böyük hərəkatı gerçəkləşdirə bildi. Şair aşiqliyin, arifliyin (irfan məktəbinin) önəmini göstərmək
üçün yeni vasitələr seçir:
- ölçü qoyur: aşiqlik, ariflik şahlıqdan üstündür;
- şah olanın aşiq, arif olması şərtdir;
- belə ki, hakimiyyətin afəti, azdırıcı gücü çoxdur, qorunmağın yolu aşiq, arif olmaqdır;
- şah öncə nəfsini tərbiyə etməli, aşiqlik, ariflik məktəbindən keçməlidir;
- Nizami aşiqliyin, arifliyin önəmini, dəyərini, üstünlüyünü göstərmək üçün mesajı zaman üzərindən verir;
- Bəhramın dövlət işlərinə ayırdığı vaxtla aşiqliyə, arifliyə ayırdığı vaxtı tutuşdurur;
- "ruzi" deyir, bu sözü misranın başına yerləşdirir, zaman dilimini mümkün dərəcədə kiçildir: "bir", "bircə",
"tək bircə", "ancaq bircə gün", "cəmisi / vur-tut bir gün" demiş olur;
- dövlət işlərinə ayrılan zaman dilimini daha da azaltmaq üçün "həftə" sözünə yer verir: "həftədən / həftənin
ancaq bircə gününü";
- o, həftənin bircə gününü dövlət işləri ilə məşğul oldu ("kar sazi kərd"), dövlət işlərini elə nizama salmışdı
ki, hər kəs öz işini yerinə yetirirdi, Bəhram həftədə bir gün gəlir, işlərə nəzarət edir, nizamı kökləyir, zəruri
göstərişlər verirdi;
- Nizami aşiqliyin, arifliyin önəmini, dəyərini, üstünlüyünü vurğulamaq üçün bədii təzada yer verir, ikinci
misrada Bəhramın nəfs tərbiyəsinə ayırdığı vaxtı tanıdır;
- zaman dilimini böyüdür, "bircə gün"ün qarşısına həftənin altı gününü qoyur;
- o, bircə gün dövlət işinə, altı gün eşqbazlığa ayırırdı;
Misradakı "eşqbazlıq" sözündə bu mənalar var:
Birincisi, xəlvət, Bəhram (adı mətndə yoxdur, bu, bir bədii vasitədir, varlığı Allah sevgisində yox olmuşdur)
həftənin altı günü xəlvətə çəkilirdi;
- "xəlvət"in içində bu anlamlar var: "xəlvət", "üzlət", "inziva", "vihdət" (yalnızlıq). Ortaq məna budur:
xalqdan ayrı yaşamaq, bir arada olmaq halından qaçmaq, insanlarla ünsiyyəti kəsib Allahla ünsiyyət qurmaq;
- xəlvətin ziddi ixtilafdır, insanlarla bir arada olmaqdır, söhbət, ünsiyyətdir;
- xəlvət nəfsi mənfi duyğulardan təmizləmək vasitəsidir;
- xəlvət zahirin xalqla, batinin Haqla olmasıdır;
- xəlvəti söhbətdən üstün tutan bir kimsə ancaq Rəbbinin rizasını istəyər;
- Rəbbinin rizasını istəmə xaric nəfsin arzuladığı şeylərdən heç birini istəməməsi şərtdir;
- xəlvət qəlbi Allaha bağlamaqdır;
- xəlvətin sağlam olması üçün halal ruzi, Allahın haqqını yerinə yetirmək şərtdir;
- xəlvəti söhbətdən üstün tutan izzət qazanar;
- xəlvət ixlasa yol açır;
- ariflər deyirlər ki, ölənədək dostun xəlvət, yeməyin aclıq, sözün Allaha yalvarış olsun;
- söhbətdə xeyir varsa, xəlvətdə də salamatlıq var;
- sadiqlərin dostu xəlvətdir;
İkincisi, eşqbazlıq anlayışında riyazət, mücahidə var:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

- "mücahidə" sözünün lüğəvi mənaları var: "cihad", "savaş", "savaşmaq", "cəhd", "qeyrət", "çalışmaq",
"riyazət" (çətinlik), "pəhrizə əməl etmək";
- "mücahidə" sözünün irfan bilgi sistemində terminoloji mənası da var: "nəfslə savaşmaq", "nəfsə savaş
elan etmək", "qəlbi mənəvi kirlərdən təmizləmək";
- mücahidəsi (əməyi, cəhdi, fədakarlığı) olmayanın müşahidəsi, yəni məna kəşfi də yoxdur;
- sıxıntı və məşəqqət çəkməyənin qəlbi təmizlənməz, qəlbi təmizlənməyən hüzura qovuşmaz;
- mücahidənin şüarı var: hərəkət bərəkətdir;
- irfan üç şey üzərində qurulmuşdur: zərurət olmadıqca yeməmək, yuxuya məğlub olmadıqca yatmamaq,
məcbur qalmadıqca danışmamaq;
- nəfsi əziz olanın dini zəlil olar, yəni nəfsinə dəyər verən dininə dəyər verməz;
- başqasının əməyi ilə yaşayan irfan əhli olmaz;
- mücahidə və riyazət metodunun əsası var: uşağı süddən kəsən kimi nəfsi vərdişlərdən kəsmək, hər zaman
nəfsin arzusunun əksinə hərəkət etmək;
- ac və yuxusuz qalmaq asan, mənəvi mikroblara bulaşmış qəlbi təmizləmək isə çətindir;
- mücadilə təşəbbüskar olmaqdır;
- rahatlıq nəfsani arzulardan xilas olmaqdır;
- nəfsin zindanındır, ondan çıxdınsa, əbədi rahatlığa qovuşacaqsan;
Üçüncüsü, eşqbazlıq anlayışında hal və məqam var:
- "hal" sözünün lüğəvi mənası dəyişmədir, hal dəyişməsə idi, hal adını almazdı, dəyişən hər şey yox olur;
- hal masivadan (Allahdan başqa hər şeydən) qəlbin əlaqəsini kəsərək özünü hər an Onun hüzurunda hiss
etməkdir;
- hal qulun niyyətidir, qəlbə gələn sevinc, hüzn, rahatlıq, sıxıntı, şövq, dərd, heybət, həyəcandır;
- hallar uca Allahın vergisidir, məqam isə çalışaraq qazanılır. Hallar Onun səxavət və lütfündən gəlir,
məqamlar isə cəhd və qeyrətə bağlıdır.
Məqamı olan məqamında təmkin sahibidir, hal sahibi isə halı içində hər an yüksəlişdədir (məqamda
sabitlik, halda isə dəyişmə var);
- hallar şimşək kimidir, parlayar və qeyb olar;
- hallar davamlı olmasa, ard-arda gəlməsə, hal olmaz;
- hal nurları zühur edincə parlayar, zühur edən bu parıltılar güclənəndə gizli sirlər ortaya çıxar;
- məqam insanın təkrar edə-edə qazandığı, xarakter halına gətirdiyi ədəb və əxlaqdır;
- bir insanın məqamı çalışaraq ucaldığı yerdir;
- məqam riyazət (mücahidə, cəhd, çalışma) yolu ilə qazanılır;
- məqamın şərti var: bir məqamı gerçəkləşdirmədən ondan sonrakı məqama göz dikmə, belə ki, qənaət
məqamını gerçəkləşdirməyənin təvəkkül məqamı, təvəkkül məqamını əldə etməyənin təslim məqamı doğru
olmaz;
Dördüncüsü, eşqbazlıq anlayışında nəfs təmizliyi var:
- nəfs bir şeyin varlığı, özü, içi, zatı, həqiqəti, canı, ruhu, bədənidir;
- irfan düşüncə sistemində nəfs insan varlığının ən aşağı təbəqəsidir, elə buna görə də Nizami nəfsə
"torpaq", yəni ən aşağı olan deyir;
- nəfs cismani qəlibin içinə qoyulmuş bir varlıqdır, tərbiyə olunmamış nəfs bütün mənfi xüsusiyyətlərin
qaynağıdır, ruhun ziddidir;
- tərbiyə olunmamış nəfs pisliklərin, ağıl elmin, ruh yaxşılığın, qəlb mərifət və məhəbbətin mərkəzidir;
- qəlb nəfsə meyl edərsə, onun, ruha meyil edərsə, onun özəlliklərini daşıyır;
- irfan əhli tərbiyə olunmamış nəfsin düşmən olduğunu bildirir;
- irfan əhli nəfsə qarşı mücadiləni insanın vəzifəsi sayır;
- irfan əhli nəfs deyərkən insanın mənfi xasiyyətlərini, əməllərini nəzərdə tutur;
- irfan əhli insanın mənfi xüsusiyyət və əməllərini iki yerə ayırır: insanın öz iradəsi ilə qazandığı günahlar,
ilahi iradəyə zidd olan əməllər, bir də insanı pisliklərə yönəldən duyğular;
- irfan əhli deyir ki, insan tərbiyəyə möhtacdır, tərbiyə yolu ilə nəfsə nəzarət mümkündür;
- nəfsə aid olan birinci qisim hökmlər haram olan, edilməsi bəyənilməyən şeylərdir. İkinci qisim hökmlər
isə qəzəb, təkəbbür, kin, həsəd, dözümsüzlük kimi insanı dəyərsizləşdirən duyğulardır;
- nəfsani arzuları tərk, onu qırmaq, istəklərinin ziddinə hərəkət etmək bir tərbiyə metodudur;
- Nizami deyir ki, dünyanın köləsi olmaq istəmirsənsə (dünyaya kölə olan axirəti qazana bilməz), nəfsinə
qarşı müxalifət mövqeyində dayanacaqsan;
- nəfsə qarşı olmaq ibadətdir;
- nəfsin başını elm qılıncı ilə kəs;
- qəlbinin səmasında nəfsin ulduzları doğarsa, Allahla ünsiyyət Günəşi batar;
- ibadətin açarı düşünməkdir, doğru yolda olmağın əlaməti nəfsə müxalifətdir;
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- nəfsə müxalif olmaq onun arzularını tərk etməkdir;
- nəfsin üsyanı mənfi, azmış, yoldan, nəzarətdən çıxmış duyğuların insanın varlığına hakim olmasıdır,
insanın ağıl və ruhun göstərdiyi yoldan çıxmasıdır. Bu, nəfsin qudurması, qayda, ölçü, nizam tanımaması, həddini
aşmasıdır;
- nəfsin afəti deyərkən ondan doğan qüsurlar, müsibət, bəla, təhlükə, zərərlər nəzərdə tutulur;
- nəfsə müxalifət Allaha, Onun əmrlərinə tabe olmaqdır, nəfsə itaət də Ona üsyandır;
- nəfsə müxalif olmaqda xeyir, müvafiq olmaqda şər var;
- tərbiyə olunmamış nəfs ədəbsizdir;
- nəfsin cilovunu əlindən buraxan həlak olar;
- tərbiyəsiz nəfs dünyanın dostudur;
- ən böyük nemət nəfs diyarından çıxmaqdır;
- insan üçün fəlakət nəfsindən razı olmaqdır;
- cilovunu nəfsin əlinə versən, səni qaranlığa aparar;
Beşincisi, eşqbazlıq anlayışında azadlıq var:
- Nizami deyir ki, nəfsinin əsarətindən qurtulan azad olar. İrfan düşüncə sistemində azadlıq:
- dünyəvi ehtiraslardan qurtulmaqdır;
- qulun (insanın) məxluqatın köləliyi altında olmamasıdır;
- maddi gücün ona təsir etməməsidir;
- maddi olanların dəyərlisi ilə dəyərsizi arasında fərq olmamasıdır;
- ancaq Allaha qul olmaqdır, Ona təslim olan azad olar, azad olanın dəyəri olar, dəyərin azad olduğun
qədərdir;
- bu dünyaya kölə olmayan axirətdə dünya məsələlərindən hesaba çəkilməz;
- həqiqi hürriyyət qulluqda kamal halıdır;
- Allaha qulluqda sadiq olan başqalarına kölə olmaq boyunduruğundan qurtular;
- nəfsani arzulara sahib olan kamil mənada hürr olmaz;
- hürr və kərəm sahibi olan insan dünyadan ölümlə çıxarılmadan öncə özü dünyadan çıxar;
Altıncısı, eşqbazlıq anlayışında mərifət var:
- irfan əhli qəlb və kəşf yolu ilə əldə etdiyi bilgiyə mərifət, ağıl, dəlil, məntiqlə əldə etdiyi bilgiyə də elm
deyir;
- arif mərifət əhlidir, o, kəşf yolu ilə (sezgi, vəcd, ilham) bilgi əldə edir;
- mərifətə (irfana, kəşf yolu ilə əldə edilən bilgiyə) sahib olan insanın bu özəllikləri var: o, öncə Allahı ad
və sifətləri ilə tanıyır, Ona münasibətdə sadiq və səmimi olur, mənfi duyğulardan, vərdiş və xasiyyətlərdən
təmizlənir, qəlbi parlaqlıq qazanır, səbir edir, qəlbi davamlı olaraq Ona yönəlir, qeyrəti, cəhdi nəticəsində Onun
təvəccühünü qazanır, nəfsinə hakim olur, nəfsi ona təsir etmək imkanını itirir, o, Allahdan başqasına dəvət edən
heç bir şeyə etibar etmir, ancaq Ona təslim olur, qəlbi hüzura qovuşur, nəticədə, sirləri müşahidə edir, həqiqəti
öyrənir. Bu, mərifət halıdır, bu halı qazanan da arifdir;
- mərifət kəşf yolu ilə əldə edilən bilgi, bu bilgini qazanan da arifdir, vəlidir, ya da sufidir;
- mərifətin ilk addımı zühd həyatıdır, təcriddir;
- mərifətin əlamətləri var: heybət çoxalır, mərifət artdıqca Allah qorxusu da artır;
- arif olanın Ondan başqası ilə əlaqəsi, aşiq olanın şikayəti yoxdur;
- mərifətin mənbəyi Allahdır, sonu isə yoxdur;
- Onun zikri qulun qəlbini istila edəndə o, özünü unudar, nəfsani duyğular təsirini itirər;
- Onu tanıyanlar Ondan başqa hər şeydən əl üzərlər, susarlar;
- qəlbində ən çox Allah qorxusu olan Onun haqqında ən çox mərifətə sahib olan kimsədir, mərifət artdıqca
qorxu da artar;
- mərifət sahibi olana bu dünya dar gələr;
- mərifət sahibi olan saf, təmiz olar, xoş bir ömür sürər, heybətli görünər, qəlbindəki məxluq qorxusu silinər,
maddi şeylərə rəğbəti qalmaz;
- mərifətdə həya və itaət var;
- mərifət bir aynadır, həqiqəti göstərir;
- Allahı ən çox tanıyan kimsə ən çox heyrət edən kimsədir;
- arifin gözü ağlar, qəlbi gülər;
- arif torpaq kimidir, yaxşı insanlar da, pis insanlar da onun üzərində gəzər, arif bulud kimidir, hər şeyi
kölgələndirər, arif yağış kimidir, sevdiyinə də, sevmədiyinə də su verər, arif hava kimidir, hər kəs onu tənəffüs
edər;
- arif iki şeydən doymaz, ağlamaqdan və Ona həmd etməkdən;
- ariflər öz haqlarından əl çəkərək Onun haqqını icra edərlər;
- mərifətdə üç şey var: heybət, həya, ünsiyyət (zikr);
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- arif düşünər ki, onun Allahdan başqa qoruyucusu yoxdur;
- hər şeyin bir cəzası var, arifin cəzası da Allahın zikrindən kəsilməsidir;
- arifin danışması çox zövq verir, ancaq susması daha faydalıdır;
- heç bir şey arifi kədərləndirməz, bulandırmaz, hər şey onunla saflaşar, durular;
- arif zahirdə xalq ilə, batində Haqq ilədir;
- mərifət Allaha təslim olan qəlbin həyatıdır, qəlbin qayəsi mərifətdir;
Yeddincisi, eşqbazlıq anlayışında zühd həyatı var:
- "zühd" sözünün lüğəvi mənası "istəksizlik", "rəğbətsizlik", "önəmsizlik"dir. Bu sözün bir də terminoloji
mənası var: dünyaya, yəni maddi olana, mənfəətə dəyər verməmək, tamahkar, ehtiraslı, çıxarçı, eqoist olmamaq,
qəlbdə dünya və mənfəət sevgisi daşımamaq, maddə və mənfəətin qəlbə soyuq gəlməsi, həris olmamaq, qənaətkar
olmaq, mənəvi dəyərlərin maddi dəyərlərdən üstün olduğuna inanmaq. Ariflərə görə zühd həyatının, zahidin,
zahidliyin ölçüləri bunlardır:
- zühd əhlinin sözü hikmətdir;
- haramda zühd şərt, halalda zühd fəzilətdir;
- zahid halına şükür edər;
- zahid səbirlidir;
- qənaəti sevər;
- ona ayrılan ruziyə razı olar;
- az mal ilə kifayətlənər;
- ehtiyacından artığını istəməz;
- dünyaya qarşı zahid olmaq qənaət sahibi olmaqdır. Quru çörək yemək, əba geyinmək deyildir.
- zahid dünya kirinə bulaşmaz;
- zahid əlindən çıxana üzülməz, ona verilənə də sevinməz;
- zühd dünyanı tərk etmək, sonra da kimin əlinə keçərsə, keçsin, vecinə almamaqdır;
- zahid malını, aşiq canını verər;
- zühdün əlaməti mülk olan bir şey əldən çıxanda rahat olmaqdır;
- zühd qəlbdən səbəb fikrini çıxarmaq, əlləri mal və mülkdən silkələməkdir;
- zühd nəfsin külfətsiz şəkildə dünyadan uzaqlaşmasıdır;
- zahid dünyada qəribdir;
- Allahı tanıyan arif axirətdə də qəribdir;
- zühdündə sadiq olana dünya boyun əyərək gələr;
- zühd əldə olmayan şeyin könüldə də olmamasıdır;
- zühd içi ilə dışı bir olmaqdır;
- zühd Allaha güvənməkdir;
- zühd dünya nemətlərini tərk etməkdir;
- zühd Allahla insan arasında olan bütün maneələri dəf etməkdir;
- zühd qəlbdən maddənin təsirini silməkdir;
- zühd dünyanı kiçik görmək, qəlbdəki əlamət və təsirlərini silməkdir;
- zahid nəfsini tərbiyə ilə, arif Rəbbi ilə məşğuldur;
- zühd əlin mülk sahibi olmaqdan, qəlbin isə mülk sahibi olmaq üçün araşdırma aparmaqdan boş olmasıdır;
- zühd Allahdan başqa hər şeyə arxa çevirməkdir;
- bu üç özəlliyə sahib olmayan əsla zühdün həqiqətini anlamaz: ancaq Allahın rizasını qazanmaq üçün
çalışmaq, tamahsız söz (mənfəət güdmədən danışmaq), baş olmaq arzusundan imtina etmək (vəzifə sahibi
olmaqdan imtina etmək);
- zühd başqa şeydə deyil, sadəcə halalda olur, dünyada halal yoxdur, yəni azdır, bu halda, zühd də yoxdur,
nadirdir, az tapılan bir şeydir;
- şübhə etmə ki, Allah zahidə istədiyindən çox, dünyanı sevənə istədiyindən az, ikisi arasında olana isə
istədiyi qədər verər;
- zahid Allah qorxusundan, cəhənnəm əzabından, arif isə Allah sevgisindən, ilahi nemətlərdən danışar;
- zühd dünyaya qarşı zahid olmaq, dünyanı sevənləri qınamaqdır;
- zühd dünyada olan şeyi dünyada olan kimsələrə tərk etməkdir;
- zahidlər ehtiyacları olmadığı zaman ehsan edərlər, fütüvvət əhli (arif, aşiq) isə ehtiyacı olduğu zaman
verər;
- dünyaya qarşı zahid, ruhən comərd olmaq, xalqa qarşı səmimi davranmaq, ona nəsihət etmək gözəl
əxlaqın əlamətləridir;
- zühd bir mələkdir, pisliklərdən təmizlənməyən qəlbdə oturmaz;
- bir kimsə insanlara zühd haqqında danışar, sonra da onların malına rəğbət edərsə, Allah o kimsənin
qəlbindən axirət sevgisini silər;
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- qul dünyada zahid oldumu, Allah ona bir mələk göndərər, bu mələk o qulun qəlbinə hikmət fidanı əkər;
- zühdün üç növü var, birincisi, haramı tərk etmək, bu avamın zühdüdür. İkincisi, halalın ehtiyac olmayan
hissəsini tərk etmək, bu, seçilmişin zühdüdür. Üçüncüsü, Allah ilə ünsiyyətdə olmağa mane olan hər şeyi tərk
etmək, bu da ariflərin zühdüdür;
- dünya bir bəzənmiş gəlin kimidir, ona rəğbət edənlər saçını daramaq və bəzəməklə məşğuldurlar. Zahid
bu gəlinin üzünü kömürlə qaraldar, saçlarını yolar, paltarını yırtar. Arif isə Allahla ünsiyyətdə olduğu (özünü hər
an Onun hüzurunda hiss etdiyi) üçün bu gəlinə iltifat etməz;
- zahidlər sadəcə özlərini düşünərək dünyanı tərk edərlər, onlar əbədi nemət üçün fani neməti tərk edən
kimsələrdir;
- zahid özünü, arif isə Rəbbini düşünür;
- zahid nəfsindən öncə kisəsini əridər, pulunu xərcləyər, yalançı zahid isə kisəsindən əvvəl özünü əridər;
- Allah şərin hamısını bir evə doldurdu, dünya sevgisini də bu evə açar etdi. Xeyirin hamısını başqa bir evə
doldurdu, zühdü də bu evə açar etdi;
Səkkizincisi, eşqbazlıq anlayışında səbir var:
- səbir et, O, səbir edənlərlə bərabərdir;
- səbir hadisənin sarsıntı yaratdığı ilk anda göstərilən dözümdür;
- səbir acını hiss etdiyin ilk anda olur;
- səbir üzünü turşutmadan acını qudum-qudum içməkdir;
- vücuda görə baş nə isə, imana görə də səbir odur;
- səbir uca Allahın buyruqlarına qarşı olan davranışlardan uzaqlaşmaq, müsibətin acılarını içərkən sakitliyi
qorumaq, yoxsul olduğun zaman da zəngin görünməkdir;
- səbir müsibətlər içində olarkən ədəbə riayət etməkdir;
- səbir şikayət etməməkdir;
- səbir dirənişdir;
- səbirli adam nəfsinin hücumlarına müqavimət göstərəndir;
- mükafatların ən gözəli səbirə veriləcək;
- səbir uca Allahın buyruqlarını yerinə yetirməkdir;
- səbir şikayəti, sızlamağı tərk etməkdir;
- səbir uca Allahdan yardım istəməkdir;
- səbir dərman kimi istifadə edilən dadı acı bir ağacın adıdır;
- səbir edənlər üç yerə ayrılır: səbir etmək üçün sıxıntı çəkənlər, sıxıntısız səbir edənlər, bir də səbri təbiət
halına gətirənlər;
- səbir ayağı sürüşməyən minikdir;
- səbir nemətlə möhnət arasında fərq görməməkdir;
- Allah üçün səbir məşəqqətdir, Onun ilə səbir Ondan bir yardımdır, Onda səbir bəladır, Onunla səbir
vəfadır, Ondan uzaqda qalmağa səbir cəfadır;
- sıxıntı halında səbir qurtuluş əlamətidir;
- arayış halında səbir zəfər əlamətidir;
- səbir o qədər səbir etdi ki, səbir səbirdən yardım istədi və aşiq: "Ey səbir, səbir et", - deyə fəryad etdi
(səbrin də səbri var);
- müsibət bir buluddur, bir az sonra açılar, bu səbirlinin anlayışıdır;
- səbir susmağı bacarmaqdır;
Doqquzuncusu, eşqbazlıq anlayışında az yemək var:
- az yemək irfan əhlinin vəsfidir;
- az yemək nəfsə qarşı mücadilə metodunun önəmli bir maddəsidir;
- aclıq (az yemək) bazarda satılan bir şey olsa idi, bazara gedən axirət taliblərinin ondan başqa bir şey satın
almaları caiz olmazdı;
- günah və cəhalət toxluğun, elm və hikmət aclığın içindədir;
- aclıq müridlər üçün riyazət, tövbə edənlər üçün təcrübə, zahidlər üçün siyasət, ariflər üçün ikramdır;
- dünyanın açarı toxluq, axirətin açarı aclıqdır;
- aclıq nur, toxluq atəşdir;
- iştah oduna bənzəyər, ondan atəş meydana gələr, bu atəş sahibini yandırmadan sönməz;
- şeytan dünyəvi arzularını məğlub edən insanın kölgəsindən qorxar;
Onuncusu, eşqbazlıq anlayışında susmaq var:
- susmağın (az danışmaq) dörd növü var: qəlbin, ruhun, dilin, sirrin sükutu;
- sükut səlamətdir;
- yerində susmaq mömin insanların sifətidir;
- yerində danışmaq da gözəl xüsusiyyətlərdən biridir;
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- haqq çeynənirkən susan dilsiz şeytandır;
- yalandan, qeybətdən qorunmaq üçün susan qul ilə, ilahi heybətin təsiri altında olduğu üçün susan bir qul
arasında böyük fərq var;
- yerində söylənən söz igidin yaraşığıdır;
- söz var ki, ölümə səbəb olur;
- arifin qəlbi sükut edər, Allahın hökmünə razı olar, o, hər an riza halındadır;
- danışmaq xoşuna gəlirsə sus, susmaq xoşuna gəlirsə, danış;
- nəfsini xəlvətə sıx bağlamayanın sükutu sağlam deyil, nəfsini sükuta sıx bağlamayanın tövbəsi də sağlam
olmaz;
- bir kimsənin vətəni (qəlb və dillə susma məqamı) sükut olmazsa, o, sussa da, susmuş sayılmaz (sükut
sadəcə dilə xas deyil, qəlbin və bütün orqanların da sükutu var);
On birincisi, eşqbazlıq anlayışında qənaət var:
- qənaət riza və məmnunluqdur, yemə, içmə, geymə kimi ehtiyacları zəruri həddə tutmaqdır, tamahkar,
ehtiraslı olmamaqdır, əldə olanla razılaşıb
başqalarının haqqına, malına göz dikməməkdir, israfdan qaçmaqdır;
- çalış, halalından qazan, ehtiyacın qədər istifadə et, yerdə qalanını möhtaclara ver;
- qənaət bitməz-tükənməz bir xəzinədir;
- qənaətkar ol ki, nemətə şükür edəsən, onun qiymətini biləsən;
- qənaət soltandır, o, ancaq möminin qəlbində özünə yer seçər;
- qənaət rizanın ilk mərhələsidir;
- qənaət istənilən, sevilən şeylər olmayanda da hüzur içində qalmaqdır;
- qənaət bu dünyanı idarə etməkdir, onun səni idarə etməsinə imkan verməməkdir;
- qənaət sərvəti idarə etməkdir, onun səni idarə etməsinə izin verməməkdir;
- qənaət neməti əmanət bilməkdir;
- qənaət əldə olmayana istəkli olmamaq, əldə olana da ehtiyac duymamaqdır;
- qənaət insanın qismətinə düşən ruziyə razı olmaqdır;
- zənginlik və izzət yola çıxaraq bir dost axtarmış, qənaətlə rastlaşmış, onun yanında qərar tutmuşlar;
- qənaət də ruzidir;
- kimin qənaəti güclü olsa, hər növ şorba ona xoş gələr;
- ən çox qənaətkar olan xalqa ən çox yardım edəndir;
- qənaətkar başqasına yük olmayandır;
- ac olsa da, qənaətkar zəngindir;
- Allah beş şeyi beş yerə qoymuşdur, izzəti itaətə, zilləti günaha, heybəti gecə namazına, hikməti boş qarına,
zənginliyi qənaətə yerləşdirmişdir;
- düşmənindən qisasla intiqamını aldığın kimi, tamahından da qənaətlə intiqam al;
- qənaətkar çox çalışmaqdan qurtular, istirahət edər, hər kəsdən üstün olar;
- tamahını sataraq pulu ilə qənaət satın alan izzət və insafla zəfərə qovuşar;
- gözü xalqın əlində olanın dərdi bitməz;
- şahin səmada uçarkən dəyərlidir, ovçu onu görməz, silahı ona çatmaz. Şahin tələyə qoyulmuş leş parçasına
tamah etdimi, səmadan enər, tələyə düşər;
- qənaətkar olmaq uca məqamdır;
- bütün dünyəvi səbəb və vasitələri (mal və sərvət arzusunu) topladım, onları qənaət ipi ilə bağladım,
sədaqət mancanağına qoydum, ümidsizlik dənizinə atdım və istirahət etdim;
- Nizami "Sirlər xəzinəsi" məsnəvisindəki "Çevik olmaq haqqında" adlı məqaləni qənaət anlayışını izah
etmək üçün yazmışdır;
On ikincisi, eşqbazlıq anlayışında riza var:
- riza ilahi ölçüləri qəbul etmək, ilahi iradəyə təslimiyyətdir;
- riza könlünü Allaha bağlamaqdır;
- təvəkkülün son mərtəbəsidir;
- ilahi təqdirə razı olmaqdır;
- rizanın iki növü var: Allahın qulundan razı olması, qulun Ondan razı olması;
- sən Ondan razı ol ki, O da səndən razı olsun;
- riza qulun (insanın) çalışaraq əldə etdiyi məqamdır;
- riza ilahi feyzdir;
- riza ilə bağlı ortaq yol budur: o, ilk mərhələdə qulun əməyi ilə qazandığı məqamdır, sonda isə bir haldır;
- riza Allahın hökmünə etiraz etməməkdir;
- riza məqamını qazananların qəlbi hüzura qovuşar;
- riza Allahın ən böyük qapısı, dünyanın cənnətidir;
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- insan nəfsani arzularından qurtulsa, Rəbbindən razı olar;
- riza məqamını qazanmaq istəyənlər Allahın razı olduğu işləri yerinə yetirsinlər;
- riza Onun lütfü də, qəhri də xoşdur deyə bilməkdir;
- qəlbində dünyanın dəyəri olan riza məqamına qovuşmaz;
- riza müsibətlər hökmünü icra edərkən qəlbin şükür içində olmasıdır;
- Nizaminin mesajı var: axirət səadətini könül zənginliyi ilə qazanmaq olar, riza könül zənginliyidir;
On üçüncüsü, eşqbazlıq anlayışında fakr var:
- fakr sözünün lüğəvi mənası "ehtiyac", "yoxsulluq", "məhrumiyyət", "yoxluq"dur;
- fakrın iki mənası var: insanın hər baxımdan özünü Allaha möhtac bilməsi, bu mənada malı çox olanlar da
yoxsuldurlar, bir də sərvəti könlünə bağlamamaq;
- fakrın ziddi zənginlikdir, onun da iki mənası var: könül zənginliyi, doğru bir inanca sahib olmaq, bir də
mal-dövlət zənginliyi;
- irfan əhli deyir ki, könül zənginliyi mal zənginliyindən üstündür;
- fakr övliyanın şüarı, saf insanların zinətidir;
- fakr qulun Allahdan başqa bir şeyə razı olmamasıdır;
- fakr elə bir nemətdir ki, qulu riza dərəcəsinə qovuşdurar;
- dünyanı ver, fakrı al;
- fakr təslimiyyətdir;
- yoxsulluq yoxsulluqdan qorxmaqdır;
- zənginlik Allaha güvənməkdir;
- ehtiyacın qədər ruziyə sahib ol, harama bulaşma;
- fakr əldə bir şey olmadığı zaman şükür, səbir etmək, olduğu zaman da paylaşmaqdır;
- fakr təvazökarlıqdır;
- fakr mülkün gerçək sahibinin Allah olduğunu bilməkdir;
- fakr almaqdan çox, verməyi arzu etməkdir;
- fakrın əlaməti dünyaya meyl etməməkdir;
- fakr Allahdan başqa kimsəyə möhtac olmama halıdır;
- fakr sərvətə kölə olmamaqdır;
On dördüncüsü, eşqbazlıq anlayışında vəfa, sədaqət var:
- "vəfa" sözünün sinonimi "sidq", "sədaqət"dir;
- vəfa doğru olmaq, doğruluqdur, yalanın ziddidir;
- vəfa xəbərin baş verən hadisəyə uyğun olmasıdır;
- vəfa əhdə bağlılıq, verilən sözü tutmaqdır;
- vəfa insanın fitrətinə sədaqətidir;
- vəfa Allahın buyruqlarına təslimiyyət, onları sevə-sevə yerinə yetirməkdir;
- vəfanın termin mənası olanı olduğu kimi anlamaq, anlatmaqdır;
- vəfa dildə (sözdə), qəlbdə, əməldə olur;
- vəfa haqq olana təslimiyyətdir;
- vəfa həqiqətə sədaqətdir;
- sadiq və sadiqlərlə birgə olmaq ilahi əmrdir: "Ey iman edənlər, Allahdan qorxun, sadiqlərlə birgə olun";
- kim əhdinə sadiqdirsə, ona nemət verilmişdir;
- qul (insan) davamlı olaraq doğru danışar, doğrunu (sidq) axtararsa, Allah onu sadiqlərin sırasına, yalan
danışar, yalanı axtararsa, yalançıların sırasına yazar;
- bütün işlərin dirəyi, başı sədaqətdir, hər iş onunla tamamlanar, nizama düşər;
- kim Allahın rizasını qazanmaq istəyirsə, dörd əllə sədaqətə sarılsın;
- sadiq qəlbində olanı vəsf etmək istəsə, dili aciz qalar, gücü çatmaz;
- sidq həlak olacağını bilə-bilə həqiqəti söyləməkdir;
- sidq sözün əmələ uyğun olmasıdır;
- sidq haram olan şeylərdən uzaq durmaqdır;
- sidq Allahın əhdinə vəfa etməkdir;
- nəfsinə kölə olan sidqin ətrindən məhrum qalar;
- sadiq ölümü rahat qarşılayan kimsədir;
- sidq tövhidə sədaqətdir;
- sadiq olanı ya fərzləri, ya da nafilələri yerinə yetirərkən görərsən, onun başqa halı yoxdur;
- sidqin həqiqəti budur: yalandan başqa bir şeyin səni qurtarmayacağını bildiyin halda, doğru söyləməkdir;
- sadiq olanda bu üç xüsusiyyət var: şirin dil, heybətli görünüş, nurani üz;
- içi sədaqət və ixlasla dolu olanın çölü də bu hala uyğun olar;
- sidq Allahın qılıncıdır, hansı şeyin üzərinə qoysa, onu kəsər, yəni doğruluğun açmadığı qapı yoxdur;
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- sadiqlərin xəyanəti nəfsləri ilə danışmalarıdır;
- sadiq bütün vaxtını sidqə ayırmışdır, vəsvəsəyə zamanı yoxdur;
- bir gecəni Allaha sadiq olaraq yaşamaq Onun yolunda qılıncla cihad etməkdən daha üstündür;
- sidq xalqa olduğun kimi görünmək, ya da göründüyün kimi olmaqdır;
- sadiqlərin əlamətləri var: xalqın gözündə etibarını itirsə, bunu vecinə almaz, batmanlar ağırlığında gözəl
əməlləri olsa, xalqın bunu bilməsini istəməz, pis əməlini xalqın bilməsindən rahatsız olmaz (olsa, bu xalqın
gözündə etibar qazanmaq istəməsinin dəlili olar);
- sidq davamlı fərzdir, sadiq hər an sədaqətini qoruyandır;
- sadiq olanın könlü həqiqətə açıq olar;
- sadiq doğru sözün zərər verəcəyi zaman doğru sözdən ayrılmayandır;
- sadiq yalan sözün fayda verəcəyini gördüyü zaman yalan danışmayandır;
- hər şeyin bir dəyəri var, yalançının doğru danışmasının heç bir dəyəri yoxdur;
- yalançının (vəfasızın) əlaməti çox and içməsidir;
- sadiq tacir yoxsulluq üzü görməz;
- Nizami "Sirlər xəzinəsi" məsnəvisindəki "Qəflətin məzəmməti haqqında" adlı məqaləni, "Zülmkar padşah
və düzdanışan kişinin hekayəsi"ni
düzlük, sədaqət, vəfa anlayışlarını şərh etmək üçün yazmışdır;
OTUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ: EŞQİN QAPISINI DÖYƏRDİ
Bir nəfəs də olsun aşiqlikdən kənar qalmırdı,
(Daima) eşqin qapısını döyərdi, necə də döyməsin?!
Nizami bu ölçüləri qoyur: aşiqlik, ariflik şahlıqdan üstündür, qəlbinə, nəfsinə hakim olan dünyaya hakim
olar, hakimiyyət ilahi nemətdir, hər nemət kimi ikiyönlüdür, xeyrə də, şərə də vəsilə ola bilər, bu nemətin afəti də
var, cazibəsi, insanı yoldan çıxarmaq imkanı çox böyükdür, hakimiyyətin afətindən qorunmağın yolu şahın arif,
aşiq olması, Allahı tanıması, Ona iman etməsidir, şahın arif, aşiq olmasının əlaməti ölkədə ədaləti, mərhəməti
təmin etməsi, hakimiyyətə insana xidmət vasitəsi kimi baxmasıdır, hakimiyyət nemətinin şükrü hər kəsə ədalət,
hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmətdir.
Nizami deyir ki, Bəhram irfan məktəbinin tələbəsidir, bu, bitməyən, davamlı tələbəlikdir, o, aşiqliyi, arifliyi
şahlıqdan üstün tuturdu, inanırdı ki, şahın davamlı nəfs tərbiyəsinə ehtiyacı var. Şair bu ana ölçünü öncəki beytdə
zaman üzərindən verdi, dedi ki, insan hansı işə zaman ayırırsa, o işi sevir, Bəhram da həftənin bircə gününü dövlət
işlərinə, altı gününü isə aşiqliyə, arifliyə ayırırdı, onun ədalətli / mərhəmətli olmasının səbəbi aşiqliyi, arifliyidir.
Nizami bu beytdə Bəhram üçün ariflik, aşiqlik şahlıqdan üstün idi ölçüsünün ifadəsi üçün yeni vasitələr
seçir:
- "nəfəs" sözünə yer verir, qəlibə bir, bircə, tək bircə nəfəs anlamı yükləyir. Nəfəs irfan düşüncə nizamının
önəmli anlayışlarından biridir. Nəfəsin irfani mənaları bunlardır: qeybdən gələn incə (lətif) hallar, bu halların
qəlbi fərəhləndirməsinə - diriltməsinə nəfəs deyilir, nəfəs sahibi (o halı yaşayan) hal sahibindən daha incə, daha
safdır, nəfəs sahibi üçün hər an çox dəyərlidir, nəfəs sahibi olmaq irfani inkişafın son mərhələsidir, ucalığın son
zirvəsidir, onlar sirri (mənanı) kəşf edirlər, aşiqlər, ariflər deyirlər ki, ibadətlərin ən fəzilətlisi Allahı unutmadan
alınıb verilən nəfəsləri saymaqdır, nəfəs dirilik əlamətidir, ancaq hər nəfəs sahibi mənəvi diri deyil, hər nəfəsdə
Allahı xatırlayan diridir. Mərifət və tövhid şüuru olmadan alınıb verilən nəfəs insanın ancaq bioloji ehtiyacını
təmin edər, bu halda, insanla heyvanın, nəfəs alan hər varlığın fərqi olmaz. Arif, aşiq üçün nəfəs (Allah şüuru ilə
yaşamaq) şərtdir, onun nəfəs halı olmasa, məna kəşfi də olmaz, kəşf yoxdursa, inkişaf, dəyər də yoxdur. Elə buna
görə də aşiq, arif rahat olmaz, nəfəssiz (mənəvi dirilik halı) yaşamaz (Bəktaşilərdə nəfəs heca vəznində yazılmış
şeir növüdür, ilahidir, onlar nəfəsə ayə - işarə, mənəvi dirilik əlaməti də deyirlər);
- şair deyir ki, Bəhram arif, aşiqdir, o, bircə nəfəs də olsa, aşiqlikdən (mərifət - Allahı tanıma, Onunla
davamlı ünsiyyət halı) uzaq qalmırdı;
- Nizami Bəhramla aşiqlik halının qırılmaz bağlılığını, davamlığını ifadə etmək üçün ən uyğun ifadə
biçimini seçmişdir: "borun nəzədi", "borun" sözünün bu mənaları var: "xaric", "çöl", "bayır", "zahir", "görünüş",
"zahiri hissə". Nizami bu sözü "nəzədi" inkar feili ilə bağlayır, "borun nəzədi", "kənara çıxmadı", yəni aşiqlik
nəfəs halıdır - davamlı ünsiyyətdir, Bəhram o halın içinə girirdi, bircə nəfəs də, ən qısa zaman dilimi də o haldan
çıxmırdı, onun hüzur halı bu idi, hakimiyyət insana ləzzət, fərəh, coşqu, rahatlıq verə bilər (verir), ancaq nəfəs
halının verdiyi həzzi, hüzuru verməz, Bəhram nəfəs halı, mənəvi dirilik olmadan yaşaya bilmirdi, bu halla nəfəs
alırdı;
- Nizami Bəhramın nəfəs halına ölçü, ata sözü, örnək dərəcəsi verir, bu məqsədlə feili Bəhrama deyil, ikinci
şəxsin təkinə aid edir, ölçünü ümumiləşdirir, hamıya bağlayır: bircə nəfsə də olsa, aşiqlikdən kənara çıxmadın /
çıxmırsan. Feil şühudi keçmiş zamandadır, qətilik, şahidlik bildirir, hökm verir: nəfəs halı, aşiqlik, ariflik halı
Bəhramın halıdır, ölçü, örnək odur, aşiq, arif Bəhram kimi olar, onun kimi olun, o, bu dünyanın ən böyük maddi
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nemətlərindən biri olan hakimiyyəti ən böyük mənəvi nemətə - nəfəs, ariflik, aşiqlik, Allahla davmalı ünsiyyət
halına qurban vermişdir, o, halı ilə demişdir ki, mənəvi olan maddi olandan böyük, qalıcı, dəyərli, üstündür.
Sevginin ölçüsü fədakarlıq deyilmi? Bəhram da maddi hakimiyyəti mənəvi hakimiyyətə fəda etdi;
- Bəhram hər an eşqin qapısını döydü, Nizami bu anlayışa da ölçü dərəcəsi vermişdir: hər an eşqin qapısını
döydün / döyürsən, yəni aşiqlikdə, ariflikdə davamlılıq əsasdır, vəfa, sədaqət də budur, fasilə varsa, aşiqlik yoxdur,
insan bioloji varlığının davamı üçün hər an nəfəsə möhtac olduğu kimi, mənəvi diriliyi üçün də davamlı aşiqlik,
ariflik, nəfəs halına möhtacdır, yəni hər an eşqin qapısını döyürsənsə, aşiqsən;
- Nizami məhz "qapı döymək" məcazını seçmişdir: bu ifadə güclü mesajlar verir: "qapını döymək"
möhtaclıq, ehtiyac halıdır - sənə möhtacam, ey eşq, sənsiz yaşamaq imkanım yoxdur, balıq üçün su nədirsə, aşiq
üçün də eşq / nəfəs odur, qapını aç ki, mən eşq evinə girim, yoxsa aşiqlik, ariflik halından çıxaram, həlak olaram.
"Qapını döymək" sevgini ifadə edir, aşiq sevdiyinin - eşqin, qapısını döyər, qapını döymək istəyi iradə və israrı
ifadə edir, aşiq sevdiyindən əl çəkməz, qapı açılanadək döyər, "qapını döymək" əməyi ifadə edir, əməyi olmayana
eşq, aşiqlik, ariflik, nəfəs qapısı açılmaz, hüzur halı verilməz, sevginin göstəricisi onun yolunda verdiyin əmək
qədərdir, əmək sevgilini sənin onu sevdiyinə inandırar, o da bu əməyə qarşılıq verər, qapını açar, zəhmətsiz rəhmət
yoxdur. "Qapını döymək" ümiddir, ümidi olmayan qapıya getməz, "qapını döymək" cəsarətdir, cəsur olmayan
aşiq, arif, nəfəs sahibi olmaz. "Qapını döymək" ifadəsi deyir ki, eşq, aşiqlik, ariflik bir evdir, qoruyucudur, insanı
bütün pisliklərdən qoruyar, eşq evi aşiqin hüzura qovuşduğu tək məkandır, o evin qapısı açıq olmaz, sevgisi,
iradəsi, israrı, əməyi olana açılar, belə ki, aşiqlik, ariflik çox böyük nemətdir, varlığını fəda etməyənə verilməz,
qapını döy ki, açılsın, fəda ol ki, qapı sahibi sənə inansın, bil, əmin ol ki, qapını döysən, açılacaq. Qapını döymək,
əmək vermək, əziyyət çəkmək səni böyütmək, içindəki xəzinəni kəşf etmək, özünü tanımaq üçündür, Allah
inkişafı çətinliyə, əməyə, iradəyə bağlamışdır, O, neməti haqq edənə verər;
- şair ikinci misranı belə tamamlayır: "ona görə döydün ki", misranı tam oxuyaq, hər an eşqin qapısını
döydün, ona görə döydün ki... (tərcümədə bədii sual biçimi seçilmişdir: "necə / niyə də döyməsin?"), yəni aşiqin,
arifin eşqin qapısını döyməkdən başqa yolu yoxdur, bu ifadə biçimi bütün istisnaları sıradan çıxarır, heç bir
ehtimala haqq tanımır, deyir ki, aşiqin, arifin gedəcəyi tək bir qapı var, o da eşqin qapısıdır (açıqlaması sıradakı
beytdədir). Nizami bu cümləyə də ölçü dərəcəsi vermiş, rədif olan feili Bəhrama deyil, hamıya aid etmişdir, yəni
kim eşqin qapısından başqa bir qapı tanımırsa, o, aşiqdir, hər qapıya gedəndən aşiq olmaz, hamını sevən heç kimi
sevməz, hər qıza aşiq olan heç bir qıza aşiq deyil;
- beytin rədifi var: "nə zədi" (beytdə "zədən", "döymək", "vurmaq" feili üç dəfə işlədilmişdir, ikisi inkarda,
biri təsdiqdədir), bu feillər bütün istisnaları sıradan çıxarır, bir yoldan başqa bütün yolları bağlayır: aşiq, arif
aşiqlik halından çıxmaz, onun bir halı var, o da aşiqlik halıdır, o, bir halda hüzurlu olur - aşiq olanda, aşiq, arif
ancaq və ancaq eşqin qapısını döyər, aşiqin, arifin eşqin qapısını döyməkdən başqa çarəsi yoxdur, o, tək evi olan
eşq evinə girməyə məhkumdur, yoxsa mənəvi dirilik halını itirər;
OTUZ BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: CANI DA YOXDUR
Aşiqlik nişanəsi olmayan bir kəs varmı?
Eşqi olmayan kəsin canı da yoxdur.
Bu, öncəki beytin davamı, açıqlamasıdır. Nizami Bəhramı irfan əhli, aşiq, arif kimi tanıtdı, onun aşiqliyi
şahlıqdan üstün tutduğunu bədii vasitələrlə izah etdi, dedi ki, o, bir nəfəs (an) da olsa, aşiqlik halından çıxmırdı,
hər an eşqin qapısını döyürdü... Niyə? Beyt məhz (bax) bu sualın cavabını verir. Şair aşiqliyin, arifliyin önəmini,
dəyərini, üstünlüyünü yeni bədii vasitələrə yükləyir:
- imkansızlığı ifadə edir, aşiqlikdən başqa yol görmür, deyir ki, halların ən gözəli (dəyərlisi) aşiqlik halıdır,
bu halı yaşamayan mənəvi ölüdür;
- bədii sual seçir, "kist ke" deyir, o, kimdir ki, elə birisi varmı, ola bilərmi, bu, mümkündürmü ki,
aşiqlik(dən) nişanəsi olmayan insan olsun?;
- yəni mənəvi dirilik istəyənin aşiq, arif olması, aşiqlik halı yaşaması qaçılmazdır, mütləqdir, aşiqlik
yoxdursa, mənəvi dirilik də yoxdur;
- Nizami "aşiqlik nişanəsi" deyir, burada "nişan" sözü əlamət, hal mənasını daşıyır, yəni aşiq, arif olan
vəfasız dünya mülkünə deyil, sadiq eşq mülkünə arxalanar, vaxtını aşiqliyə ayırar, bir an da olsun, aşiqlik halından
çıxmaz (insanlarla ünsiyyətdə olanda da qəlbi Haqla olar), hər an ancaq eşqin qapısını döyər, aşiqlik sözlə olmaz,
onun nişanları var;
- şair aşiqlik nişanı olmayan kəs yoxdur, ola bilməz deyir, beytin ikinci misrasında bunun səbəbini açıqlayır,
aşiqliklə, arifliklə mənəvi dirilik, nəfəs halı arasında bağ qurur;
- "hər ke" qəlibini seçir ("hər kim"), istisnaya yer qoymur, yenə ola bilməz deyir, hər kimin ki eşqi (aşiqlik
halı) yoxdur, hər kim ki aşiq deyil, onun canı da yoxdur;
- misrada imkansızlığı vurğulayan söz "can"dır. "Can" sözü irfani anlayışlarından biridir, bu mənaları var:
can da nəfəs kimi dirilik əlamətidir, can, ruh, həyat sözləri bir-birinin yerində işlənmişdir, "həyat" sözü Allahın
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əl-Hayy adı ilə eyni kökdəndir, O, əl-Hayy olan Allahdır, mütləq diridir, əbədi həyat sahibidir, hər canlıya həyat
verəndir, ruh da dirilik əlamətidir, ruh bədəndən çıxanda insan ölür. Əslində, iddia edildiyi kimi insan ikili (bədən,
ruh) varlıq deyil, üçlü varlıqdır: bədən-can-ruh. Bədən və can heyvanda da var, o da diridir, ancaq insanda ruh da
var, ona ruh üflənəndə ağıl, iradə, vicdan verilmiş olur, bu üç nemət də insanı başqa varlıqlardan seçir. Şair "can"
sözünə dirilik səbəbi olan ruh mənası yükləmişdir. Can/ruh bədəndə olanda həyat (dirilik) davam edir... Nizami
"can" deyir, bioloji deyil, mənəvi diriliyi nəzərdə tutur, mənəvi diriliyi (dəyərli, anlamlı, ilahi təyinatına uyğun
olmağı) aşiqliyə, arifliyə bağlayır, eşqi olmayanın canı - mənəvi diriliyi də yoxdur, olmaz, bu, imkansızdır
ölçüsünü qoyur, mənəvi diriliyin (Allahın razı qaldığı insan olmağın) tək bir şərti var, o da aşiqlikdir deyir.
Bəhram mənəvi diridir, belə ki, arif, aşiqdir, bunun nişanı (əlaməti) də aşiqliyi şahlıqdan üstün tutması,
hakimiyyətə mülkiyyət deyil, əmanət kimi baxması, onu imtahan vasitəsi sayması, insana xidmət imkanına
çevirməsi, ölkədə ədalət və mərhəməti təmin etməsidir, o, aşiq olmasa idi, bunları etməz, hakimiyyətin afətindən
qorunmazdı;
- beytin rədifi var, "nist" ("yoxdur") sözüdür, imkansızlığı bildirir, bircə yol qoyur, deyir ki, mənəvi diriliyin
bir şərti var, o da aşiqlik, ariflikdir, aşiq, arif olmayan canlı olar, ancaq insan olmaz, aşiqlik nişanı, halı olmayan
insan (insanlıq, mənəvi dirilik) yoxdur, eşqi olmayanın / aşiq, arif olmayanın dəyəri (canı, mənəvi diriliyi) də
yoxdur;
OTUZ İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
AŞİQLƏR MUNİSLƏRİ OLDULAR
Onun varlığı eşq sikkəsi oldu,
Aşiqlər onun ən yaxın munisləri oldular.
Nizami Bəhramın aşiqliyini, arifliyini, irfan əhli olduğunu, bu kimliyi hər şeydən, o sıradan şahlıqdan çox
sevdiyini ifadə edir: onun dayağı vəfasız dünya mülkü deyil, sadiq eşq mülküdür, həftənin bircə gününü şahlığa,
altı gününü aşiqliyə, arifliyə ayırır, bir nəfəs olsun belə aşiqlik halından çıxmır, deyir ki, mənəvi dirilik aşiqliklə
mümkündür, aşiqlik Bəhramı hakimiyyətin bəlasından qoruyur, ariflik onu ədalətə, mərhəmətə, xalqa xidmətə
bağlayır, o, ancaq eşq qapısını döyür, bilir ki, aşiq olmayan mənəvi ölüdür...
Şair bu beytdə aşiqliyin, arifliyin, irfan əhli olmağın dəyərini, önəm və üstünlüyünü, Bəhramın bu
dəyərlərlə iç-içə olduğunu ifadə etmək üçün ölçü qoyur: Bəhramın varlığı aşiqliklə, arifliklə eyniləşmiş, irfan
xəmiri ilə yoğrulmuşdur, onları bir-birindən ayırmaq imkansız olmuşdur. Nizami bu ölçünün ifadəsi üçün yeni
bədii vasitələr seçir:
- "eşq sikkəsi" deyir, "sikkə" pulun (qızıl, gümüş) üzərinə vurulan damğadır, məcazi olaraq pulu ifadə edir,
yəni sikkə elə pul anlamını daşıyır. "Eşq sikkəsi" bir məcazdır, bu mesajları var: sikkə pulun tanınma nişanıdır,
eşq də Bəhramın tanınma əlamətidir, sikkə pula necə basılırsa (içinə doldurulur, canına yeridilirsə), eşq də
Bəhramın mayasına yerləşmişdir, sikkə olmasa, pulun dəyəri bilinməz, eşq olmasa, Bəhramın dəyəri olmaz, sikkə
pulun ayarını göstərir, eşq də Bəhramın ayarıdır, sikkəsiz pul olmaz, saxta sayılar, eşqsiz insan olmaz, Ona mənəvi
ölü deyilər...;
- Nizami "şod" ("oldu") deyir, məhz "olmaq" feilini seçir, yəni sikkəni pulun üzərinə basmaq üçün ciddi
əməyə ehtiyac var, bu, ustaların işidir, Bəhram da eşq sikkəsini varlığına yerləşdirmək üçün çox çalışdı, ariflərin
əlində yetişdi, sikkə ustaları öncə pulu, sonra sikkəni hazırlayır, sonra da sikkəni pula basırlar, aşiqlik də uzun,
çətin işdir, zərgər əməyidir;
- sikkə köhnəlir, sürtülür, yeyilir, ustalar (dövlət adamları) pula nəzarət edirlər, ehtiyac olanda sikkəni
dəyişirlər, aşiqlik də davamlı nəzarət, iş, əmək tələb edir, aşiq, arif qəlbini nəzarətdə saxlamalı, kirlənməsinə izin
verməməlidir, elə buna görə də Bəhram həftənin altı günü eşq/irfan məclisində olur, təmizlənir, artır, inkişaf edir;
- sikkənin saxtası da olur, onu seçmək usta işidir, saxta sikkə haram qazanca yol açır, ölkənin iqtisadi
imkanlarını azaldır, saxta aşiqlər də insanların əxlaqını pozur, xurafələrlə ağlını öldürür, onları sürüləşdirir,
istismar edir. Elə buna görə də aşiq, arif səviyyəli irfan məktəbində yetişməli, ustalardan eşq, aşiq, arif sikkəsi
almalıdır;
- Nizami deyir ki, Bəhramın varlığı eşq sikkəsi oldu, misrada "xolase" sözü var, "nəticə", "öz", "özət",
"mahiyyət", "varlıq", "can", "maya" anlamlarını daşıyır, bu damğa / əlamət Bəhramın üzərində deyil,
mayasındadır, onda eşqdən başqa bir şey yoxdur, Bəhram demək eşq, aşiq, arif deməkdir, varlığı eşqə qarışmış,
yox olmuşdur, eşqə təslimiyyəti o dərəcədədir ki, eşqlə Bəhramı ayırmaq, seçmək imkansızdır. Elə aşiqliyin,
arifliyin ölçüsü də budur. Bu, Nizaminin halıdır, onun məna kəşfinin səbəbi də bu təslimiyyətdir, ölçü budur: ver
ki, alasan, təslim ol ki, kəşf edəsən, aşiq, arif ol ki, məna qapıları açılsın, dəyərin təslim olduğun qədərdir,
azadlığın ölçüsü təslimiyyətdir;
- aşiqlik, ariflik, mənəvi dirilik, nəfəs halını qorumağa ehtiyac var, yəni aşiq, arif olmaqla iş bitmir, bu halın
davamlılığı şərtdir. Nizami Bəhram üzərindən bunun da yolunu göstərir: "aşiqlər" sözünü seçir, çoxluğu ifadə
edir, "munis" (çox yaxın, dost, can dostu) sözünü də cəmləyir, "munislər", sonra "xas", yəni özəl, seçilmiş anlamı
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daşıyan qəlibə yer verir: aşiqlər Bəhramın xas, özəl, seçilmiş can dostları, sirdaşları, hal yoldaşları oldular. Mesaj
budur: aşiqlik, ariflik halının qorunması aşiq, arif dostların arasında olmaqdır, balıq üçün su nədirsə, aşiq üçün də
can, hal dostları odur;
- Nizaminin ölçüləri budur: hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatını
gerçəkləşdirmək istəyən dövlət başçısı arif, aşiq, irfan əhli olmalıdır, yalnız o, bu hərəkatı gerçəkləşdirə bilər,
yalnız o, hakimiyyətin bəlasından qorunar, bu böyük halın və hərəkatın qorunması, hədəfinə qovuşması üçün
aşiqliyə, arifliyə, ədalətə, mərhəmətə, insana xidmətə inanmış, canını bu dəyərlər uğrunda fəda etmiş aşiq, arif
dostlara ehtiyac var. Misrada "aşiq" və "munis" sözlərinin cəmdə işlənməsi deyir ki, haqq, ədalət, mərhəmət,
insana xidmət hərəkatı ancaq və ancaq eyni ideala inanmış, sadiq can dostları ilə gerçəkləşə bilər, bu fərdi deyil,
kollektiv əməkdir, belə ki, çox çətin, çox şərəfli, sıxıntılarla dolu yoldur. Əlindən tutacağın, arxanı söykəyəcəyin,
imanından əmin olacağın, arif, aşiq, haqqa təslim olmuş dostların yoxdursa, bu yola çıxma, arif, aşiq olsan da,
dostların olmasa, bu halı qoruya bilməzsən, ədalət, mərhəmət, insana xidmət deyə bilərsən, ancaq can dostların
yoxdursa, bu hərəkat uğur qazanmaz;
- Nizami sınır qoyur, "xas" sözü bu sınırı ifadə edir: Bəhramın dostları ancaq və ancaq aşiqlər idi, başqa
birisini yaxına buraxmırdı. Belə ki, bir çürük almanın bir ton sağlam almanı çürüdəcəyini, bir mikrobun bir sağlam
bədəni sıradan çıxaracağını bilirdi, aşiqi, aşiqlik halını aşiqlər qoruyar, ədaləti bu dəyərə inananlar sevər, onun
yolunda canını verər;
- Nizami Bəhramın dostları ilə yaxınlığının dərəcəsini ifadə etmək üç vasitə seçib: "aşiqlər" - halı eyni
olanlar, "munislər", "munis" sıradan bir yaxınlıq deyil, dostluğun ən uca zirvəsidir, munis elə bir dostdur ki,
ürəyini sənə vermişdir, sən olmuşdur, bir də "xas" sözü var, "xas" ancaq Bəhrama aid olan anlamını daşıyır, yəni
onların Bəhramdan başqa dostu yox idi, bu dərəcədə vəfalı idilər;
- beytin rədifi var "u" ("o") əvəzliyidir, Bəhramı nəzərdə tutur, Nizami Bəhram demir, "o" deyir ("onun"
biçimində), mesaj yükləyir: Bəhramın varlığını eşqə qurban verdiyinin, onunla iç-içə keçdiyinin, arif, aşiq
olduğunun dərəcəsini ifadə edir. Bəhramın adı, varlığı eşq dənizində yox olmuşdur, onun yeni adı var: aşiq, arif,
ədalət, mərhəmət, insana xidmət;
OTUZ ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ: HÖKMÜ ALTINDA OLDU
Onun işləri və peşəsi göylərə ucaldı,
Bütün dünya onun hökmü altında oldu.
"Yeddi gözəl" məsnəvəsinin "Bəhram Gurun padşahlığı" bölməsinin süjet xəttinin dördüncü mərhələsi
başlayır. Birinci mərhələdə şah Bəhram təsvir olundu, ikinci mərhələdə Bəhramın hər kəsə ədalət, hər kəsə
mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatının nəticələri açıqlandı, üçüncü mərhələdə Bəhramın arifliyi, aşiqliyi, irfan
məktəbinə bağlılığı tanıdıldı, ədalət hərəkatı ilə aşiqlik arasında bağ quruldu. Dördüncü mərhələdə də aşiqliklə,
arifliklə şahlıq birləşəndə hansı nəticələri ortaya çıxarar sualına cavab verilir. Nizami yeni mərhələyə uyğun bədii
vasitələr seçir:
- şahlıqla arifliyi / aşiqliyi ayrı-ayrı tanıdır, iki fərqli ad seçir: "kar" və "bari", "kar" ("iş") deyəndə şahlığı,
"bari" deyəndə aşiqliyi nəzərdə tutur;
- "bari" sözünün bu mənası var: "yük", bu sözə mətndəki yerinə görə "peşə", "ixtisas", "əsas məşğuliyyət"
mənalarını da verə bilərik;
- iki fərqli ad ("iş", "yük"/ "peşə") arifliyin şahlıqdan üstünlüyünü ifadə etmək üçündür, şahlıq işdir, ariflik
isə yükdür, əsas işdir, ağırdır, hər an Bəhramla olan yükdür, hər an yaşadığı haldır, məsuliyyətdir, işi yerinə
yetirirsən bitir, aşiqlik bitmir, davamlıdır, daha önəmlidir;
- "iş"lə "yük"ün arasında "və" bağlayıcısı var, ayırır, fərqi, üstünlüyü ifadə edir;
- Bəhram arifliyi / aşiqliyi şahlığın əsasına qoydu, arif şah oldu, nəticədə, ölkədə hər kəsə ədalət, hər kəsə
mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatını gerçəkləşdirdi, hakimiyyətin afətindən qorundu, onun işi və yükü (şahlığı,
arifliyi) göylərə ucaldı, xeyrə, barışa, hüzura, rifaha yol açdı, dəyər qazandı, dillərdə dastan oldu. Misradakı
"asimana ucaldı" (asimandan da uca oldu) qəlibi arifliklə şahlığın, arif olan şahın bərəkətini, önəmini, dəyərini
ifadə edir;
- ariflik / aşiqlik nəticəsində qəlbinə, ağlına, iradəsinə, nəfsinə hakim olan şah dünyaya da hakim oldu,
qəlbinə hakim olan dünyaya hakim olar ölçüsü gerçəkləşdi, ariflik qəlb hakimiyyətinə, qəlb hakimiyyəti ədalətə,
mərhəmətə, insana xidmətə, bu dəyərlər də dünya hakimiyyətinə yol açdı;
- Nizami əsasında ariflik, aşiqlik olan şahlığın bərəkətini göstərmək üçün məkanı, məsafəni böyüdür,
sonsuzluq mesajı verir, bu məqsədlə birinci misrada "asiman", ikinci misrada "cahan" sözünü seçir, üstəlik, "həme
cəhan" ("bütün dünya") deyir, istisnaya yer qoymur, sonra hakimiyyət anlamını daşıyan "fərman" sözünə yer
verir, deyir ki, bütün dünya onun (Bəhramın) hakimiyyəti altına girdi, ariflik, aşiqlik nəticəsində hər kəsə ədalət,
hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatı bütün dünyanı əhatə etdi, yəni qəlbə hakim olmağın yolu ariflik,
dünyaya hakim olmağın yolu ədalət, mərhəmət, insana xidmətdir, mesaj budur: şahlığı ariflikdən ayırma;
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- beytin rədifi var, "o" əvəzliyidir ("onun" biçimində, "u ra" - onu, onun), son iki beytin rədifi "o"
əvəzliyidir, Bəhramı önə çıxarır, onu seçir, üstün qılır, məhz onun işi, yükü göylərə ucaldı, bütün dünya məhz
onun fərmanının altına girdi, niyə? O, arif, aşiq şah idi, şahlığın əsasına aşiqliyi qoymuşdu, ey şahlar, sizin
örnəyiniz Bəhramdır, arif, aşiq olun ki, ədalətə, mərhəmətə, insana xidmətə yönələsiniz, hakimiyyətin afətindən
qorunasınız, işiniz bərəkətlənsin, adınız göylərə ucalsın, insanların və Allahın rizasını qazanasınız;
OTUZ DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ: ŞADLIQ EDİRDİ
O, dünyanı xoşluqla sürürdü,
Ədalət göstərib şadlıq edirdi.
Bu, aşiqlik, arifliklə şahlığı birləşdirməyin, şahlığın əsasına irfana bağlılığın qoyulmasının nəticələrini
açıqlayan ikinci beytdir. Nizami Bəhramın hüzur halını ifadə edir, yeni vasitələr seçir:
- yenə "u" ("o") deyir, şəxs əvəzliyini misranın başına yerləşdirir, hər məsələni (halı) Bəhramla bağlayır,
arifliklə şahlığın kənar nəticələrini deyil, məhz Bəhramda ortaya çıxardığı halı tanıdır. Nizami arifliklə şahlığın
birləşməsinin nəticələrini açıqlayarkən "o" əvəzliklərinin sayını artırır - son üç beytdə beş "o" şəxs əvəzliyi var,
onlardan dördü rədif mövqeyindədir. Bunun səbəbi odur ki, şair Bəhramı örnək göstərir, şahlara deyir ki, sizin
örnəyiniz aşiqliklə şahlığı birləşdirmiş Bəhramdır, zülmdən, hakimiyyətin afətindən qorunmağın, ədalətə,
mərhəmətə, insana xidmətə yönəlməyin yolu / ölçüsü budur;
- Nizami Bəhramın hüzur halını ifadə etmək üçün beytin mesajını iki anlayış vasitəsi ilə vermişdir:
"xorrəmi", "dad" - hara baxsan, bu iki söz görünür;
- beytdə iki "xorrəmi", bir "dad" sözü var, "xorrəmi" sözü bu mənaları daşıyır: "şadlıq", "sevinc", "yaşıllıq"
(yaşıllıq da sevincin rəngidir), "dad" sözü isə ədalət mənasını yüklənmişdir. "Xorrəmi" sözünün "dad" sözündən
çox olmasının səbəbi var, belə ki, beytin ana mesajı sevinc, hüzur, fərəhdir, elə buna görə də açar söz "xorrəmi"dir
- aşiqliklə şahlığın birləşməsinin ortaya çıxardığı haldır;
- Nizami aşiqliklə ədalət, ədalətlə sevinc, hüzur halı arasında bağ qurmuşdur, sıralama belədir: ariflik,
aşiqlik şahlığın əsasına qoyulanda ölkədə ədalətin, mərhəmətin, insana xidmətin təmin olunmasına, bu üç dəyər
də sevincə, hüzura yol açır, həm ölkə (insanlar), həm də Bəhram hüzura qovuşur;
- beytdə "cahan" sözü var, bu dünyada Bəhrama verilmiş ömrü nəzərdə tutur, o, ömrünü şadlıq, sevinc,
fərəh, hüzur içində yaşayırdı;
- Nizami hüzur halı (mənəvi dirilik) ilə ömür arasında bağ qurur, deyir ki, ömrün hüzur halın qədərdir,
yaşamaq hüzur (mənəvi dirilik) halında olmaqdır, bu da arifliklə, aşiqliklə mümkündür;
- şair bu halın dəyərini ifadə etmək üçün "xordən" feilini seçmişdir, bu feilin "içmək", "yemək" mənaları
var: Bəhram dünyadakı ömründə sevinc, fərəh, hüzur içirdi/yeyirdi, ruhunun qidası bunlar idi, o dərəcədə rahat
idi ki, mənəvi sərxoşluq halı yaşayırdı;
- üstəlik, beytdəki "xordən" feili keçmiş davamedici zamandadır: içirdi/yeyirdi, yəni onun hüzur halı
davamlı idi, bir an olsun belə bu haldan ayrı deyildi: aşiqlik, ariflik davamlı hüzur halıdır, ömür də budur;
- bu hüzurun qaynağı nədir? İkinci misra bu suala cavab verir: "dad midad" - "ədalət göstərirdi", buradakı
feil də davamedici zamandadır, yəni Bəhramın ədalətinin iki özəlliyi var idi: a) hamıya ədalət; b) davamlı ədalət;
- davamlı (fasiləsiz) ədalət göstərdiyinə görə "xorrəmi mikərd", davamlı şadlıq edirdi, davamlı hüzur içində
olurdu, ikinci feil də ("edirdi") davamedici zamandadır: davamlı ədalətin nəticəsi davamlı hüzur halıdır, ədalətli
ol ki, hüzura qovuşasan, ömrün anlam qazansın;
- beytdə üç feil var, ikisi qafiyə mövqeyindədir, üçü də davamlılıq bildirir, Bəhramın hüzurunun davamlı
olduğunu israrla vurğulayır, səbəbini açıqlayır: ariflik/aşiqlik şahlığın əsasına qoyulanda fasiləsiz ədalətə,
mərhəmətə, bu iki dəyər də davamlı hüzura (mənəvi dirilik halına) yol açır, deyir ki, gerçək ömür budur, qəlbinin
şahı olan dünyanın da şahı olar;
OTUZ BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: HÜZURUNA AXIRDI
Xəzinələr onun hüzuruna axırdı,
Qılınc və şallaq sürgün edilmişdi.
Nizami arifliyin, aşiqliyin şahlığın əsasına qoyulmasının ortaya çıxardığı nəticələri, bərəkəti, xeyri tanıtmaq
üçün yeni vasitələr seçir:
- öncə arif, aşiq, şah Bəhramı tanıdan önəmli bir sözə yer verir: "həzrət", bu söz "hüzuruna" (qarşısına,
önünə) biçimində tərcümə olunub ki, yanlışdır, məna itkisinə yol açmışdır. "Həzrət" irfana aid anlayışdır, hərfi
mənası "ağa", "böyük", "alicənab"dır, irfani (terminoloji) anlamı isə seçilmişliyi ifadə edir, "həzrət" irfani tərbiyə
sistemi ilə qəlbini təmizləmiş, nəticədə, kəşf, ilham, sezgi yolu (irfani bilgi nizamı) ilə mənalara qovuşmuş arifdir,
aşiqdir. Nizami niyə məhz bu məqamda Bəhramı həzrət kimi təqdim edir? Birincisi, qəbul etdiyi anlayışa görə
arifliyi, aşiqliyi şahlıqdan üstün tutur, ikincisi, Bəhramın ədalətə, məhəmətə, insana xidmətə yönəlməsini
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arifliyinə bağlayır, üçüncüsü, Bəhrama sayğısını ifadə edir, onu bir şeyx kimi tanıdır, dördüncüsü, bu adı (sifəti)
arif və şah Bəhrama o zaman verir ki, artıq onun işlərinin nəticələri ortadadır, ədaləti ölkəyə hüzur, barış, rifah
gətirmişdir, beşincisi, Bəhramı şahlara örnək göstərir, o etdi, siz də edə bilərsiniz mesajı verir;
- Nizami arifliklə şahlığın birləşməsinin ortaya çıxardığı bərəkəti tanıdarkən çoxluq ifadə edən sözlərə yer
verir, bu sözlərdən biri də "xəzinə"dir, orijinalda təkdə ("gənc"), tərcümədə cəmdədir ("xəzinələr"). Xəzinə vardövlətin saxlanıldığı yerdir. Şair çoxluğu, bərəkəti, bolluğu ifadə edən bir söz də seçir, bu qəlib feildir, "rəvane
şode", "axırdı"/ "axmışdı", davamlılığı, çoxluğu, bərəkəti, bitib tükənməyən sərvəti ifadə edir, yəni arif, aşiq, şah
Bəhramın ədaləti ölkədə elə bir bolluğa, zənginliyə yol açdı ki, vergi toplamaq üçün xüsusi tədbirlərə ehtiyac
qalmadı, hər kəs vergisini könüllü, sevə-sevə verdi, nəticədə, xəzinə o həzrətin qapısına axdı, özü axdı, zorla
gətirilmədi, "axmaq" feilində hərəkətə müdaxilə yoxdur;
- Nizami ikinci misrada ariflik, aşiqliklə şahlığın birləşməsinin ortaya çıxardığı ən önəmli nəticəni tanıdır,
deyir ki, zülm yox oldu, onun yerinə ədalət qoyuldu. O, zülmlə ədalətin fərqini göstərmək üçün zülm dövrünə aid
üç söz seçir: "qarət" (soyğunçuluq, talan), "qılınc", "şallaq", bu sözlərin üçü də zorakılığı, hüquqsuzluğu,
işgəncəni ifadə edir;
- yəni zülm dövründə ölkənin xəzinəsini doldurmaq üçün insanların malı zorla əlindən alınır, dövlət özünü
quldur kimi aparırdı. Arif, aşiq, şah Bəhram gəldi, qarət, qılınc, şallaq - zorakılıq, hüquqsuzluq, yolkəsənlik,
işgəncə ölkədən sürgün edildi / sürgün edilmişdi, ədalət, mərhəmət, insana xidmət anlayışı ölkəni o dərəcədə
zənginləşdirdi ki, hər kəs vergisini sevə-sevə verdi, xəzinə doldu, var-dövlət həzrətin qapısına - dövlətin qapısına
sel kimi axdı;
- beytin rədifi var, "olmaq" feilidir, işi, əməli, hərəkəti ifadə edir, ariflik ədalətə, ədalət zülmün ortadan
qaxmasına, bu da zənginliyə, zənginlik xəzinənin dolmasına, o da insanların, dövlətin güclənməsinə, o da barışa,
hüzura, mərhəmətə yol açdı. Bu gözəl nəticələrin ortaya çıxması Bəhramın arif, aşiq olmasına, böyük əməyinə
bağlıdır;
OTUZ ALTINCI BEYTİN ŞƏRHİ: DÜNYANI İDARƏ EDİRDİ
Dünyanı öz qılıncı ilə qaldırıb,
Taziyanənin ucu ilə yenə endirirdi.
Bu beyt aşiqlik, arifliklə şahlığı birləşdirməyin Bəhrama qazandırdığı siyasi, mənəvi gücü, imkanı ifadə
edir, Nizami Bəhramı siyasi, mənəvi kəramət sahibi kimi tanıdır, dövlət idarəçiliyi ilə bağlı qoyduğu ölçünü fərqli
biçimdə açıqlayır: şah arif, aşiq olmalıdır. O, ölçüsünü bu vasitələrlə təqdim edir:
- arifliklə şahlıq birləşəndə ədalətə, mərhəmətə, insana xidmətə yol açır, bu da dövlət başçısını bir dünya
şahına çevirir, ölkəsinin sınırı genişlənir, hər kəs barışın, hüzurun, rifahın olduğu ölkədə yaşamaq istəyir,
Bəhramın hökmünü qəbul edir, onun sözünə, əməlinə inanır, mənim şahım odur deyir;
- Nizami arifliyin, aşiqliyin şahlığa qazandırdığı siyasi, mənəvi gücü ifadə etmək üçün mübaliğəyə yer
verir, deyir ki, dünyanı qılıncı ilə qaldırıb taziyanəsinin (şallağının) ucu ilə endirirdi, mesajlar var: dünya onun
siyasi gücünü qəbul etmiş, hökmü altına girmişdi (qılınc və şallaq siyasi gücün simvollarıdır), elə bir siyasi,
mənəvi gücü var idi ki, dünyanı idarə etmək ona çətin gəlmirdi, hər kəs ona itaətə yönəlirdi - dünyanı qılıncı ilə
qaldırıb şallağının ucu (məhz ucu) ilə endirmək bu asanlığı ifadə edir, yəni aşiqlik, ariflik ən böyük mənəvi, ədalət,
mərhəmət, insana xidmət isə ən böyük siyasi gücdür, bu iki dəyər birləşsə, ölkəni bu dəyərlərlə idarə etsən, dünya
hökmünün altına girəcək, ariflik, aşiqlik qəlbinə hakim olmağa, qəlbinə hakim olmaq ədalətə, mərhəmətə, insana
xidmətə, bu dəyərlər barışa, hüzura, rifaha, sabitliyə, onlar da dünya hakimiyyətinə yol açacaq, sənə dünyanı
qılıncın ilə qaldırıb şallağının ucu ilə endirmək gücü verəcək, ədalətin qarşılığı itaət olacaq, xalqdan itaət istəyən
ədalətə, mərhəmətə, insana xidmətə yönəlsin;
- Nizami bu ölçünün bərəkətini, önəmini, dəyərini ifadə etmək üçün ona atalar sözü, hikmət, örnək dərəcəsi
(statusu) vermişdir, bu məqsədlə feilləri üçüncü şəxsin təkinə - Bəhrama deyil, ikinci şəxsin təkinə - hamıya aid
etmişdir, beyt orijinalda belədir: Cahanı qılınc ilə qaldırıb, şallağın ucu ilə endirirsən - tərcümədə isə bir sıra
yanlışlar var: birincisi, feillər üçüncü şəxsin təkindədir. Nizaminin idarəçiliklə bağlı qoyduğu ölçü ümumi olmaq
imkanından məhrum edilib ancaq Bəhrama bağlanmışdır, ikincisi, beytə mənsubluq (Bəhrama aidlik) ifadə edən
üç əlamət artırılmışdır: "öz", "qılıncı" (Bəhramın qılıncı), "taziyanəsinin" (Bəhramın şallağının). Tərcümədə beyt
belə oxunur: (Bəhram) dünyanı öz qılıncı ilə qaldırıb, Taziyanəsinin ucu ilə endirirdi. Orijinal belədir: Dünyanı
qılınc ilə qaldırırsan, Taziyanənin ucu ilə yenə (təkrar) endirirsən. Tərcümədə mesaj fərdi, orijinalda isə
ümumidir: Nizami bütün şahlara deyir ki, arifliyi, aşiqliyi şahlığın əsasına qoysanız, bu, ədalətə, mərhəmətə,
insana xidmətə yol açacaq, dünya sizin hökmünüz altına girəcək, insanların könlünü qazanacaqsınız, onlar sizə
itaətə yönələcəklər;
OTUZ YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ: YAŞILLAŞIB BARLANIRDI
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Ölkənin (ağacı) onunla yaşıllaşıb barlanırdı,
O, Günəş kimi səxavət kökünü genişləndirirdi.
Nizami bu beytdə arifliklə aşiqliyi şahlığın əsasına qoymağın, şah arif, aşiq, irfan əhli olmalıdır ölçüsünün
başqa bir yönünü açıqlayır, onun dəyərini səxavət anlayışı üzərindən verir, uyğun bədii vasitələr seçir:
- müqayisəyə yer verir, barlı, bərəkətli ağacla Bəhramı tutuşdurur;
- "mülk" deyir, İranı, onun təsir məkanında olan bölgələri nəzərdə tutur. Misradakı "mülk" sözü monarxiya
nizamına da işarə edir, yəni İran (imperatorluq) Bəhramın mülküdür. "Mülk" sözünün canında idarəçilik də var,
belə ki, "mülk", "malik", "məlik" sözləri eyni kökdəndir, yəni Bəhramın idarəçi, məlik, malik olduğu məkan.
"Mülk" sözü deyir ki, Bəhram İrana göz-bəbəyi kimi baxırdı;
- bu mülk "əz u" (ondan), yəni Bəhramdan, onun hər kəsə ədalət, mərhəmət, insana xidmət hərəkatı
hesabına dəyişdi. "Onun hesabına" qəlibi İranın yaxın tarixini iki yerə ayırır: a) zülm tarixi; b) ədalət tarixi; Bu
qəlib deyir ki, Bəhramdan öncəki zülm dövründə ölkə xeyir-bərəkətdən məhrum qalmışdı, o dərəcədə ki, inəklər
qısırlaşmış, ağaclar bar vermək imkanını itirmiş, insanların nəfəs almaq imkanı qalmamış, qapılara qəm qıfılı
vurulmuşdu...;
- Bəhram gəldi, arifliklə aşiqliyi şahlığın əsasına qoydu, ədalətin, mərhəmətin, insana xidmətin yolu açıldı,
nəticələr ortaya çıxdı...;
- nə oldu? Misra deyir ki, Bəhramın ədaləti hesabına ağacların (bu söz beytdə yoxdur, nəzərdə tutulur)
budaqları yaşıllaşdı, çox bar verdi, yəni ədalət bərəkətə, zənginliyə, ruziyə yol açdı;
- birinci misrada "gerçe" ("əgər"+"çe") qəlibi var, "baxmayaraq", "hərçənd", "hərçənd ki" mənalarını
yüklənmişdir. Bu söz tərcümədə nəzərə alınmamış, nəticədə, məna itmişdir. Belə ki, bu qəlibin beytdə önəmli bir
işi var, o da müqayisə imkanı formalaşdırmaqdır, "gərçe" qəlibi Bəhramın ədaləti hesabına dirilmiş (yaşıllıq,
meyvə dirilik əlamətidir), bar-bərəkət qovuşmuş ağacla Bəhramı tutuşdurur, səxavət anlayışının inşasına yol açır
(incəliklərini göstərəcəyik);
- Nizami "u" ("o") deyir, bu şəxs əvəzliyini ikinci misranın başına yerləşdirir, Bəhramı nəzərdə tutur,
müqayisə içində müqayisəyə yer verir, həm ağacla Bəhram, həm də Bəhramla Günəş tutuşdurulur;
- Bəhramın Günəşlə, ağacla müqayisəsi bu mesajlara yol açır: Bəhram Günəş kimidir, onun səxavəti ağacın
səxavətinə bənzəməz, ağac sahib olduğu imkanlara Bəhramın hesabına qovuşdu, Bəhramın hər kəsə ədalət, hər
kəsə mərhəmət, insana xidmət hərəkatı olmasa idi, ağac bar verməz, səxavətli olmaq imkanı ortaya çıxmazdı.
Bəhramın səxavətinin qaynağı isə arifliyi, aşiqliyi, irfan əhli olmasıdır, ağacın səxavətinin xeyri bağbana aiddir,
ağac onu bəsləyən bağbana ruzi, sərvət verir, paylasa, hörmət qazandırır, Bəhram isə Günəş kimidir, Günəşin özü
nur qaynağıdır, nurunu fərq qoymadan hər kəsə, hər varlığa verər, ağac verdiyinin qarşılığında qayğı, qulluq
istəyər, Günəş isə heç bir şey istəməz, ağacın imkanı (barı) bitər, Günəşin nuru tükənməz, əslində, ağacla Günəşin
səxavətinin müqayisəsi imkansızdır, belə ki, ağac varlığını da, meyvəsini də Günəşə borcludur. İndi iki misranı
bir arada oxuyaq: mülkün ağacı Bəhramın hesabına yaşıllaşsa da, bar versə də (buna baxmayaraq), Bəhram özü
Günəş kimi idi, yəni ağacın səxavəti ilə Bəhramın səxavətinin müqayisəsi qeyri-mümkün idi, bağbanına səxavətli
olan ağacla hər kəsə, hər şeyə səxavətli olan Günəşi müqayisə etmək olarmı? Yəni ariflik, aşiqlik, irfan əhli olmaq
insanı Günəş kimi səxavətli edər;
- misrada "pey" sözü var, "ayaq", "iz", "əsas", "bünövrə" anlamlarını daşıyır, sonra "fəraxi" sözü gəlir,
"genişlik", "bolluq" mənalarını yüklənir, Bəhramın səxavətini ifadə edir: o, Günəş kimi bolluğun, səxavətin,
bərəkətin kökünü, təməlini, bünövrəsini genişlətdi, yəni səxavətini hər kəsə aid etdi, elə bir səxavət evi tikdi ki, o
evdə hər kəsə yer oldu. Bu anlayış deyir ki, zülm daraldır, ədalət genişləndirir, zülm yığır, ədalət paylayır, zülm
qaranlıq, ədalət Günəşdir, zülm xeyri, bərəkəti, ruzini yox edir, ədalət ağacları meyvə ilə mayalayır;
- beytin rədifi var, "daşt" sözüdür, "malik olmaq" anlamını daşıyır, deyir ki, ölkə Bəhramın hesabına
bərəkətə qovuşdu, Bəhramın səxavəti hər evi ruzi sahibi etdi;
- beytdə iki "o" əvəzliyi var, ikisi də Bəhram deyir, ölkənin xeyrə, zənginliyə, hüzura qovuşmasının
səbəbkarını tanıdır, o, arif, aşiq, irfan əhli, hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatının
müəllifi olan Bəhramdır;
OTUZ SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
BOLLUĞA GÜVƏNDİLƏR
Əhali öz mal-dövləti ilə qürrələnib,
İllərin (daimi) bolluğuna (hey) güvəndi.
Məsnəvinin süjet xətti yeni mərhələyə keçir, bu, beşinci mərhələdir: birincisi, Bəhramın şah kimliyi
tanıdıldı, ikincisi, Bəhramın hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatının gerçəkləşdirilməsi
üçün atdığı addımlar təqdim olundu, üçüncüsü, Bəhramın ədalət hərəkatının nəticələri açıqlandı, dördüncüsü,
aşiqlik, ariflik, irfan əhli olmaqla şahlıq arasında bağ quruldu, şahlığın əsasına bu dəyərlərin qoyulmasının
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nəticələri göstərildi. Sıra beşinci mərhələyə çatdı. Nizami bu mərhələdə sınırsız bolluq, hədsiz zənginlik insanı
yoldan çıxarar, Allahı unutdurar, şükürdən uzaqlaşdırar ölçüsünü qoyur, uyğun vasitələr seçir:
- "insanlar" ("mərdoman", "əhali", "xalq"), bu söz cəmdədir, iki məsələni nəzərdə tutur: a) Bəhramın ədalət
hərəkatı hamını (çoxluğu) zəngin etmişdi; b) toplumda nemətə şükürsüzlük xəstəliyi ortaya çıxmışdı;
- xəstəliyin əlaməti bu idi: zənginlik içində üzən hər kəs (istisna yoxdur) iki şeylə qürrələnirdi: nemət və
mal. Nizami bu ikisinin arasına "və" bağlayıcısı qoymuş, onları ayrı-ayrı saymış, bu yolla hədsiz zənginliyə işarə
etmişdir, mal sərvəti, nemət isə zənginliyin yol açdığı bütün imkanları nəzərdə tutur - gözəl evlər, harın dolanışıq
tərzi, zəngin yaşam biçimi...;
- hədsiz zənginlik təkəbbürə yol açmışdı, təkəbbür xəstəliyinin bu əlamətləri var: qürrələnmək, nemətin
gerçək sahibini - Allahı unutmaq, özünü nemətlərin yiyəsi zənn etmək, bu nemətlərin əbədi olduğunu düşünmək,
zülmün ortaya çıxardığı yoxsulluğun, aclığın, dilənçiliyin pəncəsində qıvrıldığın günləri unutmaq, israf, xəsislik,
sərvətinin üzərində ehtiyac sahiblərinin haqqı olduğunu bilməmək, başqalarını xor görmək, kimsəni
bəyənməmək, ələ salmaq, halallıqdan uzaqlaşmaq, haramlara bulaşmaq, dünyəviləşmək (dünya malına kölə
olmaq), sərvət tutqusu... Təkəbbür xəstəliyinin qaçılmaz nəticəsi budur: sərvətə kölə olmaq (sərvətin ağası / sahibi
olan paylaşar, köləsi olan yığar), azadlığını itirmək;
- hədsiz zənginliyin ortaya çıxardığı mal-dövlətlə öyünmək xəstəliyinin bir nəticəsi də var, Nizami bu
məqamda "fəraxi" sözünə yer verir, genişliyi, rahatlığı, zənginliyin ortaya çıxardığı bolluğu nəzərdə tutur, bu sözü
qafiyə mövqeyində olan "il" ("sal") sözünə bağlayır, "il" sözü təkdə olsa da, cəmlik bildirir, "illər" deyir, yəni
illərin bolluğu / genişliyi - Bəhramın hakimiyyət illərinin ortaya çıxardığı bolluq. Onlar illərin bolluğuna genişliyinə arxalandılar, güvəndilər, söykəndilər, onu özlərinə dayaq bildilər - "təkiye kərdənd". Yəni həqiqəti,
nemətlərin gerçək sahibi Allahdır, şükür etsəniz, O, neməti artırar, nankor olsanız, nemətlərini geri alar, azaldar,
nemətlərin şükrü onlardan ilahi təyinatlarına uyğun istifadə etməkdir ölçülərini unutdular, elə bildilər ki, bu
zənginlik əbədi olacaq, onlar hər zaman yağ-bal içində yaşayacaqlar, zənn etdilər ki, gerçək güc qaynağı Allah
deyil, nemətlərdir, ona görə də nemətlərin gerçək sahibinə deyil, nemətlərə güvəndilər, sərvətə itaət etdilər,
nəticədə, Allaha qulluğu deyil, nemətlərə köləliyi seçdilər, bu da ən dəyərli nemət olan azadlığın itirilməsinə yol
açdı;
- Nizami bu beytdə bir ölçü də qoymuşdur: hakimiyyətin, sərvətin, zənginliyin afəti var, qorunmağın yolu
arif, aşiq, irfan əhli olmaqdır, belə ki, hakimiyyət və sərvət arif, aşiq, irfan əhli Bəhramı deyil, bu dəyərlərdən
uzaqlaşan İran xalqını yoldan çıxarmışdır, yəni ariflikdən uzaqlaşmağın nəticəsi sərvətə kölə olmaq, azadlığını,
dəyərini itirməkdir;
OTUZ DOQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
QƏLBLƏRİNDƏN ÇIXARDILAR
Tanrı şükrünü onlar öz qəlblərindən çıxardılar,
Şəfqəti öz sinələrindən silib atdılar.
Bəhramın hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatının bərəkətli nəticələri ortaya
çıxdı: ölkəyə hüquq, hüzur, barış gəldi, insanlar zəngin oldular, ancaq bu sel kimi axan var-dövlət onlara Allahı
unutdurdu. Nizami beytdə bu zənginliyin insanları yoldan çıxardığının ifadəsi üçün vasitələr seçir:
- "Yəzdan" sözünə yer verir, bu söz Allahın əl-İlah (ibadət, itaət edilməyə layiq tək məbud) adına uyğun
gəlir. Şair niyə Allah, ya da əl-İlah sözünü deyil, məhz Yəzdan sözünü seçmişdir? Bəhramın şahlığı dönəmində
İranda hakim olan din zərdüştlükdür, şair də məsələni tarixi gerçəkliyə uyğun anlayışla izah edir, belə ki, bu dinin
mənsubları itaət etdikləri varlığa həm də Yəzdan deyirdilər;
- Yəzdanın şükrünü unutmağın mənaları bunlardır: a) sınırsız zənginlik təkəbbürə, təkəbbür mənəvi korluğa
yol açdı, onlar həqiqəti görmək imkanını itirdilər; b) qafil oldular, onları kimin yaratdığını, niyə yaratdığını, insana
hansı missiyanı yüklədiyini, insanın bu dünyadakı varlıq səbəbini, haradan gəlib haraya getdiyini, ölümü, yenidən
dirilişi, hesabı, axirəti, cənnəti, cəhənnəmi unutdular; c) Allahın ər-Rəzzaq
olduğunu - nemətlərin gerçək
sahibini, Onun saysız hesabsız ruzilər yaratdığını, bu ruziləri hər an yaratdıqlarına payladığını unutdular,
əllərindəki sərvəti əmanət deyil, mülkiyyət zənn etdilər, var-dövlətin gerçək sahibi olduqlarını düşündülər; d)
sərvət təsəvvürləri dəyişdi, sərvətin ilahi təyinatını unutdular: halalından qazan, halal işlərə xərclə, ehtiyacın qədər
istifadə et, yoxsulların sərvətinin üzərində haqqı olduğunu bil, yığma, payla ölçülərini yaddan çıxardılar; e) şükür
anlayışları dəyişdi, hətta yox oldu, şükrün mənası budur: nemətlərin sahibinin Allah olduğunu bil, hər nemətdən
ilahi təyinatına uyğun istifadə et; ə) sınırsız zənginlik Allah təsəvvürünün dəyişməsinə səbəb oldu - Allahı
unutmaq "Allah" sözünü yaddan çıxarmaq deyil, Allah anlayışının pozulmasıdır, onların Allah təsəvvürü dəyişən
kimi - ana ölçü pozulan kimi bu qaynağa bağlı olan bütün ölçülər dəyişdi, şükrün yerini nankorluq, sərvəti
paylaşmağın yerini var-dövlət yığmaq tutdu;
- Allahı, Ona şükrü unutmağın qaçılmaz nəticələri bunlardır: insan Allahı unudanda, Allah təsəvvürü
dəyişəndə Allah da insanı insana unutdurur - insan özünü unudur, yəni insan təsəvvürü dəyişir, bu dünyadakı
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varlıq səbəbini yanlış anlayır, nemətlərin sahibi olduğunu zənn edir, sərvət sərxoşu olur, dünyəviləşir, sərvətə
sahib deyil, aid olur, sərvətin köləsinə çevrilir, o, sərvəti deyil, sərvət onu idarə edir, sərvəti paylamır, yığır,
nəticədə, azadlığını itirir, kölələşir, maddi imkanı Allaha ortaq qoşur, Allaha deyil, zənginliyə itaət edir, nəticədə,
şükrün yerini nankorluq, imanın yerini küfür, Allahın yerini sərvət bütü, haqqın yerini batil, azadlığın yerini
köləlik tutur, insan ilahi təyinatını, anlamını, dəyərini itirir;
- Allahı, Ona şükrü unutmağın bir nəticəsi də var: Allahın şükür etsəniz, neməti artırar, nankor olsanız,
neməti azaldaram ölçüsü (qədəri, qanunu) işə düşür, zənginlik geri alınır (Nizami sıradakı beytdə və bölmədə bu
qanunu izah etmişdir);
- zənginləşmiş, harınlamış, sərvət sərxoşu olmuş iranlılar Allaha şükrü elə unutdular ki... Nizami
unutqanlığın (qafilliyin) dərəcəsini ifadə etmək üçün bu sözləri seçir: şükrü qəlbdən (qəlblərindən) azad etdilər,
çıxardılar, qəlbdə şükrün izi-tozu da qalmadı. İnsan sevdiyini qəlbində tutar, ona özəl yer ayırar, sınırsız sərvət
iranlıların qəlbini öldürdü, fitrətini dəyişdirdi, Allah təsəvvürünün pozulması qəlbin ölməsinə yol açdı, qəlbin
ölməsi imandan, şükürdən, mərhəmətdən məhrum olmasıdır, ölmüş qəlbi küfür, nankorluq, təkəbbür, sərvət
ehtirası işğal etmişdir, ölmüş qəlb sahibi özünü (təyinatını) unutmuş, həqiqəti görmək imkanını itirmişdir, onun
qəlbində şükür adlı anlayış yoxdur;
- Allahı, Ona şükrü unutmağın bir nəticəsi də var: onlar şəfqəti sinələrindən ayırmışdılar - silmişdilər.
Şəfqətli olmaq diri qəlbin özəlliyidir, şəfqətin meyvəsi sevgidir, başqalarını düşünmək, yumşaq olmaq, ehtiyac
sahiblərinə əl uzatmaq, imkanlarını paylaşmaqdır;
- sərvət sərxoşluğu şəfqəti o dərəcədə unutdurmuşdu ki, sinədə (qəlbdə) bu sözün heç bir əlaməti
qalmamışdı, onu sinələrdən söküb atmışdılar, qəlbin şəfqət adlı ana qidalarından birini ondan ayırmışdılar, qidasız
qalan ölməyə məhkum olduğu kimi şəfqətsiz, qəlb də ölmüşdü, şəfqətin yerini acımasızlıq tutmuşdu, qəlb
nankorluğun, acımasızlığın əsiri olmuşdu, yəni Allah təsəvvürü pozulsa, şükür, şəfqət anlayışlarının anlamını
itirməsi qaçılmazdır, şükrü, şəfqəti olmayan insan mənəvi ölüdür, mikrobdur, toplum üçün təhlükə qaynağıdır;
- beytin rədifi var, "etdilər" feilidir, cəmdədir, yəni sınırsız zənginlik İranda çoxluğu əhatə etmiş, onlara
Allahı unutdurmuşdu, harınlıq Allahı unutmağa, o da nankorluğa, acımasızlığa, sərvət sərxoşluğuna yol açmışdı.
Nizami deyir ki, bu, onların əməllərinin nəticəsi idi, "etdilər", "özləri etdilər", Allahı unutdular, Allah da onların
özlərini özlərinə unutdurdu, ilahi qanun işə düşdü - unudan unudulacaq, Allahı unudan şirklə, imanı unudan
küfürlə, şükrü unudan nankorluqla, zənginliyin səbəbini unudan yoxsulluqla, şəfqəti unudan acımasızlıqla, ədaləti
unudan zülmlə, halalı unudan haramla, xeyri unudan şərlə, sevgini unudan nifrətlə ... qarşılaşacaq - cəzalanacaq;
QIRXINCI BEYTİN ŞƏRHİ: ŞÜKÜR ETMƏSƏNİZ...
Tanrının yaratdığı insanlar,
Nemətə görə şükür etməyən zaman.
Bəhramın hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatı nəticəsində İran çox zəngin ölkə
oldu, insanlar varlandılar, bu sel kimi axan sərvət təkəbbürə yol açdı, təkəbbürlü insanlar nemətin gerçək sahibi
olan Allahı unutdular - Allah təsəvvürləri pozuldu, özlərini nemətin gerçək sahibi zənn etdilər, Allah da Onu
unudanları özlərinə unutdurdu - özləri özlərini unutdular, nemətləri yaradanı, insanın yaradılış missiyasını yaddan
çıxardılar, bu da nankorluğa yol açdı, qəlblərində şükrün izi-tozu qalmadı, şəfqət duyğusunu qəlblərindən söküb
atdılar, acımasız oldular, maddi, mənəvi yardımlaşmağı tərk etdilər...
Nizami bu beytdə insan şükür anlayışını tərk etsə, nə baş verər sualına cavab verir, uyğun vasitələr seçir:
- şərt cümləsi qurur, "hərgah" deyir, "o vaxt ki", "o zaman ki", "elə ki" mənalarını önə çıxarır;
- "Xoda" sözünü qafiyə mövqeyində, müəyyənlik əlaməti ilə işlədir, "Xodai", Nizami bu yolla insanın Allah
təsəvvürünü inşa edir, insana unutduğu Tanrını xatırladır, O Tanrı ki...;
- yaradılış anlayışını tanıdır, yaratmaq feilini cəmdə işlədir, "yaradılanlar", istisnaya yer qoymur, həm də
Xodanın yaratdıqları deyir, bu feil ilk sırada yaradılan hər insanı nəzərdə tutsa da, var olan hər şeyi Allah yaratdı
mesajını da verir. Ey sərvət çoxluğu ilə sərxoş olanlar, Allahı unudanlar, O Tanrı ki, sizi yoxdan yaratdı, ağıl,
iradə, vicdan verərək sizi başqa varlıqlardan seçdi, üstün qıldı, sizə yer üzünün xəlifəliyi vəzifəsini yüklədi, sahib
olduğunuz hər neməti O verdi...;
- O Tanrı ki, sizi O yaratdı, yaradılan hər şey varlığını Ona borcludur, insanın bu borcu ödəmək imkanı
yoxdur, belə ki, hər nəfəs bir borcdur, borcu ödəməyin bircə yolu var, o da Allaha təslim olmaq, Onun buyurduğu
kimi yaşamaq, Onun verdiyi sərvəti (hər neməti) Onun müəyyən etdiyi təyinata xərcləməkdir, sərvətə mülkiyyət
kimi deyil, əmanət kimi baxmaqdır, sərvətin köləsi deyil, ağası olmaqdır;
- Tanrının yaratdıqları (insanlar) nemətin şükrünü yerinə yetirməsələr... Nizami burada "nemət" sözünü
sərvət mənasında işlədir, yəni zülm İran xalqını dilənçi kökünə salmışdı, Allah Bəhramın hakimiyyət yolunu açdı,
Bəhram da ədalət hərəkatı ilə İran xalqını yoxsulluğun pəncəsindən qurtarıb zənginliyə qovuşdurdu. Allah İran
xalqını zənginliklə sınadı. Zənginliyin şükrünü bu yolla ödəmək olar: sərvətin Allahın əmanəti olduğunu anla,
çalış, halalından qazan, halal işlərə xərclə, sərvətinin üzərində ehtiyac sahiblərinin haqqı olduğunu bil, paylaş,
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qəbul et ki, sərvətin təyinatı ehtiyacları təmin etmək, xeyri çoxaltmaqdır... Sərvət sərxoşu olan İran xalqı bunları
etmədi, nemətin şükrünü yerinə yetirmədi, təkəbbür xəstəliyinə tutuldu, Allahı unutdu, şükür və şəfqət
anlayışlarını qəlbindən çıxartdı, sildi. Allahın yaratdıqları Allahın nemətlərini unudanda nə olar? Sıradakı son
beyt bu suala cavab verir...;
QIRX BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
BOLLUQ DARLIĞA ÇEVRİLƏR
Bolluq onlar üçün darlığa çevrilər,
(O vaxt) onlar öz ruzilərini dəmirdən və daşdan çıxarmalı olarlar.
Bu, "Bəhram Gurun padşahlığı" adlı bölmənin son beytidir, öncəki beytin davamıdır. Nizami Allahın
yaratdığı insanlar Allahın verdiyi nemətlərə görə Ona şükür etməsələr, bunun nəticələri nə olacaq sualına cavab
verir, ölçülər qoyur, fikrin ifadəsi üçün uyğun vasitələr seçir:
- nemətlərin şükrünü yerinə yetirməmək onların gerçək sahibini unutmaq, onları ilahi təyinatından
uzaqlaşdırmaqdır. Allahı unudan kimi qanun işə düşür, nemətlər təyinatından uzaqlaşır: insan olmağın şükrü
Allaha təslimiyyətdir, insan onu yaradanı unudanda, tanımayanda, ya da yanlış anlayanda şeytana təslim olur,
azır, dəyərini itirir. Ağılın şükrü doğru düşünməkdir, Allah unudulanda ağıl tərsinə çalışır, "insanın başına
pisliklər yağır". Qəlbin şükrü imandır, Allahı unudanda imanın yerini küfür tutur, iradənin şükrü doğrunu
seçməkdir, Allahı unudanda insan yanlış həyat biçimini seçir, sərvətin şükrü paylaşmaqdır, Allah unudulanda
paylaşmağın yerinə sərvət yığımı, var-dövlət sərxoşluğu gəlir, sırası ilə tövhidin - azadlığın yerini şirk - köləlik,
xeyrin yerini şər, ədalətin yerini zülm tutur..., hər şey ziddinə çevrilir;
- nemətlərin şükür unudulanda insanın Allahla bağı qopur, insan özünü nemətlərin gerçək sahibi zənn edir,
dünyəviləşir, sərvətin köləsi olur, təkəbbür xəstəliyinə tutulur, həqiqəti görməkdən məhrum qalır, nəticədə,
anlamını, dəyərini itirir;
- Nizami "an" ("o") deyir, nemətlərə işarə edir, o nemətlər ki, onları sizə Allah verdi, sonra "fəraxi" sözünü
seçir, ona "genişlik", "bolluq", "rahatlıq" anlamlarını yükləyir, deyir ki, Allahın verdiyi nemətlərin ortaya
çıxardığı bolluq / genişlik var ha, siz nemətlərin gerçək sahibinə şükür etməsəniz, bax (məhz) o imkan / nemət
tərsinə çevrilər, şükür olmasa, hər şey ziddinə dönər qanunu işə düşər;
- Nizami bu ilahi qanunun ifadəsi üçün bədii təzada yer verir, "genişlik" sözünün ziddi olan "dar" / "darlıq"
("təng") qəlibini seçir, onu qafiyə mövqeyinə-görünən yerə qoyur, istəyir ki, "genişlik-darlıq qanunu"
unudulmasın: şükrün nəticəsi genişlik, nankorluğun nəticəsi darlıqdır, səbəb dəyişəndə nəticə də dəyişir;
- şair "onlar" deyir (onlara / onlar üçün), sərvət sərxoşluğu nəticəsində nemətlərin gerçək sahibini unudan
iranlıları nəzərdə tutur, onları ibrət göstərir, xəbərdar edir, deyir ki, siz onlar kimi olmayın;
- önəmli məsələnin biri də budur ki, Nizami şükür etməyənlərə (nankorlara) Allah nemətlərinin tamamını
geri alar demir, genişliyi daraldar, çoxu azaldar, asanlığı çətinləşdirər deyir. Niyə? Bu, bir ilahi qanundur, belə ki,
Allah şükür etsəniz, nemətimi artırar, nankor olsanız, azaldaram buyurur. Mərhəmətli Allah Ona iman
etməyənlərin belə ruzisini tam kəsməz, onları aclığa tərk etməz, əsla insandan ümidsiz olmaz, tövbə qapısını
davamlı açıq tutar, qulum bir gün doğru yola dönə bilər deyər, insan dəyişə bilən varlıqdır ölçüsünü qoyar,
insanları zənginliklə də, yoxsulluqla da sınayar;
Nizami beytin ikinci misrasında şükürsüzlüyün yol açacağı darlığı, qıtlığı, azlığı, yoxsulluğu, çətinliyi,
sıxıntını ifadə etmək üçün üç vasitə seçmişdir (ikinci misra birinci misranın açmasıdır):
a) öncə "ruzi" deyir, burada sərvəti - maddi bolluğu nəzərdə tutur, sonra istisnaya yer qoymur, qəti hökm
verir: şükürsüzlük etsəniz, nemətlərin gerçək sahibini unutsanız, əmin olun ki, ruziniz dəmirdən çıxacaq, bolluq
gedəcək, çörək qazanmaq üçün çox əziyyət çəkəcəksiniz, çox çətinliklə pul qazanacaqsınız, bütün vaxtınızı bir
tikə çörəyə xərcləyəcəksiniz;
b) ruziniz daşdan çıxacaq / çıxar - bu məcaz da bir tikə çörək qazanmaq üçün sərf edilən əməyin, vaxtın,
sıxıntının çoxluğunu ifadə edir;
c) mətndə "lik" ("leyk") qəlibi var, tərcümədə nəzərə alınmayıb, halbuki şükürsüzlüyün ortaya çıxaracağı
darlığı gözəl ifadə edir, məhdudlaşdırıcı (daraldıcı) ədat kimi çıxış edir, bircə yol qoyur, deyir ki, şükürsüzlük
etsəniz, bilin, əmin olun ki, ruziniz ancaq və ancaq dəmirdən, daşdan çıxacaq, bircə çarəniz qalacaq, o da
dəmirdən, daşdan çörək çıxartmaq, zülm içində yaşamaq, bir tikə çörək üçün hər şeyini fəda etməkdir;
d) Nizami şükürsüzlüyün nəticəsi darlıqdır ölçüsünə ilahi qanun, hikmətli söz, ata öyüdü dərəcəsi verir,
yəni bu ölçü heç zaman dəyişməz. Şair bu məqsədlə feilləri geniş zamanda (indiki və qeyri-qəti gələcək zamanda)
işlədir, ölçünü qanunlaşdırır: şükürsüzlük etsəniz (şükürsüzlük edənlər üçün), səbəb-nəticə qanunu işə düşər:
genişlik darlıq olar, ruzi ancaq dəmirdən, daşdan çıxar. Bu, ilahi yasadır: işıq olmasa, qaranlıq, ədalət olmasa,
zülm, elm olmasa, cəhalət, xeyir olmasa, şər, iman olmasa, küfür, sevgi olmasa, nifrət, bolluq olmasa, qıtlıq, həyat
olmasa, ölüm ortaya çıxacaq, bir şeyin yoxluğu ziddini yaradır;
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e) beytin qafiyəsi "dar/darlıq" və "daş" sözləridir ("təng", "səng"), ikisi də şükürsüzlüyün ortaya çıxaracağı
əzabı, sıxıntını, qıtlığı, çətinliyi, ağır yük altında zorla nəfəs almağı ifadə edir: sərvət nemətinə şükürsüzlüyün
qaçılmaz nəticəsi ömrünü bir tikə çörək qazanmağa sərf etmək, darlıq, qaranlıq, havasızlıq içində sürünmək,
ağlında, qəlbində, vicdanında, belində daş daşımaqdır;
NƏTİCƏ
"Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Bəhram Gurun padşahlığı" bölməsi qırx bir beytdir, bu mesajları var:
- taxt, tac, hakimiyyət Bəhramı deyil, Bəhram onları şərəfləndirdi, bunun səbəbi onun hər kəsə ədalət, hər
kəsə mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatıdır;
- Bəhram gücünü hakimiyyətdən almadı, hakimiyyət gücünü ondan aldı;
- zülm hakimiyyəti kökdən salır, insanların əxlaqını pozur, fitrətini dəyişdirir, dəyərini öldürür, onları
kökdən düşmüş musiqi alətinə çevirir, bu alətin səsi insanları bezdirir, yorur;
- ədalət hakimiyyəti barışa, mərhəmətə, hüzura, insana xidmətə kökləyir, xeyrə, bərəkətə, inkişafa, gözəl
əxlaqa, ilahi rizaya yol açır, dostlara ümid, düşmənlərə qorxu verir;
- ədalət nur, genişlik, zülm qaranlıq, darlıqdır;
- ədalətli insan bir qrupa deyil, hər kəsə ədalətlə yanaşandır;
- ölkədə ədaləti təmin etmək istəyirsənsə, ədalətlilərin yolunu aç, zalımların yolunu bağla, ədalətlilərə
yardım göstər, zalımlara cəza ver;
- əmanəti (işi) əhlinə ver;
- işinə mülkiyyət kimi deyil, əmanət kimi bax;
- işçinin (məmurun) gözəl əxlaqı olsun;
- zülm fikri köləliyə yol açır, azad düşüncənin, insan haqlarının, inkişafın yolunu bağlayır;
- zülm qəm qıfılıdır, açarı ədalətdir;
- zülm öldürür, ədalət dirildir;
- cəhalət, qorxu, yoxsulluq olmasa, zülm yaşamaz;
- ədalət nəfəsdir, havadır, mənəvi dirilikdir;
- zülm ağılı, qəlbi, vicdanı, iradəni, əməyi, əxlaqı qısırlaşdırır;
- halal ruzinin qaynağı ədalətdir;
- zülm qıtlığa, bahalığa, yoxsulluğa, harama, ədalət bolluğa, ucuzluğa, zənginliyə, halala yol açır;
- haram əxlaqı pozar, insanı qudurdar;
- ağılı öldürən zəhərlər bunlardır: zülm, köləlik, cəhalət, qorxu, xurafə;
- ağılı dirildən nemətlər bunlardır: ədalət, azadlıq, elm, ümid;
- şahın böyüklüyünü müəyyən edən ölçü ədalətdir;
- insanların könlünü və ölkələri fəth edən dəyər ədalətdir;
- ölkənin qoruyucusu, qalası, güc qaynağı ədalətdir;
- arxivsiz dövlət idarəçiliyi olmaz, arxiv olmasa, yaddaş itər, nəzarət sistemi çökər;
- ağıl dirilməsə, ölkə dirilməz;
- zülm qarışıqlıq, ədalət nizamdır;
- zülm toplumu parçalayır: zalımlar, məzlumlar, əzənlər, əzilənlər;
- zülm ağılı başdan çıxarır;
- zalım sərxoş adam kimidir;
- zülm dəlilikdir, zalım dəlidir;
- öncə ağılı köləlikdən qurtar, sonra ölkəni zülmdən xilas et;
- ağıl doğru çalışmasa, heç bir iş düzəlməz;
- böyük hərəkatların böyük düşmənləri olur;
- ədalətə qarşı çıxanlar imtiyazlı, imkanlı, harama bulaşmış kimsələrdir, onlar çıxarlarının əldən
gedəcəyindən qorxurlar;
- böyük hərəkatların böyük dostları da olur;
- dostu, sevəni, fədakarı olmayan hərəkat uğur qazanmaz;
- uğur qazanmaq istəyən lider hərəkatına inanmalı, ağıllı, cəsur, iradəli, çalışqan olmalı, düşmənlərini
əzməli, dostlarına sahib çıxmalıdır;
- hakimiyyət Allahın nemətidir, şükrü üçdür: hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmət;
- seçici ədalət, seçici mərhəmət (bu dəyərləri bir qrupa aid etmək) əxlaqsızlıqdır;
- zülm darlıq, ədalət genişlikdir;
- zülmün nəticəsi nifrət, ədalətin nəticəsi sevgidir;
- insanı öldürmək ona işgəncə verərək ləyaqətini alçaltmaqdan daha yaxşıdır;
- zülm qaranlıq, ədalət nurdur;
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- xalqdan itaət istəyən ona xidmət etsin, xidmətin qarşılığı itaət, zülmün qarşılığı üsyandır;
- şahın, hakimiyyətin vəzifəsi xalqın nazını çəkməkdir;
- aşiq, arif, irfan əhli olan hakimiyyətin afətindən qorunar;
- ariflik, aşiqlik şahlıqdan üstündür;
- şah irfan əhli olmalı, nəfsini tərbiyə etməlidir ki, hakimiyyətin afətindən qoruna bilsin;
- nəfs tərbiyəsi davamlı işdir;
- hakimiyyət xeyrə də, şərə də xidmət edə bilər, o da hər nemət kimi ikiyönlüdür;
- qəlbinə, nəfsinə, ağlına, iradəsinə, vicdanına hakim olan dünyaya hakim olar;
- ariflik, aşiqlik halı bu halı yaşayan dostlarla qorunar;
- ədalət, mərhəmət, insana xidmət hərəkatı bu dəyərlərə inanan insanlarla gerçəkləşdirilə bilər;
- şahlıqla ariflik, aşiqlik birləşsə, bu, ədalətə, ədalət də hüzura yol açar;
- insan Allahı unutsa, O da insanın özünü özünə unutdurar, yəni insan onu kimin yaratdığını, niyə
yaratdığını, bu dünyadakı varlıq səbəbini, ilahi təyinatını, haradan gəlib haraya getdiyini unudar, nəticədə, azar,
dəyərini itirər, həlak olar;
- sərvətin ilahi təyinatı ehtiyacı təmin etmək, xeyri çoxaltmaqdır;
- Allahın verdiyi nemətlərə şükür edilməsə, geri alınacaq;
- şükür nemətlərin gerçək sahibinin Allah olduğunu bilmək, onlardan ilahi təyinatına uyğun istifadə
etməkdir;
- insan şükür etsə, Allah nemətləri artıracaq;
- nemətə şükür edilməsə, o nemətin ziddi ortaya çıxacaq: tövhidi şirk, azadlığı köləlik, ədaləti zülm, barışı
savaş, sağlamlığı xəstəlik, zənginliyi yoxsulluq, xeyri şər, mərhəməti acımasızlıq, elmi cəhalət, sevgini nifrət,
halalı haram, birliyi parçalanma, doğrunu yalan, imanı küfür, mənəvi diriliyi mənəvi ölüm əvəz edəcək;
Nizami Bəhramı türk şahı kimi geyindirir, onu türk şahı ilə müqayisə edir, ədalət, mərhəmət, xeyirxahlıq
onun xarakteridir.
Mətndə hakimiyyət rəmzlərinə yer verilmişdir: tac, sərir (taxt), qah (taxt), yeddigözlü kəmər, yeddiayaqlı
taxt, kolah (papaq), şahın taxtına dörd
balış qoymaq, gündə beş dəfə təbil çalmaq.
Məsnəvidəki məcazlardan örnəklər:
- "tacı və taxtı (hakimiyyəti) kökləmək";
- "insafı dünyaya yaymaq";
- "ədalətin başını göylərə ucaltmaq";
- "qəm qıfılı";
- "fitnənin sərxoşluğunu başından çıxarmaq";
- "nəfəsi açılmaq" ("darlıqdan qurtarmaq)";
- "ruzisi daşdan çıxmaq";
- "əlini qısa etmək";
- "əli uzun olmaq";
- "əl vermək/uzatmaq";
Mətndə bir tarixi şəxsiyyət adı var: Cəmşid.
Mətndəki açar söz və anlayışlar sırası ilə bunlardır (təkrarlar nəzərə alınmamışdır): Bəhram Gur, tac, sərir
(taxt), böyüklük, yeddigözlü kəmər, yeddiayaqlı taxt, tərlan (baz), sinə, rumi, bədən, təraz, gözəllik, yaxşılıq,
xeyirxahlıq, Rum, Çin, bac almaq, xərac almaq, dörd balış, Cəmşid, beş növbət, Günəş, insaf, ədalət, cahan,
asiman, ədalətlilər, zülmkarlar, dostluq, qıfıl, açar, qapı, şadlıq, aləm, nəva, nəfəs, hava, qısır inək, su, arx, meyvə,
ağac, bar, sikkə, dirhəm, ağıl, məmləkət, şahzadə, şərəf, əzəmət, kişvər, qala sahibləri, qala, xəzinə, ruznamə, can,
iş, rütbə, rövnəqsizlər, qaçqınlar, mülk, zülm, canavar, baz (yırtıcı quş), qızılquş (qırğı), göyərçin, qoyun, fitnə,
sərxoşluq, əliuzunluq, ayaq, taxt, düşmən, dost, insanlıq, cahan hökmdarlığı, insan, xəsm, ədəb, on, adam, vaxt,
öldürmək, ruzi, ilxı, ev, torpaq, toz, qəmli, işvə, eyş, mülk, eşq, həftə, gün, altı, eşqbazlıq, nəfəs, aşiqlik, nişan,
aşiq, xülasə (varlıq), munis, xas, yük, fərman, xorrəmi, dad/ədalət, xəzinə, qarət, qılınc, şallaq, dünya, yaşıllıq,
budaq, genişlik, qürur, nemət, mal, bolluq, Yəzdan, qəlb, azad etmək, şəfqət, sinə, yaradılanlar, Xuda, şükür, dar,
dəmir, daş.
NİZAMİ GƏNCƏVİ HALINI TANIDIR:
- şair tez qocaldığını yazır (əlli altı yaşında), fikirlər məni yordu (düşünmək yorur);
- yaşıllığını itirmiş söyüdəm;
- saralmış laləyəm;
- ağarmış bənövşəyəm;
- papağımı başıma qoya bilmirəm;
- kəmərimi belimə bağlamaq imkanım yoxdur;
- qanadı sınmış quş kimiyəm;
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- yoxsulam;
- kəndin kəndxudasıyam, ancaq kənddən uzaqdayam;
- bir qonaq gəlsə, ona süfrə açacaq kimsəm yoxdur;
- ehtiyac məni sındıra bilməz;
- üzərində haqqım olanlardan şikayət edirəm;
- saxtakar şairlər çoxalıb, onlar dəmirlərini (mənasız şeirlərini) qızıl rənginə boyayıb satırlar;
- istedadlı adamlara dəyər verməmək zülmdür;
- zülm cinayətdir, istedadlı şairi, istedadı öldürür;
- Nizami bu dünyanın ən ağır cinayətini tanıdır: səadəti istedad deyil, tale bəxş edir;
525-ci qəzet. - 2021.- 29 dekabr. - № 239. - S. 7-24.
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Nizami Gəncəviyə Nəriman Həsənzadə baxışı
"Atabəylər" pyesində Nizami obrazı və onun dövrü parlaq bədii təqdimatını tapıb
Əlimuxtar Muxtarov,
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
(AMEA Gəncə Bölməsi Nizami Gəncəvi Mərkəzi)
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində dahi Nizami Gəncəvi və onun mühitini ən uğurlu şəkildə canlandıran
əsərlərdən biri Xalq şairi, görkəmli dramaturq Nəriman Həsənzadənin "Atabəylər" pyesidir. Bu əsər dövlətçilik
ideyasının daşıyıcısı kimi və milli mənafelərin əks etdirilməsi baxımından zamanı qabaqlamış bir yaradıcılıq
nümunəsidir. Əsərdəki Salnaməçi tərəfindən Nizami yeddinci personaj olaraq belə təqdim edilir: "Azərbaycanın
böyük şairi Nizamidir. "Xosrov və Şirin" poemasını Cahan Pəhləvana həsr etmişdir".
Nizami Gəncəvi və Əcəminin səhnəyə gəlişi, İnanc xatunla qarşılaşmaları əsərin ekspozisiyasını təşkil edir.
Azərbaycan ədəbi-bədii fikrində ilk dəfə olaraq XII əsrin iki müxtəlif qüdrətli sənətkarının - Nizami Gəncəvi ilə
memar Əcəminin Naxçıvanda görüşməsi epizodu "Atabəylər" dramında verilmişdi ki, bu da tarixi həqiqət kimi
sonrakı elmi araşdırmalarda da öz təsdiqini tapdı. Lakin dramaturq təxəyyülünün gücü Nizamini Naxçıvana
gətirməklə həm də sanki elmi tədqiqatların sonradan təsdiq etdiyi bu məlumatı öncədəngörmə ilə xəbər vermişdir.
Akademik İsa Həbibbəyli bu barədə yazır: "Görkəmli şərqşünas professor Rüstəm Əliyevin Nizami Gəncəvinin
Naxçıvana səfəri haqqındakı elmi açıqlamaları bədii təxəyyüldə ehtimal olunan görüşün tarixi gerçəklik olduğunu
yəqinləşdirdi. Bu fakt Nəriman Həsənzadənin tarixə bədii yanaşmasının elmi məntiqə əsaslandığını nümayiş
etdirir". (İsa Həbibbəyli)
Nizami Gəncəvi obrazı dramın birinci pərdəsinin birinci şəklində, üçüncü pərdənin üçüncü şəklində
səhnəyə çıxır. Səhnəyə birinci çıxışı Naxçıvanda Mömünə xatun türbəsinin açılışı mərasiminə dəvət alması və
ziyarətə gəlməsi ilə bağlıdırsa, ikinci çıxışı Qızıl Arslanın Gəncəyə gəlişi zamanı Nizami ilə görüşməsinin təsviri
ilə əlaqədardır.
Şairin memar Əcəmi ilə qarşılaşdığı zaman verilən dialoqlar şeir-sənət, tikili abidələrin tarixin yaddaşında
silinməz iz kimi qalacağı haqqındadır. Nizami Gəncəvi Əcəmi sənətkarlığının ecazkarlığından bəhs edirsə, Əcəmi
də Nizami Gəncəvi yaradıcılığına məftunluğunu ifadə edir. Memar Əcəmi Nizami Gəncəvi yaradıcılığından ilham
alaraq bu abidəni ərsəyə gətirdiyini vurğulayır.
Türbənin divarına da Nizaminin beyti yazılmışdır:
Biz gedirik, ancaq qalır ruzigar,
Biz ölürük, əsər qalır yadigar.
Əsərin qısa ekspozisiyasında Nizaminin yaşadığı məkan, yazıb-yaratdığı ədəbi mühit də öz əksini tapıb.
Nizaminin adı Gəncəni məhşurlaşdırdığı kimi, Gəncənin də Nizamini məhşurlaşdırdığı burada ifadə edilib.
Dramın birinci pərdəsində Salnaməçi Cahan Pəhləvanın ölümü haqqında məlumat verir. Hökmdarın
ölümündən xəbərsiz olan Nizami Gəncəvi ilə memar Əcəmi isə türkəçarələrin köməyi ilə onun sağala biləcəyinə
ümid edərək öz yardımlarını təklif edirlər. Nizami Gəncəvi xalq təbabətinin qüdrətinə arxalanaraq deyir:
Məlikə, Arandan, Gəncəbasardan,
Çiçək göndəriblər - min dava-dərman.
Deyiblər, çatdırın şah sarayına,
El ağzı duadır, inanın ona.
Bu güldən dəmləyib, içsə deyirlər,
Böyük hökmdara tez şəfa verər.
Əcəmi də Naxçıvanın daşduzunun faydasından bəhs edərək deyir ki, bu duzun suyunda yuyunan ağrısız
yüz il ömür sürər. Birinci kənizin də gətirdiyi xəbər xalqın hökmdara göstərmək istədiyi kömək haqqındadır. Xalq
içindən əli şəfalı qarı hökmdarın sarayına göndərilir ki, öz duası, ovsunu ilə kömək edə bilsin. Göründüyü kimi,
dramda XII əsrdə Azərbaycan təbabətinin tarixi səhifələri vərəqlənir.

Cahan Pəhləvan tədbirli bir hökmdar kimi özündən sonra Azərbaycanın taleyini düşünərək ölkədə
qarışıqlıq düşməsin deyə, Qızıl Arslanın hakimiyyətə gəlməsini vəsiyyət edir. Salnaməçi, Cahan Pəhləvanın
hökmdarlıq keyfiyyətlərini nəzərə çatdıraraq ölkədə baş vermiş itkinin mahiyyətini anladır: "O, böyük hövsələ
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sahibi, xoşxasiyyət, ədalətli, müdrik bir hakim idi. Onun hakimiyyəti vaxtında tabeliyində olan ölkələr sülh
şəraitində, təbəələri ilə əmin-amanlıqda yaşayırdılar".
Nəriman Həsənzadənin Cahan Pəhləvanın ədalətli hökmdar kimi qiymətləndirməsinin əsası tarixi faktlara
söykənir: "Hələ öz sağlığında Məhəmməd Cahan Pəhləvan sultanlığı oğlanları arasında bölüşdürərək, onlara
əmiləri Qızıl Arslana tabe olmağı, nominal hakim Toğrula və dini rəhbər olan xəlifəyə sədaqətlə qulluq etməyi
tapşırmışdı".
Cahan Pəhləvanın şəninin tərifi Nizami Gəncəvinin sözləri ilə tamamlanır:
Yeddi göy altında ey dünya şahı!
Beşinci ölkənin sənsən pənahı.
Əmrində bu qədər ölkə, şəhər var,
Qapında sütundu saraylı şahlar...
Burada Nizaminin ömür və ölüm haqqında sufi görüşləri öz ifadəsini tapır. "Atabəylər" dramı məhz bu
cəhəti ilə diqqətəlayiqdir ki, Nizami Gəncəvinin təriqət əhli kimi özəllikləri yeri gəldikcə nəzərə çarpdırılır.
Üçüncü pərdənin üçüncü şəklində isə Nizami Gəncəvinin tərkidünyalığı öz əksini tapmışdır:
Nə qan qaraldıram, qibleyi aləm,
Nə qanım qaralır...guşənişinəm.
Nəriman Həsənzadənin "Atabəylər" pyesində dövrün görkəmli şəxsiyyətlərinin fəlsəfi fikirlərinin geniş yer
aldığı haqqında İsa Həbibbəyli də bəhs edərək yazır ki, Nəriman Həsənzadə Atabəylər dövlətinin qüdrətini həm
də sənətkar Əcəmi dühasının vüsəti ilə təqdim edir. "Atabəylər" dramında tarixilik Qızıl Arslanla yanaşı, Əcəmi
ilə bağlı hadisələrlə də canlandırılır. Böyük memarın Atabəy hökmdarı Şəmsəddin Eldənizin xanımı Mömünə
xatunun şərəfinə ucaltdığı möhtəşəm məqbərə dövrün əhəmiyyətli mədəniyyət hadisəsi səviyyəsində təqdim
olunur. Bununla belə, türk-müsəlman dünyasında qadına ucaldılmış bu birinci nəhəng abidənin müəllifi Əcəmi
Naxçıvani əsərdə həm də mütəfəkkir şəxsiyyət kimi nəzərə çarpdırılır. Nəriman Həsənzadənin təqdimatında
"şeirdə, sənətdə duyduğu ovsunu hördüyü daşlarda" ifadə etmək istedadına malik olan, kaşı naxışlarla yazdığı
kərpic hərfləri "divara hörülmüş sədaqəti" kimi qəbul edən Əcəmi milli təfəkkürə malik, geniş dünyagörüşlü sənət
və fikir bahadırıdır.
Nəriman Həsənzadə Nizami və Əcəmini "dövrün məşəli" adlandırır. Atabəy Qızıl Arslanın dilindən "Sən
quran əlisən, o yazan əli" deyərək sənətkarları tarixin yaradıcıları kimi görür. Qızıl Arslan şairi millətin taleyində
əhəmiyyətli rol oynayan bir şəxsiyyət kimi dəyərləndirir, onu millətin dilmancı adlandırır. Nizaminin millətin
tarixi taleyindəki rolunu dramaturq Qızıl Arslanın nitqində belə müəyyənləşdirir:
Nə vaxt yetişərsə böyük sənətkar,
Hər xalqın şöhrəti o vaxta düşər.
Nizami Gəncəvi həyatda öz əsərlərində öz cürətli çıxışları ilə olduğu kimi, "Atabəylər" pyesində də sarayda
hökmdar qarşısında söz demək səlahiyyətinə malik bir möhtəşəm obrazdır. Nizami Gəncəvi obrazının bu
xüsusiyyəti İsa Həbibbəylinin münasibətində də öz ifadəsini tapmışdır: "Qızıl Arslan, Nizami, Əcəmi, Cahan
Pəhləvanın oğlu Əbubəkr, Bağban, Ozan Azərbaycan dövlətçiliyinin bütövlüyünü təmsil edən ümummilli idealı
bütün enerjisi ilə ifadə edirlər".
Dramda Qızıl Arslanın Gəncədə Nizami Gəncəvi ilə görüşünün təsviri "Xosrov və Şirin" poemasında
verilən məlumatlara əsasən öz ifadəsini tapır. "Xosrov və Şirin" əsərinin sonlarına yaxın o, Atabəy Qızıl Arslnla
Gəncənin otuz ağaclığında baş vermiş görüş səhnəsini və şahın məclisini təsvir edərək yazırdı:
Müğənni düzəldib söz pərdəsini,
Hər dəfə qaldırır bir nəğməsini.
Müxtəlif nəğmələr, müxtəlif pərdə,
Birləşsə, xoş ahəng çıxar bir yerdə.
Dəstə-dəstə durmuş türfə gözəllər,
Dillərdə Nizami yazan qəzəllər.
Dramda Qızıl Arslanın Nizaminin görüşünə xüsusi hazırlaşdığı təsvir olunur. Hökmdar bunu "taleyin ən
böyük töhfəsi" adlandırır. Nizami ilə görüşü üçün sakit, əyləncəsiz bir ortam düzənləyir və bunu belə
qiymətləndirir:
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Şairlə bir görüş, ya adi söhbət
Allaha xidmətdi, bəndəyə hörmət.
Qızıl Arslanın şairlə görüşünün təsvirində Həmdünyan kəndinin bağışlanması faktı da Cahan Pəhləvanın
hədiyyəsi kimi öz ifadəsini tapıb. Burada hökmdarla şair arasında aparılan dialoqların ən əhəmiyyətli məqamı ana
dilinə münasibətin işıqlandırılmasıdır. Nizami Gəncəvinin dilindən dövrün rəsmi dili olaraq fars dilinin vüsət
alması, doğma dilimizdə isə "bir yazı" olmaması kimi ağrılarımız ifadə olunur. Qızıl Arslanın nitqində isə bu
məsələyə belə münasibət bildirilir:
Şair, inanıram bir gün gələcək,
Azərbaycan dili çiçəklənəcək.
"Atabəylər" pyesində Nizami Gəncəvinin ədəbi siması üç epizodda ətraflı şəkildə öz bədii ifadəsini tapıb.
Nizami bir mütəfəkkirdir, təbibdir, siyasi proseslərə müdaxilə edən söz sahibidir, həm də dünya nemətindən
könlünü üzüb guşənişinliyə çəkilmiş bir zahiddir. Nizami Gəncəvinin əsərlərindən yeri gəldikcə misallar
gətirilməsi surəti dolğunlaşdırır, əsərin məna gücünü artırır. Azərbaycan dilinin milli mədəniyyətimizin
inkişafından kənarda qalması narahatlığının Nizami Gəncəvi yaradıcılığında öz ifadəsini tapdığı kimi, dramın da
problematikasını zənginləşdirmişdir.
"Atabəylər" pyesində yer alan personajların adları həm də onların xarakterinin təmsilçisidir. Əbuşər "şərin
atası" kimi məna ifadə edərək hadisələrin cərəyanındakı rolundan xəbər verir. Gülaçar, Bağban adları
Azərbaycanın inkişafı və çiçəklənməsi arzusunun rəmzləri kimi çıxış edir.
Nəriman Həsənzadənin "Atabəylər" pyesi Nizami Gəncəvi obrazının yaradılması ilə ədəbiyyat tariximizdə
şairin həyatına həsr olunmuş əsərlər siyahısında öndə dayanan əsərlərdən biri kimi diqqətəlayiqdir.
525-ci qəzet. - 2021.- 22 dekabr. - № 234. - S. 14.
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Böyük şairin müdrik deyimləri
Vidadi Bəşirov,
Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
XII əsr Azərbaycan poeziyasının ən müqtədir sənətkarı olan Nizami Gəncəvinin mənəvi mədəniyyətimizin
yüksəlişində misilsiz töhfələri olmuşdur. Söz kəsəri ilə bəşəriyyəti haqqa, ədalətə, düzgünlüyə, humanizmə,
xəlqiliyə, demokratizmə səsləyən ulu şairin poetik dünyasında əbədiyaşarlıq nümunələri qazanmış hikmət və
nəsihətləri, aforistik deyimləri də külli halında illər keçdikcə daha da aktuallaşır, milli və bəşəri dəyərlərə aydın
işıq salır.
Böyük şair dünya miqyasında “Xəmsə” müəllifi kimi şöhrət tapsa da, onun şeir sultanı olmaq məramı
lirikasının bütün janrlarında, o cümlədən qəzəllərində, qəsidələrində, rübailərində, qitələrində də güclü poetik
təfəkkür məhsulları kimi mənalandırılmışdır.
Fikrin, sözün aynasında cilalanan dahi şairin bütün əsərlərində sadə, aydın və lakonik söz yaradıcılığı geniş
mündəricədə təsbit olunmuşdur.
Bütövlükdə Nizami Gəncəvi həyat və ideallarında həmişə “yaxşı insan” konsepsiyasını arzu və istəklərinin
məhvərinə gətirmiş, sağlam tərbiyə yolunda fədakarlıq fütühatı göstərmişdir.
Bu gün gənc nəslin hərtərəfli maariflənməsi yolunda dahi söz ustadının digər janrlardakı yaradıcılıq
külliyyatında yer almış aforistik deyimləri də müasir təlim-tərbiyə prosesinin zənginləşməsi üçün əvəzsiz,
qiymətli səltənət olaraq klassik irsimizin söz yadigarları kimi mənəvi-poetik fikrin sönməz təşnəsi kimi
dəyərləndirilməlidir.
Biz isə Nizami Gəncəvi poeziyasının estetik meyarı olan insanın zövqünü, məsləyini, əqidəliliyini,
cəfakeşliyini formalaşdıran aforistik deyimlərindəki fəzil keyfiyyətlərə nəzər salıb bu qaynaqlar üzərində fikir və
mülahizələrimizi oxucularla bölüşmək istədik.
İlkin olaraq onu qeyd edək ki, şairin xalq pedaqogikasına, dərin elmi fikrə, fantastik mütaliə qabiliyyətinə
malik olduğunu sübut edən belə aqilanə deyimləri onun nə qədər böyük ağıl-kamal sahibi olmasına dəlalət edir.
O, insanlığa xidmət edən nəsihət xarakterli deyimlərində, müdrik kəlamlarında bu fikri “İsgəndərnamə” əsərində
belə poetikləşdirmişdir:
Həmişə dünyada yaxşılıq axtar,
Yaxşı ad almaqda əbədiyyət var!
Yaxşı adlananla yaxşı ol müdam,
Yoxsa sən özün də olarsan bədnam.
Şair düşüncəsinin poetik məhsula olan aforistik deyimləri onun bütün qələm məhsullarının şah damarıdır.
O, nəsihətamiz fikir və düşüncələrini bədii-estetik, əxlaqi-mənəvi dəyərlər fokusunda, dərin mənəviyyat
zənginliyi ilə öz yaradıcılığının leytmotivinə çevirmişdir. İnsan övladına məna dolu həyat motivasiyası bəxş edən
şairin aforistik deyimlərində şəxsiyyət konsepsiyası bu cəhətdən bütün zaman kəsikləri üçün aktual problematik
məsələdir. Ağıl tərbiyəsi istiqamətində müasir gənc nəslin formalaşması prosesində belə müdrik kəlamların təsir
gücündən hər bir müəllim yeri gəldikcə, stimullaşdırıcı məqam kimi istifadə edə bilər.
XX əsrin son qərinəsinin böyük tərcüman şairi Xəlil Rza Ulutürk mücadilə və istiqlal yolunda söz
məlhəminin vasitəsilə döyüşkənliyin nə qədər cahanşümal bir qüvvət olduğunu Nizami Gəncəvi yaradıcılığında
qəvvas dəqiqiliyi ilə bədii-poetik araşdırmalarının məhvərinə gətirərək yazır: “... Sirlər xəzinəsi”ni tərcümə edib
başa çatdırdıqdan sonra mənə bəlli oldu ki, Nizami üçün başlıca məsələ insan uğrunda mübarizədir. İnsan uğrunda
mübarizə onun, demək olar ki, bütün əsərlərindən yağışdan sonrakı səmada görünən göy qurşağı kimi keçib gedir.
Nizaminin fikrincə, insan dünyanın əşrəfidir. Başqa reallıqlardan fərqli olaraq, təbiət ona zəka bəxş etmişdir. Buna
görə o, bəxtiyardır və bütün xilqətlərin həyatına cavabdehdir”.
Nizami Gəncəvinin yoldaşlıq, kiminlə oturub-durmaq haqqında olan nəsihətləri bu gün də öz dəyərliliyini
saxlayaraq hər bir valideyn və müəllim üçün böyük məktəbdir. Uşaq şəxsiyyətini formalaşdırmaq, onu kamillik
zirvəsinə çatdırmaq, əxlaqa, mənəviyyata yabançı olan hallara qarşı barışmazlıq ruhunda təlimləndirməyin əsl
leytmotividir. Şair həmin fikir və hissləri aforistik nümunələr zəminində dərk etməyin düsturnamələrini nəzərə
çəkərək gənc nəslin bu yolda mətinləşməsinə rəvac verən kamillik dərəcələrini müəyyənləşdirir. Sadə el dilində
səslənən ibarələrdən nəcibləşdirici keyfiyyət kimi istifadə edir:
El yolunda günə dön, aya dön, ulduza dön,
Yaxşılığı əzəldən adət etsən özünə,
Yaxşılığın hər yanda qapı açar üzünə.
Hər əməlin üstündən sanma keçəndi dövran,
Hər yaxşını, yamanı yaxşı seçəndir dövran.
Ülviyyətə qulluq et, günah dalınca varma,
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Günahkar insan kimi boyun büküb yalvarma.
Nizami Gəncəvi elm və bilik əldə etmək, təcrübə toplamaq, qarşıya çıxan çətinlik və maneələri aradan
qaldırmaq prosesində gənc nəslə örnək olan aforistik deyimlərində bir daha onların püxtələşməsində tərbiyə və
təlimin həlledici əhəmiyyətə malik çalarlarını bədii sözün qüdrəti ilə elmi fakt və nümunələrlə əsaslandıran beytlər
söyləyir. İnsan konsepsiyasına ağıl və zəkanın sirayətediciliyi prizmasından nəzər-diqqət yetirir.
Böyük şairin poeziyasının şah damarı kimi təqdir olunan aforistik deyimləri daha çox “Leyli və Məcnun”
əsərində öz bədii-estetik həllini tapmışdır. “Atasının Məcnuna nəsihəti” adlı müraciət təriqli nəsihətnamələrin eloba arasında bu gün də məşhur poetikada qəbul olunduğunu qeyd etmək yerinə düşər. Müdrik deyimlər işığında
qələmə alınmış bu ibrətli kəlamlar bütün zamanlarda ailə tərbiyəsinin aparıcı istiqaməti olub, hər bir xalqın milli
və bəşəri dəyərlər sistemində valideyn-övlad münasibətləri üçün mənəvi kompasdır.
Çox gözəl olsa da eybi gizlətmək,
Dost-dostun eybini örtməsin gərək.
Qaranlıq gecədən ağ səhər doğar,
Hər umudsuz işdə bir çox umud var.
Oğul, səadətin qapısını aç,
Ayağı sürüşkən taleyindən qal,
Çalış, əllərindən çıxmasın dövlət,
Dövlətlə yaranır bütün səadət.
Nizami Gəncəvinin haqq və ədalət yolunda tökülən qan-qadanın bühudə yerə axmadığını, hərb və sülh
dünyasının toqquşan məqamlarının ağıl və idrak müstəvisində həll olunmasına aid aforistik deyimlərində də
insanlığın gələcək uğurlu arzuları təsbit olunmuşdur.
Onun kəlamlarında “Vətənə sevgi, düşmənə nifrət” tərbiyəsi indi də aktual problem olaraq gənc nəslin
ideya-mənəvi inkişafında qüdrətli, təsiredici gücə malik vətənpərvərlik çağırışları kimi öz qədir-qiymətini
saxlayır, insanları sülhə, əmin-amanlığa səfərbər edir.
Nizami Gəncəvinin ömür yolunun, yaradıcı dünyasının işığı bütün zümrədən olan insanlar üçün ideya,
məslək fütuhatı aşılayan qiymətli fikirlər səltənətidir. Şairin ölməz ideallarında sülh məramı, şəxsiyyət azadlığı,
insan humanizmi, bəşər sevgisi ana xətt olaraq bütün Yer üzünün insanlarını fitnə-fəsaddan uzaq olmağa,
demokratik düşüncəyə sahib çıxmağa, insan zəkasını elmə, tərəqqiyə həsr etməyə dair çoxsaylı fikir və
mülahizələrindən faydalanmaq nəcib və şərəfli bir işdir.
Azərbaycan. - 2021.- 19 dekabr. - № 276. - S. 6.
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Təlim və tərbiyədə Nizami meyarları
"Oğlum Məhəmmədə nəsihət"də sıralanan misilsiz kəlamlar
Səyyarə Qurbanlı,
BDU-nun magistrantı
Nizami yaradıcılığı bitib-tükənməyən bir xəzinədir. Bu xəzinənin qapısından daxil ola bilən hər bir kəs
böyük bir əxlaq məktəbinə daxil olur. Dahi Nizami əsrlərdən bəridir yetişən nəslin tərbiyəsində əvəzsiz örnəkdir.
Bütün dünyanın "Gəncəli dahi" kimi tanıdığı Nizaminin yaradıcılığında təkcə Şərq ədəbi-mədəni dəyərləri deyil,
eyni zamanda, Qərb antik ədəbi-mədəni dəyərləri öz əksini tapıb. Nizami dühası hər zaman dünya
şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizdə də Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində
xeyli işlər görülüb. Ümummilli lider Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, "Bütün Azərbaycan Nizami Gəncəvi ilə fəxr
edir. Onun yaradıcılığı qədər insanlığın tərbiyəsinə, əxlaqına təsir edən müstəsna güc yoxdur". Bu il də Nizami
Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev
sərəncam imzaladı: "Qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi
keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığını bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə
alaraq qərara alıram: 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında "Nizami Gəncəvi İli" elan edilsin".
İslam dini yarandığı vaxtdan insanları əxlaqa, mənəviyyata, kamilliyə çağırır. İslam tərbiyəsinin ən gözəl
nümunələrindən olan Məhəmməd Peyğəmbər (s) insanın kamilləşmə prosesini üç mərhələyə ayırmışdı: övlad öz
həyatının birinci 7 ilində şah, ikinci 7 ilində (7-14 yaş) nökər, üçüncü 7 ilində (14-21 yaş) məsləhətçi, məsul şəxs
hesab olunur. Peyğəmbərimiz bu üç dövr üçün tərbiyəçilərin vəzifələrini belə ümumiləşdirir: "Qoy sənin övladın
yeddi il oynasın, sonrakı yeddi ili də ədəb öyrənib, tərbiyə alsın. Sonra onu öz müşavirin və yoldaşın hesab et".
Qədim yunan filosofu Aristotel insanlığın tarixi təcrübəsini ümumiləşdirərək pedaqogika tarixində ilk dəfə
olaraq 21 yaşa qədər olan insanları hər biri yeddi il olmaqla üç yaş dövrünə bölmüşdür: Aristotel 0-7 yaş aralığını
bitki dövrü adlandırır və qeyd edir ki, bitkiyə qulluq lazım olduğu kimi, insana da bu dövrdə qulluq, qayğı
lazımdır. 7-14 yaş aralığını heyvani dövr adlandıran Aristotel bu yaş dövründə uşaqlara nəfs və iradə tərbiyəsi
verilməli olduğunu vurğulayır. 14-21 yaş aralığını isə o, insani dövr adlandırır. Bu dövr isə insanın kamilləşmə
dövrü, ağlın və əqlin inkişaf etdirilməsi dövrüdür.
Xalqımızın yüksək insanpərvərliyini göstərən milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri də ata-anaya məhəbbət,
övladlara qayğıdır. Bu məhəbbətin simvolunu dahi Azərbaycan şairi, filosofu və pedaqoqu Nizami Gəncəvinin
oğlu Məhəmmədə yazdığı nəsihətamiz şeirlərdə görürük. Nizami bu şeirləri həmin yaş bölgülərini bəyəndiyi üçün
oğlunun 7, 14 və 21 yaşlarında yazmışdır. Onun oğluna nəsihətini bütün yetişən gənc nəsillər üçün öyüd, nəsihət
kimi qəbul etmək olar.
Dahi Nizami kamil bir pedaqoq kimi bilirdi ki, tərbiyə işində valideynin uşaqla səmimi ünsiyyətdə olması
çox mühümdür. Onun övladı ilə səmimi ünsiyyətə, səmimi təmasa girmək mədəniyyətini oğlu Məhəmmədin 7
yaşında yazdığı "Xosrov və Şirin" əsərindəki "Oğlum Məhəmmədə nəsihət" şeirinin elə ilk misralarından görə
bilərik:
Yeddi yaşlı balam, gözümün nuru!
Dilimin əzbəri, qəlbim süruru.
Nizaminin əxlaq sistemi çox genişdir. O, özündə yaradana münasibəti də ehtiva edir. Nizami məntiqi deyir
ki, naşükürlük insanı məhvə, xoş niyyət isə qurtuluşa aparır. Elə buna görə də şair peyğəmbərimizin adını qoyduğu
oğluna erkən yaşlarından Allah sevgisini aşılamağa çalışır:
Ruzi verdi sənə o pərvərdigar,
Üstündə mənim yox, onun adı var.
Şair 7 yaşlı uşağı hilala, yeni doğulmuş aya bənzədir. Bu dövrdə övladına qəmdən uzaq olub, əylənməsini
nəsihət edir. Bədrlənmiş hilalın göyü nura qərq elədiyi kimi, oğlunun da böyüyəndə bəşəriyyətə xeyirli olacağına
ümid edir. Bununla o, oğlunda özünə inam və həyata qarşı müsbət fikir yaratmağa çalışır:
Bu hilal dövründə gül, eyləmə qəm,
Bir neçə gün elə mən də gülmüşəm.
Bədr olan zamanda gözəl hilalın,
Nur saçacaq göyə sənin camalın.
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Məlumdur ki, şəxsiyyətin formalaşmasında 3 əsas amil - irsiyyət, mühit və tərbiyə qeyd olunur. Dahi
Nizami bu amilləri vəhdət halında daha effektiv hesab edir və öz əsərlərində bu 3 amilin rolu ilə bağlı fikirlər irəli
sürüb. Orta əsrlərdə şəxsiyyətin formalaşmasından bəhs edən filosofların, alimlərin böyük qismi irsiyyət amilinə
üstünlük verirdilər. Lakin Nizami həm də elmə, təhsilə, təlim-tərbiyəyə, yəni pedaqoji prosesə böyük önəm
vermiş, hətta şair biliyi dünya ilə bərabərləşdirmişdi. Şair oğlunu boş sözlərdən qaçmağa və ilahi elmləri
öyrənməyə çağırır. Nizami oğluna Əsmanı, yəni Allahın 99 adını oxumağı nəsihət edir. Çünki Allahın adlarını
bilmədən biz Allahı tanıya və dərk edə bilmərik.
Bilik kəsb etməklə dünyanı qazan,
Əsmanı oxu ki, məna alasan.
Qaç o sözlərdən ki, mənasız, boşdur,
İlahi elmlər öyrənmək xoşdur.
Böyük müəllim-tərbiyəçi namus məsələsinə də xüsusi diqqət yetirir və oğluna onun adını öz namuslu
hərəkətləri ilə qaldırmağa çalışmasını tapşırır:
Elə namuslu ol, desin hər görən:
"Ağıllı oğluna, Nizami, əhsən!"
Nizaminin "Leyli və Məcnun" poemasında 14 yaşlı oğluna yazdığı nəsihəti isə belə başlayır:
Sən ey on dörd yaşlım, hər elmə yetkin!
Gözündə əksi var iki aləmin.
Bu misralarda şair artıq oğlunun elm öyrənməyə qabil olduğunu vurğulayır. Və onu qəflət yuxusundan
oyanmağa, uğur və müvəffəqiyyət qazanmağa çalışmağa səsləyir:
Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır,
İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır.
Nizami öz oğlunu sayılıb-seçilən, kamil bir şəxsiyyət kimi görmək istəyir. Bunu da belə nəsihət edir:
Ucalmaq istəsən, bir kamala çat,
Kamala ehtiram göstərər həyat.
Şair aşılamağa çalışır ki, hər insan artıq boya-başa çatdıqdan sonra öz əməyilə, öz zəhmətilə yaşamağa
çalışmalı, atasının nüfuzuna və var-dövlətinə göz dikməməlidir:
Elə ki, böyüdün, belədir qayda,
Atanın adından sənə nə fayda?
Sən, aslanlar kimi, keç cəbhələrdən,
Yalnız hünərinin balası ol sən!
Həmçinin, şair təkcə elmə deyil, hər hansı bir peşəni öyrəndikdə belə ona dərindən yiyələnməyi tövsiyə
edir. Peşələrin sirlərini dərindən bilməyin vacibliyi ilə bağlı şair öz nəsihətini belə açıqlayır:
Fəqih olsan əgər, itaətkar ol
Hiylədən, riyadan daim kənar ol.
İsa mərifətli həkim ol, amma
İnsanı öldürən bir həkim olma.
Bir elmi öyrənmək istədikdə sən
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
Dahi Nizami özünütərbiyəni və özünütəhsili yüksək qiymətləndirir. O, 21 yaşında olan oğluna "Yeddi gözəl"
poemasında yazdığı hissədə həyatdan dərs almağı, sirləri açmaq üçün isə elmə yiyələnməyi məsləhət görür:
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Kim ki, ibrət dərsi alıb dünyadan
Sözün lövhəsini öyrənən zaman
Eləmiş sənəti elmə xəznadar,
Dünyanın müşkülü belə açılar.
Mühit amilləri içərisində ictimai mühitin əhəmiyyətini daha yüksək qiymətləndirən şair-pedaqoq insanın
mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasında onun ətrafındakı şəxslərin əvəzsiz rolunu belə qeyd edir:
Yaxşı ad qazanmış gözəl dost ara
Ondan yetişərsən ağ günə, vara.
Bir dostun da olsa, eyibli əgər,
Yüzünün adına ləkə yetirər.
Böyük şair oğluna həmişə səbirli olmağı, bir sıxıntıya düşdükdə yalnızca Allaha sığınmağı məsləhət görür:
Ciyər yırtansa da, qəmin peykanı,
Bununçun yaranmış səbrin qalxanı.
Bağla öz əhdini pərvərdigara,
Başqa duyğulardan çəkil kənara.
Tanrının əmrinə sən əməl eylə,
Bil, üstün gələrsən hər bir müşkülə.
Şairin irsiyyət amilinin şəxsiyyətin formalaşmasındakı rolu ilə bağlı fikirlərinə baxaq:
Zatı pis uzatsa yaxşılıq əli
"İtirməz əslini kimsə" məsəli
Yadından çıxmasın, görsən bədgövhər
Əqrəbi öldür ki, yetirər zəhər.
Şair oğlunu fasiləsiz elm öyrənməyə, tənbəllikdən uzaq olmağa çağırır. Bunu da belə qələmə alır:
Çox iti zehinlər yatan oldular
Axırda saxsı qab satan oldular.
Həmçinin, şair özünün yaşlı halını qurumuş söyüdə bənzədərək, oğlunu nə qədər ki gəncdir, qüvvətlidir,
bunu fürsət bilib, daha çox çalışmağa səsləyir:
Dünyada keçməsin boş cavan çağın,
Yol get ki, güclüdür indi ayağınm.
Bax, mənim söyüdüm, quru budaqdır,
Laləm sapsarıdır, bənövşəm ağdır.
Dahi şair-pedaqoq öz oğlunda ancaq yaxşı keyfiyyətləri görmək istəyir, yaxşı əməlləri ilə əvvəlcə öz adını,
daha sonra atasının adını ucaltmasını istəyir. Şair oğlunu həm elmli, çalışqan, həm də yaxşı insan kimi görmək
istəyir. Nəhayət, uca zirvələrdə görmək istədiyi oğlunu başqalarına möhtac olmamağı, əl açmamağı, yaltaqlıqdan
uzaq olmağı nəsihət edir:
Ağalıq layiqdir mənə dünyada,
Baş əyə bilmərəm mən əsla yada...
Yaltaq zəncirini şir qırdı, atdı,
Odur böyüklüyə dünyada çatdı.
Nizami irsi çox zəngindir. Onun yaradıcılığı təlim-tərbiyə məsələləri ilə yaxından əlaqəli olub, bütün
valideynlərə və müəllimlərə təlim-tərbiyənin səmərəsinin yüksəldilməsi işində kömək edir. Şair "Oğlum
Məhəmmədə nəsihət"lərində övladın tərbiyəsində əsas olan keyfiyyətləri və onları aşılamağın üsul və vasitələrini
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bizlərə poetik dillə göstərir. Onun nəsihətləri həm uşaqların, həm yeniyetmələrin, həm də gənc nəslin tərbiyəsində
böyük bir məktəbdir.
525-ci qəzet. - 2021. - 16 dekabr. - № 230. - S. 15.
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Əsrlərdən gələn səs
İradə Əliyeva
Xalqımızın tarix boyu yetirdiyi ən böyük dühalardan olan görkəmli şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin
anadan olmasının 880-ci ildönümünü simvollaşdıran “Nizami ili”ndə onun əsərlərindəki qadın obrazları barədə
də söhbət açmaq yerinə düşər. Qadına münasibət, bu adın ucalığı, şərəfi şairin yaradıcılığında aparıcı istiqamət
təşkil edir. Bu mövzuda düşüncələrini qüdrətli söz ustadı yaratdığı ayrı-ayrı parlaq qadın obrazları işığında
canlandırır.
Qadına sevgi və ehtiram
Nizaminin Şərq ədəbiyyatının şah əsərlərindən olan “Xəmsə”si qadın surətləri ilə zəngindir. “Sirlər
xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə” əsərlərinin hər birində
mükəmməl mənəvi keyfiyyətlərə malik qadınlarla rastlaşırıq. Maraqlısı budur ki, “Xəmsə”dəki bütün poemaların
əsas qəhrəmanları elə məhz bu zərif zümrənin insanlarıdır. Şairin qadına, anaya ali münasibəti, ilk növbədə, elə
bundan bəlli olur. Digər maraqlı məqam isə Nizaminin qadın obrazlarını bu qədər dahiyanəliklə yarada bilməsi,
onların mənəvi dünyasına dərindən bələdliyi, həssaslıqla anlamaq bacarığıdır. Həmin obrazlarla yaxından tanış
olduqca bu zümrənin çəkdiyi iztirabları, acılı-şirinli duyğuları da hiss etmiş olursan. Qadına verilən yüksək dəyər,
ilk növbədə, Nizaminin öz anasına olan sevgisindən, ehtiramından irəli gəlir. Şeirlərinin birində dahi şair anası
Rəisənin vəfatını sarsıntı ilə təsvir etməklə onu dünyaya gətirmiş qadına böyük övlad sevgisini ifadə edir. Digər
tərəfdən şairin zərif zümrəyə münasibətinin müəyyənləşməsində, qadın ideallarının formalaşmasında öz xanımı
Afaqa olan dərin məhəbbəti, hörmət və ehtiramı da böyük rol oynamışdır.
Afaqı Dərbənd hökmdarı şairə kəniz kimi hədiyyə etmişdi. Afaqın yüksək kamallı bir qadın olduğunu görən
Nizami onu özünə həyat yoldaşı seçmişdi. Onunla yaxşı günlər keçirdiyini əsərlərində daim xatırlayır. Afaqın
ölümü Nizami Gəncəvini çox sarsıdır. Bunu hər dəfə iztirab dolu misralarında da duyuruq.
İlk poeması “Sirlər xəzinəsi”ndə qadın surəti və onun cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi kimi öz haqq və hüququnu
tələb etməsi “Sultan Səncər və qarı” mənzuməsində çox inandırıcı şəkildə verilmişdir. Nizaminin ideal cəmiyyət
sorağında olduğu, insanları sosial təbəqəsindən asılı olmayaraq mənəvi təmizliyə çağırması poema boyu təbliğ
olunur. Və bunu çəkinmədən ümidi hər şeydən kəsilmiş bir qarının dilindən ədalətsiz, zülmkar hökmdarın üzünə
söyləyir. Əsərdə dul bir qadının hünəri mənəviyyatını iblisə satmış hökmdarın nadanlığına qarşı qoyulur. Bununla
da dahi şair zəmanəsinin ən cəsarətli söz ustadı olduğunu sübut edir.
Bənzərsiz obrazlar
Nizami Gəncəvinin əsərlərindəki qadınların hərəsinin öz missiyası var. Dahi mütəfəkkir bu surətlər
vasitəsilə ayrı-ayrı dəyərləri simvollaşdırır, düşüncələrini bu simvollar vasitəsilə oxucularına yetirir. Belə ki, bir
çox tədqiqatlarda da qeyd edildiyi kimi, Nizaminin əsərlərindəki Nüşabə obrazı şahlıq, sultanlıq, müdriklik
simvolu, Şirin sədaqət, doğruluq, namus, Fitnə əzmkarlıq, cəsarət, dözüm, Leyli dövrünün bütün ağrı-acılarına,
mühafizəkar qayda-qanunlarına qeyd-şərtsiz əməl etməyə borclu, mühitin diktəsi ilə hərəkət etməyə məcbur olan
saf bir qız, Məhin Banu həm hökmdar qadın, həm də doğru yol göstərən müdrik, mükəmməl bir xanım rəmzi
olaraq təqdim edilir. Bu obrazlarla tanış olduqca gözlərinin önündə Nizami dövründə yaşamış xanımların kamillik
abidəsi canlanır və bu qadınların gözəlliyinə, ağlına-kamalına, ismətinə, zərifliyinə, kişilərlə bərabər səviyyədə
dayanmalarına, bir o qədər də mətinliyinə, cəsarətinə heyran olmaya bilmirsən.
Nizami yaradıcılığındakı qadın surətləri nəinki klassik, eləcə də ümumən Azərbaycan ədəbiyyatının
bənzərsiz qadın obrazları kimi ümumbəşəri bir fonda öz ifadəsini tapır. Əsərlərinin birində şair qadını vəfasız
adlandıran, onları dünyaya bəla sayan ərəbi bədxah bir insan kimi səciyyələndirir və bununla da qadına
münasibətini göstərmiş olur.
Nizaminin yaratdığı mükəmməl qadın obrazlarından biri Nüşabədir. Bu obrazla “İsgəndərnamə” əsərində
rastlaşırıq. Nüşabə Bərdə hökmdarıdır. Bu ağıllı qadının ədaləti, uzaqgörənliyi sayəsində onun yurdu çox gözəl,
abad, insanların xoşbəxt yaşadığı məkana çevrilmişdir. Əsərdə şair yalnız Nüşabə surətinin təsviri ilə
məhdudlaşmır. Bu müdrik qadının ətrafında minlərlə qəhrəman qız-gəlini bir araya gətirir. Poemada şairin öz
qadın qəhrəmanına - Nüşabəyə heyranlığını da duymamaq olmur. Onun ağlına, dərrakəsinə məftun olan Nizami
qadın müdrikliyinin və bir o qədər də igidliyinin təsviri üçün Makedoniyalı İsgəndəri Azərbaycana gətirir.
Səhraya qoşun çəkən İsgəndər su və əkininə heyran qaldığı o yerin başçısı ilə maraqlanır. Həmin diyarın Nüşabə
adlı bir qadın tərəfindən idarə edildiyini söyləyirlər. Nizami hər iki hökmdar arasında baş verən hadisəni dramatik
planda təsvir edir. Makedoniyalı İsgəndər qüdrətli hakim olsa da, adi elçi sifəti ilə Bərdəyə Nüşabənin yanına
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getməli olur. Özünün böyük sərkərdəliyi ilə öyünən İskəndərin Nüşabənin sarayına gələrkən elçilik qaydalarına
riayət etməməsi, cəsarətlə içəri girməsi, qılıncını çıxarmaması hökmdar xanımda şübhə doğurur. Nüşabə bundan
qəzəblənir və axırda şübhələndiyi adamı tanıyır. Nüşabə yenilməz bir qəhrəman kimi İsgəndərin sözlərindən
qorxmur. Böyük sərkərdə özünün tanınmması üçün nə qədər israr etsə də, Nüşabənin gətirdiyi dəlillər qarşısında
aciz qalır. Dünyanı fəth etmək qüdrətində olan İsgəndər Nüşabənin kamalı qarşında diz çökür. Fatehin
düşüncələrində tamam başqa bir aləmin qapılarını açır. Nizami burada qadının ağlının, mənəvi qüvvəsinin
intəhasızlığını göstərir. Nüşabənin hökmdarlıq etdiyi diyarın bəd niyyətdən, xudbinlikdən, tamahkarlıqdan, naqis
keyfiyyətlərdən xali olduğunu meydana qoyur.
Şərq ədəbiyyatında bir ilk
Nizami Gəncəvi Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə qadını ən yüksək zirvəyə ucaldıb layiq olduğu qiyməti verən
şairdir. Onun əsərlərindəki surətlərin araşdırılması Azərbaycan milli düşüncəsində tarixən xanımlarımıza
münasibətin müəyyən edilməsi baxımından çox önəmlidir. Çünki “Xəmsə”dəki bu obrazlar şairin xəyal
dünyasından gəlmir, yaşadığı dövrün reallıqlarından, o dövrə qədər formlaşaraq möhkəmlənmiş ənənələrdən
qaynaqlanır. Onlar heyranedici gözəllikləri, mənəvi dünyalarının zənginliyi, dərin zəkaları ilə böyük rəğbət
doğururlar. Əməllərindəki saflıq, dürüstlük, nəciblik bu zərif insanların ali keyfiyyətlərindəndir. Həmin obrazları
Nizaminin əhatə olunduğu mühitlə birgə təsəvvüründə canlandıra bilirsən və Azərbaycan xalqının hələ əsrlər
əvvəl dünyanın bir çox toplumlarından nə qədər irəlidə olduğunu görürsən.
Bu qəhrəmanlar sırasında dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin gözəl incisi olan Şirin öndə durur. Şair “Xosrov və
Şirin” poemasında məhəbbətin böyüklüyünü, insan ağlını, düşüncəsini tərənnüm edərək əsrlərlə unudulmayan
bədii surətlər, ədəbi qəhrəmanlar yaratmışdır. Şirin Şərq ədəbiyyatında Nizaminin ən mükəmməl qadın
obrazlarından biridir. Bu mükəmməllik obrazın boyuna, biçiminə, ağlına, kamalına, hətta saçının gözəlliyinə
qədər bütün təfərrüatları əhatə edir. Əslində gözəllik Nizaminin bütün qəhrəmanları üçün bir meyardır. Təbii ki,
şairin “Xosrov və Şirin” poemasında əsas diqqət mərkəzində saxladığı və baş verən bütün hadisələri bu adın
ətrafında mərkəzləşdirdiyi Şirin də istisna deyil. Şirin hökmdar nəslindəndir. Əsl xarakter sahibi olan bir xanımdır.
Hadisələrə adekvat reaksiyası ilə böyük rəğbət doğurur. Şair Şirinin psixoloji əhvalını, fikirlərini, xasiyyətini,
duyğularını qurduğu hadisələr silsiləsinin əhatəsində çox böyük ustalıqla təsvir edir. Poemanın məzmun janrı
şairin özü tərəfindən “həvəsnamə” kimi müəyyən edilsə də, Nizami əsərində insanı mənən zənginləşdirən və
kamilləşdirən, onu ilahi mərtəbəyə qaldıran, xarakterini mənfidən müsbətə doğru dəyişdirən ülvi məhəbbətə himn
yaratmışdır.
Şirin həm də həqiqi qadın xarakterinin ifadəçisidir. Elmi tədqiqatlarda da qeyd edildiyi kimi, Nizami bu
xarakteri, onun inadcıllığını böyük zövqlə təsvir etməkdən yorulmur. Şirin Məhin Banunun öyüdlərindən sonra
hiss burulğanından ayılır və ona söz verir ki, Xosrovun evinə kəbinlə daxil olacaq və heç vaxt onun kənizinə
çevrilməyəcək. Bu məqamda Nizami Gəncəvinin qadına münasibətdə demokratizmini görürük. Eyni zamanda
Xosrovun istəmədiyi qadınlarla izdivaca girməsinin acı sonluğunun təsvirini verir. Əsər boyu Xosrovla Şirinin
xarakteri bir-birini tamamlayır. Şirinin öz sevgilisinin məzarı üstündə intihar etdiyini təsvir edərkən şair onun bu
fədakarlığını alqışlayir, qadını ülvi bir varlıq kimi göstərir.
Qadın azadlığının tərənnümçüsü
Təbii ki, Nizaminin yaratdığı bütün qadın obrazları öz dövrünün hadisələridir və o dövrdə zərif cinsə
münasibət məsələsi heç də bütün məqamlarda ürəkaçan deyildi. Ata evində, ər evində qadını mənəvi buxovların
əsirliyində saxlayan düşüncə sahibləri çox idi. Belələri qadına hüquqsuz, dilsiz-ağızsız əşya kimi yanaşırdılar.
Bəzən onları bir saraydan başqa saraya, yaxud sarayın hörmətini qazanmış hansısa şəxslərə kəniz qismində
hədiyyə kimi göndərirdilər. Bu acınacaqlı durum zəmanəsinin böyük zəka sahibi kimi şeyx Nizamini hər zaman
düşündürürdü. Belə bir mühitdən çıxış yolları aramağa çalışırdı. Ona görə də şair yaradıcılığının mühüm bir
qismini məhz bu mövzuya həsr etmişdir. Böyük mütəfəkkirin qeyd edilən məsələdən dolayı narahatlıqla poetik
axtarışlarının ən mükəmməl nümunələrindən biri Leyli obrazıdır. Leyli arxaik düşüncənin, köhnə ehkamların
əsirinə çevrilmiş qadınların ümumiləşmiş obrazıdır. O, Məcnuna dəlicəsinə aşiqdir, amma öz sevgisini dilə
gətirmək iqtidarında deyil. Yaşadığı cəmiyyət, əhatə olunduğu mühit bunu qadına qadağan edirdi.
Leyli surəti Şərq xanımlarının fədakarlığının, analıq qayğısının, məişətdə oynadığı mühüm rolun canlı
abidəsidir. Şair qadının azadlığa layiqliyini, ona qarşı zorakılıq hallarına son qoyulması ideyasını tərənnüm edirdi.
Bu baxımdan da deyə bilərik ki, Nizami Gəncəvi cəmiyyətdə qadının necə rol oynayacağını min il bundan əvvəl
görüb onu qələmə almışdır.
Dahi şairin yaratdığı parlaq qadın obrazlarından biri də “Xosrov və Şirin” poemasındakı Məhin Banudur.
Nizami onun timsalında ədalətdə, səxavətdə, cürət və cəsarətdə əsla kişilərdən geri qalmayan hökmdar qadının
portretini canlandırır. Məhin Banunun səltənətində əmin-amanlıqdır. Xalqın güzəranı yaxşıdır, ölkənin xəzinəsi
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həmişə dolu, torpağı bərəkətlidir. Məhin Banu adil bir hökmdar olmaqla yanaşı, eyni zamanda qayğıkeş, həssas
ana, müdrik, ağıllı bir qadındır. Bunu onun qardaşı qızı Şirinə öyüd-nəsihətlərində görürük. Təmiz ad və təmiz
əxlaqın şahlığa bərabər tutulduğunu Şirinə başa salır, onu dünyanın hiylələrinə uymamağa çağırır.
Qadın iradəsi
Şair “Yeddi gözəl” poemasında yaratdığı Fitnə obrazını da kifayət qədər parlaq boyalarla işləmişdir. Bu
surət iş və çalışqanlığın nə olduğunu Bəhram Gura anladır, mətanəti ilə şahı heyrətləndirir. Vaxtilə onun ölümünə
fərman vermiş şah aylar sonra Fitnənin igidliyinə valeh olur.
Şair “Yeddi gözəl” poemasında qadın problemini dünya müstəvisinə çıxarır və bu problemin daha geniş
çevrədə həllinə çalışır. Əsərdəki çin, rus, fars, türk, hind, ərəb və digər xalqlara mənsub qadın nümayəndələrin
hər biri öz ağlı-kamalı, dərrakəsi ilə diqqəti çəkir, öz milli adət və ənənələrinə sevgiləri, analıq qayğısı ilə böyük
rəğbət doğururlar. Nizami qadınların ailədəki rolunu yüksək qiymətləndirir. Qadını evin aparıcı qüvvəsi,
övladların ümdə tərbiyəçisi hesab edir.
Nizami Gəncəvi öz dövründə qadınlar haqqında mövcud olan bir çox mənfi stereotipləri də dağıdır. Şair
yanlışlıqların təsirindən irəli gələrək qadınlara şamil edilən mənfi xüsusiyyətlərin əslində onların fitrətinə uyğun
olmadığına səmimi-qəlbdən inanır. Bu qənaətini Xosrovun ölümünə dözməyərək onun məzarı başında canına
qıyan Şirin haqqında yazdığı bu sözlərlə tamamlayır: “Afərin Şirinə və onun şirin ölümünə! Afərin can verib can
almasına! Eşq üçün belə ölmək lazımdır. Canana belə can vermək gərəkdir. Hər qadın olan namərd deyildir...”
Nizaminin dahiliyinə baxın ki, o, bu günün əsas müzakirə mövzularından olan gender bərabərliyi
məsələlərinin mahiyyətini tam dəqiqliyi ilə anlayır və anladır. Yaratdığı qadın surətlərini ailənin müqəddəsliyi,
xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri, mental xüsusiyyətləri ilə də uğurlu şəkildə uzlaşdırır. Əsrlərin o üzündən gələn
bu təlqinlər müasir dünyamızda da mühüm aktuallıq kəsb edir, insan mənəviyyatına işıq salır, həyata aydın
münasibət formalaşdırır.
Azərbaycan. - 2021.- 19 dekabr. - № 276. - S. 6.
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Nizami Gəncəvinin kamilliyə gedən yolda ilk nəsihəti
"Adəmin yaradılması haqqında" məqalə və "Ümidsiz padşahın bağışlanmasının dastanı" hekayəsi
haqqında qeydlər
Nadir Yalçın
Nizami Gəncəvinin söz mülkünə səyahət etmək, onun məna ümmanına baş vurmaq oxucunun mənəvi
aləmini nə qədər zənginləşdirirsə, bu xəzinə haqqında mülahizələr aparmaq bir o qədər müşkül məsələdir. Nizami
Gəncəvinin poemalarında eyni andan bir neçə bəşəri məsələlərə toxunulur və bu məsələlər elə ustalıqla, bədii
sənətkarlıqla ifadə olunur ki, oxucu bu fikir ümmanına baş vurmaqla yanaşı, həm də estetik zövq alır. Nizami
yaradıcılığı oxucunu qüsurlarından arındırmaq üçün mənəvi güzgüdür. Əgər ədəbiyyat həyatın bədii inikasıdırsa,
Nizami də bu inikasın ən böyük ustasıdır. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı həyatın özüdür. Realizmlə romantizm onun
yaradıcılığında qarşılıqlı vəhdətdədir.
Təkcə "Sirlər xəzinəsi" poeması gələcək ədəbiyyat üçün əsas mövzu bazası rolunu oynayıb. Hansı ki, XXI
əsr müasir Azərbaycan ədəbiyyatında da Nizami mövzuları aktualdır və onun dəst-xətti hələ də hiss olunur. Əruz
vəzninin səri bəhrində qələmə alınan, vahid süjet xəttinə malik olmayan bu poema ədəbiyyatımızın ən gözəl
didaktik nümunəsidir. Burada dövrün ictimai-siyasi vəziyyəti, əməyin ucalığı, ədalətin mütləqliyi haqqında
bəşəri-fəlsəfi fikirlər yer alıb. "Sirlər xəzinəsi" poeması yalnız hikmətli sözlərin, nəsihətlərin diktəsindən ibarət
olsaydı, belə maraq doğurmazdı. Nizami böyük ustalıq nümayiş etdirərək oxucuya ötürmək istədiyi mesajı hansısa
hadisənin timsalında qələmə alıb və ortaya qoyulan məsələ oxucu üçün daha da aydınlaşsın deyə, hekayətlərdən
əvvəl müqəddimə xarakterli məqalətlər təqdim edib. "Sirlər xəzinəsi" poeması iyirmi məqalət və uyğun olaraq
iyirmi hekayətdən ibarətdir. Vahid süjet xətti olmasa da, iyirmi hekayət arasında məna əlaqəsi ustalıqla gözlənilib.
Hekayətlərin ardıcıllığı da təsadüfi deyil. Hər biri birlikdə, bütöv tam kimi "Kamil insan necə olmalıdır?" sualına
cavab verir.
"Sirlər xəzinəsi" poeması bir çox şəxslər tərəfindən həm filoloji, həm də bədii tərcümə olunub. Ən qiymətli
filoloji tərcümələrdən biri də şərqşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, Harvard
Universitetinin fəxri doktoru Rüstəm Əliyevə məxsusdur.
Birinci məqalə "Adəmin yaradılması haqqında"dır. Professor Tərlan Quliyev qeyd edir ki, bütövlüklə Şərq
ədəbiyyatında "Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim" ifadəsini poeziyaya gətirən ilk şair Nizami Gəncəvidir. "Sirlər
xəzinəsi" poeması bu sözlərlə başlayır:
"Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim,
Həst kəlide-dəre-gənce-həkim.
(Həkimlər xəzinəsinin qapısının açarıdır)
Bu məqalənin də mövzusu "Quran" motivlərinə dayanır. Şeyx Nizami ilk insan - Adəmin yaradılması
haqqında "Quran"da yer alan ayələrdən qaynaqlanıb. Amma təbii ki, şairin əsas məqsədi bu hadisəni nəzmə
çəkmək deyil. Məqalənin əsas mahiyyəti insanlara Adəm peyğəmbərin başına gələnlərin qismində bir çox
mətləbləri aşılamaqdır. Birinci məsələ odur ki, Nizaminin yaradıcılığında təsəvvüf ruhu, sufizmin və hürufizmin
bəzi konsepsiyaları cəmləşib. O, insanı Allahın varlığının bir sübutu hesab edir:
"O zamanlar ki, eşqə pərəstiş etmirdilər,
Yoxluqda da varlığın sədası yox idi".
Yəni Adəm yer üzünə göndərilməmişdən əvvəl varlığın təcəssümanı yoxluqdan ibarət olan dünyada yox
idi, eşqə pərəstiş insanla bağlıdır, insan varsa, eşq var. Adəm yer üzünə gələndən sonra uca varlığın hökmü yer
üzündə də bərqərar oldu. Nizami digər beytlərdə Adəmi insan olduğu üçün bəxtəvər adlandırır. Çünki əgər göydə
pərilərin sonuncu övladı idisə, yerə göndərilməklə bəşərin birincisi oldu. Burada Nizami hər bir baş verən
hadisədə yaxşı nəticə axtarmağı, Şükr etməyin vacibliyi çatdırır. Təbii ki, şükranlığın aşılanması ilə yanaşı,
Adəmin tabelikdən çıxıb cənnətdən yerə göndərilməsini də bir növ onun bədbəxtliyi adlandırır:
"Əgər belə deyilsə, nə üçün uca göylər
Sənin kimi şəhər məhbusunun
şəhər qapılarını açdı?".
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Nizami digər bir beytdə belə yazır:
"Xilqətin sərhədi onun bazarı olub,
(Allahın) bakirə qüdrəti
onun işində təzahür edib".
Adəmin insan cildində yer üzünə göndərilməsi Allahın hələ istifadə etmədiyi qüdrəti idi ki, bu hadisə ilə
hasil oldu. Nizami bununla insana verdiyi dəyəri göstərir. Ümumiyyətlə, bu məqaləti 3 hissəyə bölərək izah etmək
mümkündür, yəni Nizaminin 3 niyyəti olub: 1) İnsanın Allah qatında necə dəyərli olduğunu Adəm peyğəmbərin
timsalında təsvir etmək və onun yer üzünə göndərilməsinin heç də pis hadisə olmadığını sübut edib bunda da bir
hikmət axtarmaq; 2) Adəmin öz nəfsi ucbatından başına gələnləri təsvir etmək, "nə var ona qane olmaq lazımdır"
fikrini oxucuya çatdırmaq; 3)Bu hadisələrin timsalında insanlara ibrət dərsi verib onların aqilləşməsinə nail
olmaq.
Nizami Adəmin nəfsinə güc gələ bilməməsini belə təsvir edir ki, Adəm arpa ola-ola ona qane olmayıb
buğdanı seçdi. Elə bir buğda ki, heç onun üçün Allaha Şükr etməyə də dəyməz və Adəm buğda kimi çılpaq şəkildə
yerə göndərildi. Arpanın dərdindən torpağa qatlaşmalı oldu:
"Ey yolunda can damarı itmiş (insan),
Sənə tələ haman buğda dənəsi oldu".
"Sirlər xəzinəsi" poemasını yüksək səviyyədə təhlil edən alimlərdən biri də filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Siracəddin Hacıdır. O, "Sirlər xəzinəsi"nin hər beytinə xüsusi yanaşıb. Məqalənin bir beytində türk adı
çəkilib. Nizami Adəm barəsində belə yazır:
"O, Ay kimi Xətay türkü oldu,
Və xəta zülfünü papağının altında gizlətdi".
Siracəddin Hacı bu beytə belə şərh verir ki, Xətay bölgəsi Çində yerləşir və orada türklər yaşayır. Adəm
Allah tərəfindən bağışlanandan sonra üzü Xətay türklərinin üzü kimi nurlandı.
Nizami Adəmin bu günahından sonra tövbə etməsini təqdirəlayiq hesab edir və insanlara tövbə etməyin
vacibliyindən söhbət açır:
"Günahkar üçün ən yaxşı (əməl) üzr istəməkdir,
Adəm üzr istəyərək o (yüksək) məqama çatdı".
Nizami yüksək məqam deyəndə peyğəmbərliyi nəzərdə tutur. O, insanların kamilləşməsi naminə öz
məsləhətləri ilə məqaləni yekunlaşdırır, insanları ürəkli, cürətli, alçaqkönüllü, yalnız Allahdan mədət uman,
şükran olmağa çağırır.
"Ümidsiz padşahın bağışlanmasının dastanı"
"Adəmin yaradılması haqqında" adlı məqalədə Nizami Gəncəvi dünyada insanın mahiyyətini, nəfsin
törətdiyi fəsadları və tövbənin vacibliyini oxucuya çatdırır. Bu məqalə hekayə üçün bir hazırlıq mərhələsi idi.
Sanki məqalədə ümumnəzəri toxunulan məsələlər hekayədə hadisənin təsviri ilə əyaniləşir. "Ümidsiz padşahın
bağışlanmasının dastanı"nda ortaya qoyulan məsələ odur ki, insan öz günahlarını etiraf etməli, bağışlanmasını
diləməlidir, təkəbbür insanı məhvə sürükləyir.
Hekayədəki hadisə bir adil insanın yuxusunda baş verir. Həmin adil kəs yuxusunda bir zalımı görür və
gördüyü pis işlər qarşılığında Allahın ona hansı cəza verdiyini soruşur. Birinci məsələ odur ki, bu hadisələrin
yuxuda baş verməsi təsadüfi deyil. Yuxuda insan nə bu dünyada olur, nə o dünyada, yuxu iki dünya arasında bir
körpüdür ki, bu dünyada qalan adil insan o dünyada olan zalım insanla həmsöhbət ola bilir. Nizami burada
hekayənin reallıqdan tam kənara çıxmaması üçün hadisələri yuxuda cərəyan etdirir, çünki yuxuda bütün
ağlasığmaz, qeyri-real hadisə baş verə bilir.
Zalım padşah Allahın dərgahına gedərkən mədət ummağa kimsə axtarır, amma hamı ondan üz döndərir.
Zalım padşah Allahın qarşısında öz günahlarını etiraf edir və ondan bağışlanmasını xahiş edir. O, "Ya məni odla
cəzalandır, ya da hamının əksinə iş tut" deməklə hər şeyin yaradanın iradəsindən aslı olduğunu qəbul edir. Onun
bu tövbəsi Allahın dərgahında qəbul olunur.
Nizami bu hekayədə insanın təkəbbürlü olduğunu da önə çəkir. Çünki zalım padşah bu dünyadaki pis
əməllərinin fərqinə varmır, öz günahlarını təkəbbürü naminə etiraf etmir, yalnız dünyasını dəyişəndən sonra
bağışlanmasını rica edir. Uca Allah ondan öz rəhmini əsirgəmir, zalım padşahın xəcalətini görüb onu əfv edir.
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Nizaminin vermək istədiyi mesaj odur ki, nə qədər gec deyil bu dünyada zalımlıqdan əl çək, tövbə et ki, Allah
qarşısına üzüqara getməyəsən. Digər tərəfdən, şair yaradanın sonsuz səxavətini ön plana çəkir.
Nizami hekayəni öz nəsihətləri, hikmətli fikirləri ilə tamamlayır, insanları yaxşı əməl etməyə çağırır:
"Bu köhnə cırıq xalçanı ver getsin,
Günaha bulanmış ətəyin haqqında fikirləş".
Ümumiyyətlə, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı bütünlüklə aforizm, ibrətamiz deyimlərdən ibarətdir. Məsələ
odur ki, Nizami bədii sənətkarlıq nümayiş etdirərək bu fikirlərini hansısa hadisənin fonunda təqdim edir. İyirmi
hekayə içində məhz bu problemin birinci ortaya qoyulması təsadüfi deyil. İnsan əvvəlcə bütün günahlarından
arınmağı bacarmalıdır. Nizaminin arzusunda olduğu kamil insan digər lazımi kefiyyətləri qazanmamışdan əvvəl
mütləq saflaşmalıdır.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-18 dekabr.-№50.-S.13.
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Nizami Gəncəvinin əxlaqi görüşləri
Təlim və təhsilə, müəllim şəxsiyyətinə, tərbiyəyə aid fikirlər şairin
yaradıcılığında geniş yer tutur
Akif Abbasov,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi, pedaqogika üzrə
elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim
Nizami Gəncəvi Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə bəxş etdiyi ən böyük töhfə, ən qiymətli
sərvətdir, xalqımızın milli iftixarıdır. O, dünya miqyaslı şair və mütəfəkkir alim kimi bütün dövrlərdə
zirvələr fəth etmiş və etməkdədir. M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində göstərir ki,
“Məhəmməd həzrətləri peyğəmbərlərin sonuncusu olduğu kimi, Nizami həzrətləri də şairlərin
sonuncusudur”. Bu, şairin qüdrətinə verilən böyük qiymətdir.
Şairin özü də böyüklüyünü etiraf etmiş və yazmışdır:
Şeirdən ucalıq umma dünyada,
Çünki Nizamiylə qurtardı o da.
N.Gəncəvidən sonra dünyaya gələn şəxslər (sonralar məşhur olmuş bu şairlər) Nizamini hörmət və
ehtiramla anmış, cəsarət edib onun toxunduğu mövzulara müraciət etdiklərinə görə dahi şairdən üzr istəyərək ruhu
qarşısında baş əymişlər.
Diqqət yetirək. Əmir Xosrov “Şirin və Xosrov” poemasında yazırdı:
Nizami hər sözü demiş birinci,
Qoymamış cilasız qalsın bir inci.
Və yaxud Əlişir Nəvai “Fərhad və Şirin” poemasında göstərirdi:
Bu meydanda sanma asandır durmaq,
Nizamilə pəncə-pəncəyə vurmaq.
Nizamiyə pəncə uzatsa hər kəs,
Qırılar pəncəsi, murada yetməz.
Nizami insan şəxsiyyəti ilə bağlı çox önəmli və dəyərli konsepsiya yaratmış, həmin konsepsiya əsasında
bədii təfəkkürün sonsuz imkanlarından bəhrələnərək poemalarında fəlsəfi, pedaqoji və psixoloji fikrin bənzərsiz
nümunələrini əks etdirmişdir.
Əxlaqi görüşlərində vətənpərvərlik
Nizami öz şəxsiyyəti və yaratdığı heyrətamiz qəhrəmanlarının nümunəsi ilə bir tərbiyə məktəbidir ki,
oxucularını əxlaqi cəhətdən saflaşmağa, mənəvi baxımdan kamilləşməyə sövq edir. O, insanı dünyanın əşrəfi kimi
ucaldaraq onun kamilləşməsini, hərtərəfli yetişməsini, nəcib, ən gözəl keyfiyyətləri özündə cəmləşdirməsini,
mədəni davranış vərdişlərinə, rəftar tərzinə, dünyagörüşünə yiyələnməsini arzulayırdı. Əsərləri, hikmətli, müdrik
fikirləri ilə tanışlıq insanlarda, gənc nəsildə tərbiyələnmək, mənəvi saflaşmaq tələbatı doğurur. Nizaminin təlim
və təhsilə, müəllim şəxsiyyətinə, tərbiyənin tərkib hissələrinin məzmununa daxil olan məsələlərə aid çoxlu
qiymətli fikirləri vardır.
Diqqət edək:
Şahanə tərbiyə, hünər nəzakət,
Ağıla nur verir, ürəyə qüvvət.
Şairin əxlaqi görüşləri xüsusilə önəmlidir. Onun əxlaqi görüşlərində vətənpərvərlik, vətən sevgisi
özünəməxsus yer tutur. Dünyada Nizamini uzun illər İran, fars şairi kimi tanıyıblar. Bu, onun öz əsərlərini fars
dilində yazmasından irəli gəlib. Həm də hansı millət, ölkə Nizami kimi dühanın, dahi şairin, qüdrətli filosofun,
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söz xiridarının özününkü olmasını istəməz. Nizami isə məhz bizə, Azərbaycana məxsusdur, xalqımızın övladıdır.
O, türk oğlu türk olmağından, Gəncədə doğulmağından və burada yaşamağından hədsiz iftixar hissi keçirmiş,
Bərdəni vəsf etmişdir. Bütün bunlar dahi şairin vətənpərvərlik mövqeyindən irəli gəlir və insanları, doğma yurdu,
ana torpağı sevməyə, Vətənə bağlı olmağa çağırır.
Nizami Gəncədə də dünyasını dəyişib və orada dəfn olunub. Ucalıq, məğrurluq, dahilik, bənzərsizlik,
əlçatmazlıq, bədii söz və elmi fikrin əvəzedilməz tərənnümçüsünə ehtiram kimi Gəncədə onun möhtəşəm
məqbərəsi, abidə kompleksi qərar tutub.
Nizami vətən eşqini, doğma Gəncəni aşağıdakı kimi tərənnüm edir:
Şairliyim saxlayıb dustaq kimi Gəncədə,
Mənəm indi dünyanın söz hakimi Gəncədə.
Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi olan Bərdənin tərifini, füsunkar gözəlliklərini isə belə verir:
Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir,
Yazı da, qışı da güldür, çiçəkdir.
İyulda dağlara lalələr səpər,
Qışını baharın nəsimi öpər.
Nizami “İsgəndərnamə”də Gəncə zəlzələsini ürək ağrısı ilə təsvir edir. Doğma diyarın bir an içərisində
yerlə-yeksan olması onu sarsıdır:
Qopdu bir zəlzələ, göyü oynatdı,
Şəhərlər dağılıb yerlərə batdı…
Nə qədər xəzinə batdı o gecə,
O şənbə gecəsi yox oldu Gəncə.
Tərbiyənin məqsədi
Nizami tərbiyənin məqsədini vətəndaşların fəaliyyətinə, həqiqətə, xeyirxahlığa, ədalətə, doğruçuluğa, eyni
zamanda gözəlliyə xidmət göstərməsində görürdü. O, şəxsiyyətin inkişaf prosesinin xarici mühitdən asılılığını
qəbul edir, uşağın inkişafı ilə onun tərbiyəsinin yanaşı, vəhdətdə getdiyi qənaətinə gəlirdi. Hərtərəfli inkişaf etmiş
insanın tərbiyə olunmasını vacib bilirdi. O, ətraf mühitlə insanlar arasındakı münasibətlər barədə düzgün
anlayışların yaradılmasını məsləhət görürdü.
Atalarımızın belə müdrik kəlamı var: “Qane olmaq - xoşbəxt olmaq deməkdir”. Nizami də insanların vardövlətə həris olmasına qarşı çıxır, azla qənaətlənməyi tövsiyə edirdi. Toplanmış varidatın çox vaxt firavan həyat
vəd etmədiyini, əksinə adamın başına bəla olduğunu söyləyir. Ədibin qənaətincə, “Kim ki qızıla qatdı gündüz
kimi başını, Gecətək qucaqladı nur saçan qaş-daşını”.
Nizami ədalətli olmağı mühüm əxlaqi keyfiyyət sayır, birisinin digərinə münasibətində ədalətin, insafın
tələblərini gözləməyi vacib bilir, ədaləti yer üzünün fatehi hesab edirdi. Dahi şair zülmü, zorakılığı pisləyir,
onların insanlara hədsiz bəlalar, əndişə, iztirab, qəm-qüssə, kədər, ümidsizlik gətirdiyini və onları əzab-əziyyətə
düçar etdiyini söyləyirdi. O, insanların xeyirxah işlər görmək arzusunu təqdir edir, dünyada yaxşılığı hər şeydən
üstün sayırdı. Bu xüsusda deyirdi:
Pisdən yaxşılıqla qorunmaq mümkün,
Dünyada yaxşılıq hər şeyə üstün.
Ədibin qənaəti belədir ki, yaxşılıq etmək, heç də, sadəcə, insanın fədakarlığı, yaxşı xüsusiyyəti deyil, o,
bu hərəkətə yol verməklə həm də özü üçün qapı açır, bir vaxt öz hərəkət və əməli özünə qayıdır.
Əməyə məhəbbət, zəhmətə bağlılıq
Nizami Gəncəvinin əxlaqi görüşlərində əməyə məhəbbət, zəhmətə bağlılıq, əməksevərlik xüsusi yer tutur.
O, insanları boş-bekar dayanmamağa, bir işin qulpundan yapışmağa çağırır. İnsan hansı yaşda olmasından asılı
olmayaraq hansısa işi görməyə (kərpickəsən kişini yadınıza salın) qadirdir. Öz məhdud imkanı, qüvvəsi, gücü
daxilində də dolanışığını təmin edə bilər. Cüzi qazanc başqalarına əl açmaqdan daha şərəflidir (“Öz halal
zəhmətinlə namuslu insan sayıl, Hər yetənə alçalma, əl açıb olma sail”).
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Əməyə yüksək qiymət verən Nizami onun axırının insanın rahatlığı ilə nəticələnəcəyinə möhkəm əmindir
və bu qənaətə gəlir ki, ərənlər şöhrətə zəhmətlə ucalıblar.
Nizami insanlardan bədbinliyə qapılmamağı, nikbin olmağı tələb edirdi. Dahi şair inanırdı ki: “Hər gecənin
bir nurlu, günəşli gündüzü var, hər yoxuşun enişi, hər təpənin düzü var”. Nizami insanlarda təvazökarlığı
qiymətləndirir, yersiz lovğalıq, təkəbbürlük etməyin əleyhinə çıxırdı. Onun qənaətincə, təkəbbürlük meydanında
döşünə döymək, özünü yerli-yersiz öymək insana baş ucalığı gətirmir. Bu barədə şair deyirdi: “Özündən razılar
hər zaman sınar”.
Böyük şair tamahkarlara öz tamah dişlərini çıxarıb atmağı məsləhət görürdü. Dahi şair tamahkarlığı,
acgözlüyü, qarınqululuğu yaxşı hal hesab etmir, bildirirdi ki, həyatda çox yeyənlər çox yaşamır, ağıllı adamlar,
nəfsinə hakim olanlar uzun ömür sürür, hətta dünyadan köçəndən sonra da ömürləri davam edir. “Dünyanı qarşına
gətirsən də sən, Bir qarından artıq yeməyəcəksən”.
Yoldaşlıq və dostluq münasibətləri
Nizaminin əxlaqi görüşlərində yoldaşlıq və dostluq münasibətləri geniş yer tutur. Dahi şair yoldaşlıq və
dostluğu ümumbəşəri keyfiyyət kimi nəzərdən keçirir və insan mənəviyyatının inkişafında onun oynadığı rolu
göstərir. O, ağıllı admlarla dostluq etməyi məsləhət görürdü:
Ağıllı adamla dost olsan əgər,
Elmi, mərifəti sənə də keçər.
Dahi Nizaminin qənaəti belədir ki, dostluq münasibətlərinə girmisənsə, dostluğun şərtlərinə əməl
etməlisən, dönük dostsansa səhvini tez başa düş, bu münasibəti qır ki, vaxtilə yaxın olduğun adama dərd-aləm
verməyəsən. Eybi gizlətmək yaxşı olsa da, dost-dostun eybini örtməməlidir. Çünki öz dostuna görə bilmədiyi
qüsurlarını bildirmək onu gələcək bəlalardan qorumuş olur.
Nizami insanları səmimi dost və yoldaşlıq münasibətləri əsasında yaşayıb, fəaliyyət göstərməyə səsləyirdi.
İnsanın yaxın dostu və yoldaşı olmadıqda o, həyatda çətinliklərlə üzləşir. Nizami kişi şəxsiyyətinə, xüsusən
yüksək tələblər verir. Onları mərd, cəsur, ədalətli, alicənab, xoşniyyətli, dünya malına tamah salmayan, maddi
mülahizəyə görə özünü alçaltmayan, gözü-könlü tox, haqqı-ədaləti gözləyən görmək istəyir. Arvadsifət kişiləri
isə pisləyir (“Kişi arvadsifət olmasın gərək”).
Nizami insanları tamahdan, yalançılıqdan, şöhrətpərəstlikdən, qəddarlıqdan, yaltaqlıqdan uzaq olmağa
səsləyərək, asan və alçaq yollarla, başqasını əzməklə xoşbəxtliyə çatmağı faydasız və şərəfsiz sayır və xəbərdarlıq
edir:
Nə şöhrət, nə yuxu, nə də ki, yemək,
Həyatın mənası olmasın gərək.
Nizami insanlara gözütox, namuslu olmağı, kamala çatmağı, başını həmişə dik tutmağı məsləhət görürdü.
(“Papağı dik saxla, baş getsə belə. Ucalmaq istəsən bir kamala çat, Kamala ehtiram göstərər həyat”). Öz hərəkət
və əməllərindən xəcalət çəkməsinlər deyə Nizami oğlu Məhəmmədin timsalında gənclərə öz adlarına layiq işlər
görməyi tövsiyə edirdi.
Nizami nikah bağlanarkən, ailə qurularkən gənclərin - oğlan və qızın iradəsinə zidd getməməyi, onlara
təzyiq göstərməməyi ata-analara məsləhət görür, ilk növbədə, qızın, qadının mənafeyindən çıxış edirdi:
Quru bir çörəklə, şor bir halvadan,
Pisdir zorla gələn bir arvad inan.
Nizami öz əsərlərində insanları xeyirxah işlər görməyə, xalqın işinə yaramağa səsləyir. Bu ideya onun
əxlaqi görüşlərində parlaq səhifələrdəndir (“Çalış öz xalqının işinə yara, geysin əməlindən dünya zərxara”).
N.Gəncəvi insanın həyatında, onun inkişafında həm irsiyyətin (“Zatı pis olarsa üz göstərmə sən, Qurdu
bəsləməkdən ziyan çəkərsən”, “Kiminki olarsa əsli bədgövhər, Pis sözlər danışar, pis sözü dinlər”), həm təlimtərbiyənin, (“Şahanə tərbiyə hünər, nəzakət, Ağıla nur verər, ürəyə qüvvət”, “Zənn etmə əməlin şücaətdəndir,
Güclülükdən deyil, bu adətdəndir”), həm də sosial mühitin roluna yüksək qiymət verir. Nizami Xosrov, Bəhram
və İsgəndərin təlim-tərbiyə aldığı mühiti təsvir edərək, onların elmi mühitdə formalaşmasına diqqət yetirirdi.
Düzlük və doğruçuluq
Nizami əxlaqi görüşlərində düzlük və doğruçuluq kimi əxlaq kateqoriyalarına da geniş yer vermişdir.
“Doğruluq yaxşıdır” deyən şair, nicatı düzlükdə axtarır.
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Nizaminin yaradıcılığında böyüyə hörmət əhəmiyyətli yer tutur. O, ağsaqqalların, yaşlı adamların ağıllı
məsləhətlərinə qulaq asmağı, onlardan faydalanmağı məqsədəuyğun bilirdi. Nizamiyə görə, “yaramaz böyüklər
sözündən qaçmaq, ağıllı sözlərə çevirmək yarpaq”.
Nizami insanlığı yüksək qiymətləndirirdi. “İnsanlıq” anlayışını o, geniş şəkildə nəzərdən keçirir, insanlıqda
ən yüksək keyfiyyətlərin məcmusunu görürdü. İnsanlıq simasını itirən şəxsləri bədbəxt, miskin, zavallı hesab
edirdi. Nizami əmin idi ki, “İnsanda insanlıq öləndən bəri, itmir insanlığın parlaq gövhəri”.
Öz əxlaqlarını saflaşdırmağı insanlara məsləhət görürdü: “Çalış öz qəlbini saflaşdırmağa”, “Dəmiri aynatək
parladan insan, Pası silməlidir öz vicdanından”.
Paxıllıq və həsədi pisləyir : “Həsəd dərdə salar daim insanı”, - deyirdi.
Nizami əsarətə, zorakılığa, başqasının haqqının tapdalanmasına pis baxırdı. Adam incitməyin, zor tətbiq
etməyin, başqasına təzyiq göstərməyin, zorakılığın əleyhinə idi. Öz şeirlərilə insanları başa salmağa çalışırdı ki,
belə hərəkətlər xoşagələn, bəyənilən deyil, əksinə, təzyiqə məruz qalanda nifrət, kin yaradır, onun şəxsiyyətini
alçaldır. Odur ki, Nizami bu kimi adət və vərdişlərdən uzaq durmağı tövsiyə edir və anladırdı ki, kobud hərəkətin,
zülmün sonu yoxdur, axırda zülmkarlar özləri bunun ziyanını çəkirlər: “Kim salsa dünyada zülm bağını, Deməli,
bağlar öz əl-ayağını”.
Nizamiyə görə, “Kim tikan əkərsə, tikan dərəcək, kim nicat verərsə, nicat görər”, “Zülmkarlıq ömrü
azaldır”.
Nizami irsi tədqiqatlarda
Müxtəlif elm adamları (filosoflar, pedaqoqlar, psixoloqlar, sosioloqlar, təbiblər, riyaziyyatçılar, fiziklər,
astronomlar və onlarla başqa alimlər) Nizami yaradıcılığına müraciət etmiş, elmin müxtəlif sahələrində Nizami
zəkasından faydalanmış, Nizami Gəncəvi yaradıcılığından bəhrələnərək, müxtəlif aspektlərdən (pedaqoji, fəlsəfi,
psixoloji və s.) onun əsərlərini təhlil edərək kitablar, monoqrafiyalar, dissertasiyalar yazmışlar.
Hələ vaxtilə Mərdan Muradxanov öz namizədlik dissertasiyasını Nizami Gəncəvi yaradıcılığına həsr etmiş,
onun əxlaqi görüşlərini tədqiq etmişdir. Nizaminin poemaları, digər əsərləri pedaqoji yönümdə professorlar
Z.İ.Qaralov, H.M.Əhmədov, Y.R.Talıbov, Ə.Ə.Ağayev, A.N.Abbasov, F.B.Sadıqov, Ə.M.Abbasov,
B.F.Apoyev, psixoloji yönümdə prof. Ə.Ə.Əlizadə, tibbi-fəlsəfi və sosial-ekoloji yönümdə Ramiz Əkbər, fəlsəfi
yönümdə Z.Məmmədov, Z.Quluzadə, siyasi və dini-ideoloji yönümdə T.Yadigar, mənəvi və sosial yönümdə
E.Təhməzova və b. tərəfdən araşdırılaraq təhlil edilmişdir.
Nizami Gəncəvi yaradıcılığı hələ ötən əsrin ortalarında dünyamiqyaslı şərqşünas Y.Bertelsin diqqətini cəlb
etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, o, keçmiş ittifaqda Nizamişünaslığın banilərindən hesab olunur. Y.Bertels “Böyük
Azərbaycan şairi Nizami” (1958) və “Nizami və Füzuli” (1962) monoqrafiyalarının müəllifi idi.
Nizami Gəncəvinin insanların nəcib mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmələrinin vacibliyinə, əxlaqın,
mənəviyyatın saflaşdırılmasına, qanunun, birgəyaşayış qaydalarının gözlənilməsinin zəruriliyinə, təhsillənməyə,
müəllim şəxsiyyətinə, biliklərə yiyələnməyin faydasına və s. dair çoxlu qiymətli fikirləri vardır.
İllər, on illər, əsrlər keçmişdir, lakin dahi şəxsiyyətin əsərləri hələ də özünün təhsilləndirici, tərbiyələndirici,
inkişafetdirici təsirini və imkanlarını itirməmişdir. Nizami Gəncəvi irsi yenə də tədqiqatların obyektidir,
yeniyetmə və gənclər, bütün yaş qruplarından olan insanlar onun əsərlərini sevə-sevə oxuyur, ümumtəhsil
məktəblərində, ali təhsil müəssisələrində, kolleclərdə, liseylərdə dahi şairin həyatı və yaradıcılığı tədris olunur.
Azərbaycan müəllimi. - 2021. - 10 dekabr. - № 47. - S. 14.
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Nizami “Xəmsə”sinə müraciət edən rəssamlarımız
Elminə Həsənova,
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının elmi işçisi
Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin dünya ədəbiyyatı tarixində bir ilk olaraq
ərsəyə gətirdiyi “Xəmsə” (beşlik) tükənməz söz xəzinəsi, eyni zamanda Şərq intibahında özünəməxsus rolu
olan bədii əsər nümunəsidir. Nizaminin bədii-poetik və fəlsəfi fikirləri özündən sonrakı şairlər tərəfindən
mənimsənilərək davam etdirilmiş, Əmir Xosrov Dəhləvi, Əlişir Nəvai kimi söz ustadları da daxil olmaqla,
Şərqin bir sıra şairləri Nizamidən təsirlənərək “Xəmsə” nümunələri yaratmışlar.
XII əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı və ümumən mədəniyyət sahəsində müşahidə olunan çiçəklənmədə Nizami
Gəncəvi yaradıcılığının müstəsna rolu olmuşdur. Həmin dövrlərdən başlayaraq onun yaradıcılığına ədəbiyyat
xadimləri ilə yanaşı, bir çox təsviri sənət nümayəndələri də müraciət edərək “Xəmsə”yə daxil olan əsərlərin
süjetlərinə miniatürlər çəkmişlər.
XV əsrdə “Xəmsə”yə çəkilən ilk miniatürün müəllifi Pir Seyid Təbrizi hesab edilir. O, Şərqdə ən məşhur
rəssamlardan olan Kəmaləddin Behzadın müəllimi olmaqla bərabər, həm də Herat rəssamlıq məktəbinin
inkişafında xüsusi xidmətlər göstərmişdir. Pir Seyid Təbrizi “Xəmsə”nin 1446-cı ildə köçürülmüş nüsxəsinə
müxtəlif illüstrativ şəkillər çəkmişdir. Onun əlindən çıxan bu əlyazma nümunəsi hazırda İstanbuldakı Topqapı
Sarayında mühafizə olunur.
XV əsrin sonlarına aid nəfis tərtib olunan əlyazmalardan biri də tanınmış xəttat Abdul Rəhim tərəfindən
köçürülərək yüksək bədii-estetik zövqlə tərtib edilmişdir.
XVI əsrdə Nizaminin “Xəmsə”sini köçürən, eyni zamanda illüstrasiyalar çəkən rəssamlardan Lütvallah
Təbrizini qeyd edə bilərik. Onun 1501-ci ildə tərtib etdiyi əlyazmalardan biri nəfis görünüşünə və xəttatlıq
sənətinə görə digərlərindən seçilir. Həmin nüsxə 2 əlvan frontispis, 3 şmustitul və 6 sərlövhədən ibarətdir.
Sözügedən əlyazma və L.Təbrizinin digər əlyazmalarının bir hissəsi Topqapı Sarayının kitabxanasında saxlanılır.
XVI əsrin ortalarından etibarən Azərbaycan rəssamlıq sənəti yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur.
Dövrünün tanınmış rəssamı Soltan Məhəmməd də məhz yaradıcılığının ən məhsuldar dövründə “Xəmsə”
miniatürləri çəkmişdir. Rəssamın “Xəmsə”yə ilk müraciəti 1524-1525-ci illərdə köçürülüb tamamlanan nüsxə ilə
başlamışdır ki, Soltan Məhəmməd bu nüsxədə “İskəndər xaqanın qəbulunda” adlı miniatürü həkk etmişdir.
Sözügedən nüsxə Nyu-Yorkdakı Metropoliten Muzeyində saxlanılır. Soltan Məhəmməd “Xəmsə”çi rəssamlar
arasında rəngləri ahəngdar seçməsi və süjet xəttini rənglər vasitəsilə əks etdirməsinə görə digərlərindən
fərqlənmişdir.
Soltan Məhəmmədin yaradıcılıq işləri arasında ona ən çox şöhrət gətirən əlyazmalardan biri 1539-1543-cü
illərdə köçürülüb tamamlanan, insanı heyran edən illüstrasiyalar ilə bəzədilmiş əlyazmadır. Hazırda Londonda,
Britaniya Muzeyində saxlanılan əlyazma, Təbriz miniatür məktəbinin xüsusiyyətlərini əks etdirməklə yanaşı, həm
də Nizaminin “kamil insan” konsepsiyasını özündə ehtiva edir. Bu əlyazmanın digərlərinə nisbətən daha çox
diqqət çəkməsinə səbəb isə onun nəstəliq xəttində yazılması və zərif ornamentlərlə bəzədilməsi, həmçinin yüksək
peşəkarlıq nümunəsi kimi qiymətləndirilən bədii tərtibatının olmasıdır.
Soltan Məhəmməd irsini dərindən mənimsəmiş və onun irsini davam etdirmiş miniatürçü rəssamlardan biri
də oğlu Mirzə Əli Təbrizi olmuşdur. Onun haqqında XVI əsr təzkirələrində məlumat verilsə də, rəssamlıq
tarixində 3-4 əsərinin adı çəkilir. Mirzə Əli atası Soltan Məhəmməddən boyakarlığın sirlərini öyrənməklə bərabər,
həm də bədii-poetik üslubda olan əsərlərdən səhnələri canlandırmağı da mənimsəyir və beləliklə, yuxarıda qeyd
etdiyimiz 1539-1543-cü illərdə köçürülən “Xəmsə” nüsxəsinə miniatürlər çəkmək üçün dəvət alaraq bu işin
öhdəsindən böyük məharətlə gəlir.
Qeyd etdiyimiz rəssamların əl işlərindən başqa Orta əsrlərdən müasir dövrümüzə qədər elmə məlum olan
və hələ də tədqiq olunmağı gözləyən saysız-hesabsız rəsm əsərləri vardır. Çünki Nizami Gəncəvi yaradıcılığı tək
bir dövr üçün yox, bütün dövrlər üçün aktual olan mövzuları əhatə edir. İstər elmi, istər bədii-poetik, estetik,
fəlsəfi, istərsə də sosioloji aspektdən Nizami yaradıcılığı öz unikallığını qoruyub saxlayır. Bu baxımdan
Nizaminin yaratdığı tarixi və bədii personajlara incəsənətdə hər zaman tələbat vardır.
“Xəmsə” nüsxələrinin nəfis tərtibatla köçürülərək çoxaldılmasında rolu olan xəttat və miniatürçü
rəssamlardan Təbriz miniatür məktəbinin yetirmələri olan Müzəffər Əlinin, Mir Müzəffirin, Mir Seyidəlinin,
Fərrux bəyin, Məhəmmədinin, əslən Xoy şəhərindən olan Mirzə Əliqulunun adlarını da çəkmək lazımdır. Onlar
əlyazmalara təkcə rəsm əsərləri çəkməmiş, həm də onların üzünü köçürərək yeni nüsxələrin yaradılmasında iştirak
etmişlər. Bildiyimiz kimi, orta əsrlərdə Azərbaycanda çap maşınları mövcud deyildi və əlyazmalar xəttatlar,
katiblər, həmçinin qeyd etdiyimiz rəssamlar kimi gözəl və nəfis xətlə yazmağı bacaran miniatür ustaları tərəfindən
köçürülərək yeni nüsxə əldə olunurdu. Əksər hallarda bu nüsxələr dövlət xadimlərinə hədiyyə olunurdu. Qeyd
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edək ki, bir sıra rəssamlar bu əlyazmaları sifariş üçün yox, cəmiyyətin maariflənməsi məqsədilə köçürərək
mədrəsə və rəsədxana kitabxanalarına verirdilər. Bunun da nəticəsi olaraq bu gün Azərbaycanda Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondunda 40 mindən çox əlyazma nüsxəsi saxlanılır və xüsusi şəraitdə
mühafizə olunur.
XX əsrdə Nizami yaradıcılığı, xüsusilə “Xəmsə” epizodlarına çəkilən rəsmlər əvvəlki illərdən üslub və
ahəngdarlıq baxımından fərqlənsə də, Nizami yaradıcılığının əsasını təşkil edən başlıca ideyalar bu əsərlərdə də
öz əksini tapmışdır. Ə.Hacıyev, Q.Xalıqov, İ.Axundov, K.Kazımzadə, M.Abdullayev kimi sənətkarlar
Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin, xüsusilə Nizaminin “Xəmsə”sinə bir çox illüstrasiyalar çəkmişlər.
Mikayıl Abdullayev haqqında xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, o, “Xəmsə”dəki mövzulara daha çox müraciət
edən rəssamlardan biridir. Onun rəsmləri əsərlərdəki süjet və epizodları o qədər dəqiq və dərin hissiyyatla ifadə
etmişdir ki, insanı həmin dövrün ab-havasına aparır. Bakı metrosunun “Nizami” stansiyasında M.Abdullayevin
“Xəmsə”yə çəkdiyi mozaik rəsmləri həkk olunmuşdur. Onların arasında “Xəmsə”dən elə təsvirlər var ki,
rəssamlıq tarixində ilk dəfə Mikayıl Abdullayev tərəfindən çəkilmişdir. Bunlar “Nəqqaş Mani”, “Kərpickəsən
kişinin dastanı”, “Daranın ölümü”, “Məcnun və atası” və s. nümunələrdir.
Mədəniyyət. - 2021. - 17 dekabr. - № 93. - S. 7.
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Nizami Gəncəvinin söz sənəti haqqında dəyərli araşdırma
Möhsün Nağısoylu,
Akademik
Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illik yubileyinin qeyd
edilməsi münasibətilə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli Sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasında 2021-ci il "Nizami Gəncəvi ili" elan olunmasından keçən müddət ərzində bir sıra
mühüm elmi nəticələr ortaya qoyulmuşdur. Respublikamızda Nizami Gəncəvi ilində müxtəlif layihələr, tədbirlər
həyata keçirilib, yeni nəşrlər işıq üzü görüb.
Yeni nəşrlər sırasında xüsusi maraq doğuran, mühüm elmi əhəmiyyət dayıyan kitablardan biri də Nizami
Gəncəvinin dünya şöhrətli "Xəmsə"sinin orijinal mətni üzərində aparılan elmi tədqiqatın mühüm nəticəsi olan,
tanınmış şərqşünas alim, filologiya elmləri doktoru Şəfəq Əlibəylinin "Nizami "Xəmsə"sində akustik obrazlar
(linqvopoetik təhlil)" adlı monoqrafiyasıdır. Müəllif yenicə çapdan çıxmış bu əsərini vətən yolunda canından
keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ithaf edib. AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinin Elmi şurasının qərarı ilə çap olunan kitabın elmi redaktoru akademik Rafael Hüseynovdur. Akademik
Möhsün Nağısoylu və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əsmətxanım Məmmədova həmin monoqrafiyaya
müsbət rəy vermişlər.
Orta əsrlər Azərbaycan klassiklərinin fars dilində yazdığı əsərlərinin dil və üslub cəhətdən araşdırılması
filologiyamızda az tədqiq olunan sahələrdəndir. Bəhs olunan sahədə fundamental tədqiqatlara böyük ehtiyac
duyulur. Bu baxımdan filologiya elmləri doktoru Şəfəq Əlibəylinin təqdim olunan monoqrafiyası filologiyamızın
aktual tədqiqat mövzularındandır. Farsdilli klassik əsərlərin dilinin, orada yer alan söz sənətkarlığı, poetik
semantika, üslubiyyat məsələlərinin araşdırılması dahi Azərbaycan şairı və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
"Xəmsə"sinin sözügedən istiqamətdə özəllikləri barədə çox söz deyə bilər.
Şərqşünas alim Şəfəq Əlibəyli bu sahədə bir cığır açıb. O, Məhəmməd Füzuli, Əfsələddin Xaqani,
İmadəddin Nəsimi, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar kimi şairlərimizin farsdilli əsərləri ilə bağlı maraqlı tədqiqatlar
müəllifidir. Ş.Əlibəyli, həmçinin, Əbülqasim Firdovsi, Hafiz Şirazi, Sədi Şirazi, Ömər Xəyyam, Əmir Xosrov
Dəhləvi poeziyasına müraciət etmiş, onların əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətlərini araşdırmışdır. Ş.Əlibəyli
açdığı bu cığırda tək addımlamır. Yetişdirdiyi, qayğı göstərdiyi dissertantları bu cığırda onunla birgə uğurla
addımlayırlar. Gələcəyin şərqşünas alimləri olacaq bu gənclər klassiklərimizin farsdilli əsərlərini linqvopoetik
istiqamətdə tədqiq edirlər.
Məlumdur ki, Nizami Gəncəvi əsərləri yüksək məzmun keyfiyyətləri ilə yanaşı, bənzərsiz söz gözəlliyi ilə
də seçilir. Ş.Əlibəyli haqlı olaraq Nizami Gəncəvinin hər bir əsərini söz qəsrinə bənzədərək, belə bir sualla
oxucusuna müraciət edir: "Nizaminin yaratdığı hər bir söz qəsri gözəldir, şair bu gözəlliyi necə yaradıb?" Müəllif
qismən bu suala cavab vermək üçün Nizami Gəncəvinin söz gözəlliklərindən birini təşkil edən mətndaxili səs
semantikalı sözlər sistemini tədqiq etmişdir.
Tədqiqatçı alim Nizami Gəncəvi "Xəmsə"sinin poetik mətninin təşkilində bütöv bir sistem şəklində özünü
göstərən, səs semantikalı leksika əsasında yaranan məcazları, akustik obrazları, tematik söz qruplarını zəngin
poetik nümunələr əsasında araşdırmışdır. Müəllifin "Xəmsə" mətnində səs semantikalı leksika ilə bağlı çox dərin
müşahidələri maraq doğurur. Məsələn, "Xəmsə"də akustik obrazlar pleyadasını (Zöhrə, Barbəd, Nikisa, Bilal, Hz.
Davud, Fitnə, Tutiyanuş) sezməsi buna misaldır. Dərindən baxanda görürsən ki, adıçəkilən hər bir obraz səs
məfhumu ilə bağlıdır. Tədqiqatçı səs məfhumu ilə bağlı müxtəlif söz təbəqələrini əhatə edən leksemlərin müxtəlif
poetik fiqurlara nüfuz edən zəngin poetik nümunələrlə oxucusuna çatdırmışdır. Bununla da müəllif Nizami
Gəncəvi əsərlərinin tərcüməsində öz əksini tapa bilməyən səs semantikalı leksika ilə bağlı səciyyəvi üslubi
məqamları işıqlandırmışdır. Ş.Əlibəylinin çox dərin müşahidələrindən biri də musiqi adlarının işləndiyi beytlərin
üslubi özəlliyidir. Tədqiqatçı tərcümədə öz əksini tapa bilməyən musiqi adları ilə bağlı təkrar hadisəsini qeyd
edir. Musiqi adları yer alan beytlərdə mütləq ya həmin ad bütövlükdə, ya da onun komponentlərinin biri ayrılıqda
təkrarlanır.
Monoqrafiya Nizami Gəncəvinin şairlik, söz seçimi istedadından xəbər verən, lakin tərcümədə öz əksini
tapa bilməyən məqamların açıqlanması cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, Nizami nəzmində çox zəngin,
fərdiliyi ilə seçilən qafiyə sistemi vardır. Monoqrafiyada səs semantikalı leksemlər üzərində qurulan bir qafiyə
sistemi təqdim olunur. Nizaminin əsərlərinin leksik zənginliyi səs semantikalı sözlərin sinonimliyində də özünü
göstərir. Əfsus ki, bu məqam da tərcümədə öz əksini tapa bilmir. Tədqiqatda yer alan belə məqamlar çoxdur.
Monoqrafiyada tərcümədə vermək mümkün olmayan, səs semantikalı sözlərin qrafikası üzərində qurulan,
mətnə vizual gözəllik verən qrafik struktur təqdim olunur. Müəllif tədqiqata cəlb etdiyi hər bir sözün müxtəlif
farsdilli izahlı lüğətlərə müraciət edərək, leksikoqrafik və linqvopoetik təsvirini verir. Həmin şərhlərdə poetik
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nümunə kimi verilən Nizami beytlərinə müraciət edir. Tədqiqatçı əsər boyu digər şairlərin yaradıcılığına müraciət
edərək müqayisələr aparır.
Monoqrafiya çox maraqlı bir tərzdə tamamlanır. Kitabın sonunda Nizami Gəncəvinin səs və səssizlik
tənasübünün ifadə vasitələrinə yer verilir. Bununla da akustik obrazlar, sanki sükuta dalır və oxucunu düşündürür.
Nizaminin səslə bağlı bir beyti yada düşür:
Hər yaxşı-yamana qoca dünyada
Gələr fələklərdən bir əksi-səda.
Müəllifə və onun davamçılarına klassiklərimizin farsdilli əsərlərinin linqvopotik tədqiqində uğurlar
diləyirəm.
525-ci qəzet. - 2021. - 8 dekabr. - № 224. - S. 17.
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Nizami Gəncəvi: Etnik müəyyənlik, etiqadi sərbəstlik
Nəriman Qasımoğlu
Nizami Gəncəvini dünya ədəbiyyatına əvəzsiz töhfələr vermiş nəhəng ədəbi simalardan fərqləndirən
maraqlı bir xüsus var. Bu, əsərlərində özünün qabarıq tərzdə vurğuladığı etnik kimliyi ilə unikal mutikultural
kimliyinin üzvi sintezidir. Onun bədii dühasını şərtəndirən amillər sırasında bu özəlliyin də üzərində ayrıca
dayanmaq maraqlı olardı.
Əlbəttə, Nizami Gəncəvinin etnik kimliyi barədə ən etibarlı sözü farsca yazdığı əsərlərində keçən mətləblər
daha dəqiq deyir. Bu barədə müvafiq araşdırmalarda yetərincə sitatlar gətirilmişdir və hesab edirik, həmin sitatlar
Nizaminin türk kimliyini olduqca aydın nişan verir.
Məşhur rus şərqşünasları Bertels, Marr, Kraçkovski, Krımski, azərbaycanlı alimlər M.Ə.Rəsulzadə,
H.Araslı, R.Əliyev, Q.Beqdeli, N.Araslı, X.Yusifli, Q.Əliyev, M.Kazımov, M.Məmmədova, Z.Allahverdiyeva və
başqalarının ciddi araşdırmaları, təəssüf ki, Qərb şərqşünaslığında ətraflı təhlillərə cəlb edilməmiş qalır.
Söz saldığımız sitatlardan bir neçəsi ilə kifayətlənsək, məncə, mənzərə aydın olar.
Bəllidir ki, Leyli və Məcnun poeması Şirvanşah Axsitanın sifarişi ilə yazılmışdır. Poemanın Kitabın
nəzminə səbəb haqqında fəslində Nizami onun sifarişi barədə yazır:
Fars və ərəb bəzəyi ilə
Bu təzə gəlini bəzəyəsən!
Bilirsən ki, mən söz sərrafıyam.
Təzə beytləri köhnəsindən ayıra bilirəm.
(Madam ki) onu ona vurmaqda
(xalis qızıl) məharətin var,
Onu beşə vurmağı (qarışıq qızıl) boşla!
Bir bax gör ki, təfəkkür mücrüsündən
Kimin həmayilinə inci düzürsən!
Türkcəlik bizə vəfalı olmağın sifəti (əlaməti) deyil,
Türkanə söz bizə layiq deyil.
Bu parçada Nizamiyə aid mətləbin məhz dil, yaxud etnik amildən deyil, başqa nəsnədən getdiyini
düşünmək sadəlövh yanaşma olardı.
Əlbəttə, "söz sərrafı" sifarişçinin nəzərdə tutduğu "fars və ərəb bəzəyi"ni ilk növbədə fars və ərəb
poeziyasının bədii özəllikləri kimi anlamaq lazım gəlir. Belə ki, sifariş verdiyi əsərin iki dildə yazılmasından
söhbət gedə bilməz. Amma onun dediyindəki "türkcə" sözünü, "türkanə söz"ü türk poeziyasına aid olaraq hətta
ehtimal kimi mümkün saysaq və qəbul etsək ki, hökmdar sifarişi ərəblərin məşhur sevgi hekayətinin rəva
bilmədiyi türkəsayaq ifadələrlə deyil, məhz yüksək sənətkarlıqla nəzmə çəkilməsidirsə, onda sual yaranır: Nizami
sənətkarlığını farsca öncəki poemalarından bilib ümumən yüksək qiymətləndirən Axsitan bunu xüsusi olaraq niyə
bir daha vurğulamalıdır? Şəksiz ki, burada işarə Nizaminin türk etnik mənsubiyyətinə və ana dilinədir. Sifarişçinin
həm türk etnik mənsubiyyətini, həm də türk dilini aşağıladığı aşkardır. Bundan Nizaminin xoşlanmadığını
bəlirdən isə növbəti sətirlərində sifarişə tərəddüdlə yanaşdığını qələmə almasıdır.
Bu məqamda diqqətimizi 16-cı əsrdə daha bir Leyli və Məcnun poemasını yazmış, özü də Azərbaycan
türkcəsində yazmış Məhəmməd Füzulinin bu əsərin Saqinaməsindəki misraları çəkir:
Türkü ərəbü əcəmdə əyyam
Hər şairə vermiş idi bir kam.
Şad etmiş idi Əbinəvası,
Harun xəlifənin ətası.
Bulmuşdu səfayi-dil Nizami
Şivanşahə düşüb girami.
Olmuşdu Nəvaiyi süxəndan
Mənzuri-şahənşahi-Xorasan.
Bu sətirlərdə fərqli zamanların siyasi-mədəni konyukturası da ifadə olunur: etnik mənsubiyyəti ərəb olan
Əbu Nüvas 8-ci əsrdə xəlifə Harun Rəşidin himayəsində ərəbcə, türk olan Nizami 12-ci əsrdə Şirvanşahların
ürəyincə və sifarişi ilə onların sevimlisinə çevrilməkdən ötrü farsca yazmalı idi, Teymurilər dövlətinin xidmətində
türk olan Nəvai isə 15-ci əsrdə farsca ilə yanaşı, əsasən türkcə yazmağa tam səlahiyyətli idi.
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Nizaminin türk etnosuna mənsubluğuna dəlil kimi Xosrov və Şirin poemasında sevgili xanımı, qıpcaq qızı
Afaqın ölümünə ağı kimi səsləndirdiyi sətirlərinə də müraciət edirlər:
Türklər kimi köçməyə möhtac olanda,
Evimi türk kimi talan elədi.
Türküm çadırımdan köçüb getdisə,
İlahi, türkzadəmi sən özün saxla.
Sonuncu iki sətrin orijinala daha yaxın hərfi tərcüməsi, bizcə, belədir:
Türküm çadırımı naqəfil tərk etdisə də,
İlahi, Sən türk oğlumu tanı, bil.
Orijinaldakı "türkzadəmra" - "türk oğlumu" deməkdir. Nizaminin etnik kimliyinin türklüyünü sübut etməyə
çalışanlar vurğulayırlar ki, burada övladın etnik mənsubiyyəti ananın deyil, atanın etnik mənsubiyyətinə işarədir,
yəni ata türk olmazsa, oğula "türk oğlu" deyilməz. Əlbəttə, tarixi ənənəyə söykənməklə bunu mübahisəsiz qəbul
etmək olar. Ancaq istisna etmək çətin deyil ki, həmişəyaşar Nizami bədiiyyatı bir sıra hallarda ənənənin fövqünə
də qalxır. Bu barədə başqa bir nümunə Nizaminin özünün şəxsi dini etiqadından gələn ənənəni daha uca amala
və bu amalı ifadə edən bədiiyyata qurban verməsi ilə bağlıdır və çalışacağıq aşağıda bunu açıqlayaq. Yuxarıda
gətirilən sitat türk qıpçaq qızı Afaqa aid olduğuna görə təlqin edilən fikir konteksti bizi daha çox ona meylləndirir
ki, "türkzadəmra"nı türk qızından törəmə oğul kimi anlayasan. Əlbəttə, gəldiyim qənaət Nizaminin türk
mənsubiyyətinə kölgə sala bilməz.
Nizamişünaslara yaxşı məlumdur ki, Nizaminin əsərlərində "türk" sözü sadəcə etnonim deyil, bir çox
hallarda uca mənəvi dəyərlər sisteminin, necə deyərlər, keyfiyyət nişanıdır. Bu barədə ilk təfərrüatlı və geniş
araşdırma rus-bolşevik işğalından öncə 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Cumhuriyyəti
qurucularından biri M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan Şairi Nizami əsəridir. Əsərdə müəllif dəyərləndirməsini belə
ifadə edir: "Hər halda türk anlamına - sezişlərində, duyuşlarında, düşünüş və buluşlarında - bu qədər yüksək yer
verən bir Azərbaycan övladına, gözəl ilə böyüyə - türk, gözəllik və böyüklüyə - türklük, gözəl və böyük ifadəyə
- türkcə, gözəllik və böyüklük diyarına Türküstan deyən bir şairə farsca yazmışdır deyə türk deməmək qabilmidir?
Əsla!!!"
Azərbaycan alimi Zəhra Allahverdiyeva da Türkizmlər ictimai-fəlsəfi məzmun göstəricisi kimi maraqlı
yazısında türkizmlərin Nizami Xəmsəsində ekspressiv üslubi formanı şərtləndirdiyini qeyd edərək bunun
Nizamiyə xas özəlliklərini poemalarından gətirdiyi inandırıcı dəlillərlə təqdim edir. Nizami Xəmsəsinin cazibəsi
həm də ondadır ki, türkizmlər bir sıra hallarda poemaların unikal bədii müstəvisində etnik-mədəni-dini
müxtəlifliyin sanki təşviqi üçün də səfərbər edilir. Və türklüyün bütün gözəl təzahürlərinə diqqət və sevgi
yönəldən, buna paralel olaraq çoxmədəniyyətliliyin filosofu kimi çıxış edən Nizami əsərlərində öz müəllif
obrazını etnik-mədəni-dini müxtəlifliyin aşiqi kimi tamamlayır. Onu dünya ədəbiyyatının əbədi sakini edən
çoxsaylı səbəblərdən biri, elə bilirik, budur.
Aydınlıq üçün öncə istərdik diqqəti siyasi fəlsəfədə multikulturalizmin iki istiqamətli bir fenomen kimi
təqdiminə cəlb edək: etnik-mədəni-dini müxtəlifliyin situativ gerçəklikləri; bu müxtəlifliyin dəyər olaraq qorunub
saxlanmasına yönəlik dövlət siyasəti. Tarixin ən çeşidli mərhələlərində baş verən təbəddülatlar, sarsıntılar qeyd
olunan gerçəklikləri təbii yolla yaratsa da, bəllidir ki, bunların dayanıqlı hala gəlməsi üçün heç də hər zaman
zəruri siyasətlər yürüdülməmişdir. Nizami bu siyasətlərin vacibliyini istər poemalarının süjet xəttində, istər də
ayrı-ayrı obrazlı ifadələrində təlqin edir.
Yeddi Gözəl poemasının süjeti çoxmədəniyyətli mühitə, çağdaş siyasi ifadə ilə desək, dövlət dəstəyinin
əyani nümunəsini sərgiləyir.
Müəllif yeddi iqlimdən olan fərqli inanc sahibləri qadın tiplərini hökmdar Bəhramın ətrafında bir araya
gətirir və bu qadınlar ona dünyanın müxtəlif bölgələrində baş vermiş əhvalatları nəql edirlər. Burada orta çağ
dünyasının kosmik bir modeli ilə qarşılaşırıq. Bu modeldə Yer kürəsinin yeddi iqlimə bölündüyü, hər iqlim və
hər iqlimdəki ölkənin göyün bir qatına uyğun sayıldığı inanışı əksini tapır. Yeddi gözəlin ayrı-ayrılıqda mənsub
olduqları iqlimlərə uyğun simvollarla bəzədilmiş saraylarda yerləşdirilməsi və əsərin baş qəhrəmanı Bəhramın
hər iqlimə aid bilinən ulduzun rəngində geyinərək həmin sarayları ziyarəti kosmik harmoniyaya qoşulmanı
rəmzləndir. Bəhramın şəxsiyyət kimi kamilləşməsinin məhz multikultural mühitdən keçərək baş tutması oxucuda
şüuraltı olaraq bəşərin real tərəqqisində çoxmədəniyyətliliyin əhəmiyyəti fikrini möhkəmləndirir.
Ümumiyyətlə, Nizaminin bədii təfəkkürü multikulturalizm impulsları ilə yüklü məzmunda olduğundandır
ki, onun milyonlarla müsəlman oxucusu, öz dillərinə tərcümələrdə onun əsərlərini oxuyan xristianlar, yəhudilər,
buddistlər və b. zaman-zaman bu ovqatı yaşamalı olurlar.
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İskəndərnamə poemasında gördüyümüz odur ki, yunan fatehinin peyğəmbərlik məqamına yüksəlməsi
prosesi təkcə Yunanıstan sərhədləri daxilində baş vermir, onun əqli təkamülü, müdriklik zirvəsinə ucalmasında
Şərqə səyahətləri dövründə şahidi olub öyrəndikləri mühüm rol oynayır. Maraqlıdır ki, İskəndər peyğəmbərlik
missiyası ilə yola çıxanda götürdüyü kitablar dini kitablar deyil, yunan alimlərinin əsərləridir və fəth etdiyi
ölkələrin idarəçiliyinin nəzəri əsaslarını məhz həmin əsərlər müəyyənləşdir.
Dahi Azərbaycan Şairi əsərinin müəllifi görkəmli rus-sovet şərqşünası E.Bertels bu tədqiqatını daha da
genişləndirərək yazdığı Nizami adlı qiymətli əsərində peyğəmbərləşən İskəndərin dini mətnlərdən deyil, elmi
düşüncədən faydalandığını vurğulayır: "Bəllidir ki, hər peyğəmbərin, müsəlmanların görüşlərinə görə, möcüzə
göstərmək qabiliyyəti olmalıdır ki, bu da insanlara peyğəmbər missiyasının doğruluğunu dəlilləndirir.
İskəndərdən ötrü belə qabiliyyət ən ali müdriklikdir. Başqa sözlə, onun dini Nizamidə daha dəqiq olaraq belə
müəyyənləşir: elm".
Əlbəttə, aşkardır ki, fikirlərini sovetlərin marksist-leninçi ideologiyasının qəliblərində əsaslandıran Bertels
başqa cür yaza da bilməzdi. Əslində isə, təkallahlılıq ideyaları, təktanrılıq görüşlərinin elmi-fəlsəfi əsaslar
üzərində qurulması Nizaminin də təmsil etdiyi müsəlmanlığın Qızıl Çağı mühiti üçün yenilik deyildi, bu metod
Kindi, Farabi, İbn Sina, Sührəverdi, Razi və b.-nın əsərlərinin məzmununda yer alırdı. Və elmi-fəlsəfi əsərlərinə
müsəlman alimlərinin, eləcə də Nizaminin İskəndarnamədə istinad etdiyi yunan alimləri Sokrat, Plato, Aristotel,
Demokrit və digərləri də həmin mühitin qiyabi üzvlüyündə var idi. Yeri gəlmişkən, Avropa renessansının
qaranquşlarından olan Dante İlahi komediyasında o, sonuncuları İskəndərnamədən yüz il sonra dini senzuraya
görə hələ "cəhənnəm"də yerləşdirməyə məcbur idi...
Bir müşahidəmiz də Nizamini bu gün bizə müasirləşdirən din islahatçılığı məsələsi ilə bağlıdır. Adlarını
çəkdiyim və çəkmədiyim mütəfəkkirlərdə, habelə Nizamidə ifadə olunan elm-din tandemi hazırda ən çağdaş,
yenilikçi və islahatçı müsəlman alimlərinin teoloji platformasını müəyyənləşdirir. Yuxarıda toxunduğumuz
kontekstdə isə söhbət, həmçinin, Quran islamının teoloji potensialında təşviqlənən mədəni və hətta dini
müxtəlifliyin (Quran, 49:13) İskəndər obrazında da dolayısı ilə təlqinindən gedir.
Nizami İskəndərnamə əsərini qələmə alarkən müxtəlif dillərdə olan qaynaqları dərindən oxumuşdur.
Özünün mütaliə dairəsi barədə yazır:
Xəzinə kimi toplanmış sözlər
Ayrı-ayrı nüsxələrdə pərakəndə idi.
Hər bir nüsxədən bir maya aldım,
Onu öz şerimə düzdüm, bəzədim.
Yeni tarixlərdən ziyadə
Yəhudi, Nəsrani, və Pəhləvi tarixini aradım.
Poemada istifadə edilən dini mətnlərə gəlincə isə, müəyyən edirsən ki, etiqadca müsəlman olan şeyx
Nizami təkcə Quranda təktanrılığın müqəddəs qaynaqları kimi təqdim olunan Tövrat və İncili oxumamış, erkən
xristianlığın apokrifik mətnlərini də dərindən mənimsəmişdir. İqbalnamənin girişində yazır:
Mən bu dar daxmada gecənin kəkilindən
Yeddi rəngli hillə toxudum.
Mən İsa kimi bu lacivərd küpdən
Gah mavi rəng çıxardım, gah da sarı.
İncilin əlimizdə olan dörd variantının heç birində İsa Məsihlə bağlı küpdən rəngli iplərin çıxarılması
əhvalatına rast gəlinmir. Epizodun təsviri apokrifik İncil mətnindədir. O qəbildən dini qaynaqların birində ki, bu,
rəsmi xristian dini dairələri tərəfindən etibarsız sayılır. Əhvalat İsanın uşaqlıq çağına aiddir. Gənc İsa Salem adlı
bir boyaqçının dükanına gəlir. Dükandakı bütün parçaları götürüb içində tünd mavi maye olan küpün içinə atır ki,
onları rəngləsin. Boyaqçı görəndə və düşünəndə ki, bu oğlan ona iş açıb, bütün parçalar bir rəngə boyanaraq
korlanıb, hirslənərək İsanı tənbeh edir. İsa isə təmkinini pozmur, etdiyindən arxayındır. Parçaları bir-bir küpdən
çıxaranda bunlar tünd mavi rəngini dəyişib möcüzəvi bir şəkildə boyaqçının nəzərdə tutduğu rəngləri alır.
Nizaminin istər öz şəxsiyyətinə, istər də qəhrəmanlarına aid ifadələrdə multikultural ovqat yaşantılarını
dərindən araşdıranda belə bir maraqlı məqamla üzləşməli oluruq ki, müəllif şəxsən özünün etiqad etdiyi dini
dəyərlərin sərhədini rahatlıqla aşır. Başqa sözlə, poemalarını Allaha münacatlarla başlayan, ardınca Məhəmməd
peyğəmbərin tərifini verən mütəfəkkir şairi etiqadi ənənə şərtiliklərinin fövqündə görürük.
Sirlər xəzinəsi poemasının Ədaləti Qorumaq və insafa riayət etmək haqqında fəslində şair hökmdara İsa
Məsih nümunəsini məsləhət görür:
İsa kimi sən də pərdəni para-para et
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Ki, sənin ayaqlarında İsanın qanadları bitsin.
İncildən xəbərsiz adi müsəlman oxucusu, əlbəttə, obrazlılığın nədən qaynaqlandığını anlaya bilməz. Mattaya görə İncildəki ifadələrə diqqət edək: "Elə o anda məbədin pərdəsi başdan-ayağa iki paralandı. Yer titrədi,
qayalar parçalandı və məqbər açıldı. Xeyli ölmüş müqəddəs insan bədəni həyata yüksəldi. İsanın dirçəlməsindən
sonra onlar məqbərlərdən çıxaraq müqəddəs şəhərə getdilər və bir çox insanın gözlərinə göründülər" (27:51-53).
Pərdə yəhudilərin baş məbədindəki pərdədir. Təxmin edilir ki, hündürlüyü və eni 15 metrə yaxın imiş,
məbədin Müqəddəslər Müqəddəsi adlanan, hamıya qapalı, yalnız ən yüksək titullu din xadiminin ildə bir dəfə
daxil ola biləcəyi məkanını qalan yerlərdən ayırırmış və İsa Məsihin çarmıxa çəkiləndən, türbədə dəfnindən üç
gün sonra dirçəlib səmaya yüksəldiyi zaman ikiyə paralanıbmış. Xristian etiqadında kök salan bu məşhur
hadisənin ən yayğın yozumu belədir ki, İsa Məsihin dirçəlişi Tanrı ilə insan arasında pərdəni də qaldırmışdır.
Nizami belə bir obrazlı ifadə ilə hökmdarı İsa xislətli olmağa dəvət edir ki, idarəsi altındakı insanlarla Tanrı
arasında birbaşa təmas yaratmağa nail olsun, bununla da özü ilə təbəəsi arasında pərdəni qaldırsın.
İsanın qanadları ifadəsinin də xristian teolojisində maraqlı açıqlamaları var. Biri Əski Əhddə keçən bir
öncəgörmənin İsaya aid kontekstdə təsdiqlənməsinə işarə ilə bağlıdır: "O zaman sizin aradığınız Rəbb qəfildən
öz məbədinə gələcək. Görmək istədiyiniz əhd elçisi gələcək.., adımı uca tutan sizlər üçün şəfa qanadlı salehlik
günəşi doğacaq" (Malaki, 3:1; 4:2).
Xristianlar bunu İsa Məsihin gəlişini öncədən bildirən hikmət kimi qəbul edirlər. Və bu hikmətin təsdiqini
həm İsa Məsihin Qüdsdəkilərə "Axı cücələrini öz qanadları altına yığan toyuq kimi mən nə qədər istəmişəm sizin
övladlarınızı bir yerə cəm edim, siz istəməmisiniz" (İncil, Matta, 23:38) xitabında, həm də öz təlimini insanlar
arasında yayarkən əbasının qollarına toxunan kimi şəfalanan qadının hekayətində (İncil, Mark, 5:25-34) tapırlar.
Salehlik günəşi - hərəkət orbiti uzunu şüalarında-qanadlarında şəfa daşıyan, kainata işıq saçan günəşin - kainatın
mütləq hakiminin metaforudur.
Göründüyü kimi, Nizami siyasi hakimiyyət üçün arzuladığı ədalət idealını İsa Məsihə xristian inancında
xas bilinən özəlliklərdə təlqin edir.
Nizami bədiiyyatının kökləndiyi xristian əhvalı yuxarıdakı sətirlərin ardınca belə davam edir:
İsa kimi hər kim can damarını tutsa,
Ədalət yolu ilə cahanı tutar.
Bu misralarda farscadan "can damarı" kimi ənənəvi tərcümə edilən "rəgi can" söz birləşməsinin başqa
tərcüməsi imkan verir ki, obrazlılığın mətləbi daha aydın dərk edilsin. Farsca "rəg" sözü həm də tutumu olan hər
nəsnəyə aiddir. Xristian inanışına görə, insan yaranan zaman müqəddəs Ruhdan pay aldığı üçün "Tanrı qabı" kimi
yaşamağa layiq olmalıdır: "...Kim bütün bunlardan arınırsa, Sahibi üçün şərəf, paklıq, faydalılıq qabı olacaq ki,
hər yaxşı işə hazırlanmış olacaq. Gənclik ehtiraslarından qaçınaraq Rəbbi saf ürəkdən çağıran kimsələrlə salehlik,
iman, sevgi, sülh yarat" (Yeni Əhd, Timutiyə 2:21-22). Xristianlıqda insanın ən yüksək ölçüdə kamilləşməsi onun
İsa timsallı müqəddəs Ruhla layiqincə tutumlu olması ilə şərtlənir. Hökmdar şəxsiyyəti də, Nizaminin obrazlılı
deyimi ilə, məhz bu tutumda olarsa, dünyanı tutar.
Nizami Sirlər Xəzinəsində görmək istədiyi adil hökmdarı İskəndarmədə tərifini verdiyi bir hökmdarın
timsalında sanki tapır və bunu yenə İsa Məsih obrazı ilə əlaqələndirərək təqdim edir:
İsa kimi çox ölmüşlərə can verdi.
Bu xülqlə o xəlqi özünə bəndə etdi.
Əlbəttə, ilk qavrayışda təəccüblü gəlməz ki, müsəlmanlar İsa Məsihi Tanrı elçilərindən biri kimi qəbul
etdiyinə görə şeyx Nizami də təbii olaraq onun şənini bunca uca tutur. Ancaq söhbətin İsa Məsih xülqündə
kodlaşdırılan sevgidən, onun sevgi təlimindən getdiyini və bu təlimin müsəlman teolojisində xüsusi yerinin
olmadığını nəzərə alsaq, görünən odur ki, etiqadlı müsəlman mütəfəkkiri müəllif bəzi hallarda etiqadlı xristian
mütəfəkkiri kimi də özünü təqdim edir. Hələlik müşahidəmizə gələn odur ki, bu daha çox obrazlı ifadələrin İsa
Məsihlə əlaqələndirildiyi məqamlarda qabarıqdır.
Aşağıdakı sətirlərdə də eyni xristian ovqatı ilə qarşılaşırıq:
Nəhayət eşqin bayrağı o yerə çatdı ki,
Birdən hansı tərəfdənsə vəfa ətri gəldi.
Küləyin səsi fəsahətli bir dil ilə
Məsihin nəfəsi kimi mənim ürəyimi diriltdi.
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Məsihin yenicə keçinmişləri diriltmək möcüzəsinə aid bir neçə epizod İncildə keçir. Məsihə aid bu
qabiliyyət Quranda da təsdiqlənir (3:49).
Yuxarıdakı sətirlərdə obrazlılıq ilk qavrayışda sanki İsanın ölüləri diriltməsinə işarə kontekstində aşiqdən
gələn sevgi impulslarının təsirilə məşuqun sevgi-həyat qazanması kimi anlaşılır. Ancaq bəllidir ki, nə İncildə
açıqlanan əhvalatlarda, nə də Quranda sadəcə ümumiləşdirilərək təqdim edilən İsanın diriltmə möcüzəsində
Məsih nəfəsindən danışılmır.
Təktanrılığın bu müqəddəs mətnlərində həyat qaynağı səpkisində vurğulanan mətləb ümumən yaradılışın,
həyatın sadəcə Tanrı nəfəsi ilə hasilə gəlməsi ilə əlaqələndirilir. Quranda torpaqdan yapılan Adəmin, Məryəmdən
İsanın yaranışı Tanrının Öz ruhundan üfürməsi ilə şərtlənir (32:9; 21:91) .
Məsihin nəfəsi ifadəsi isə məhz İncildən gəlmədir. Müqəddəs Ruhun İsa həvariləri üzərinə nüzulunun
müjdələnməsi kimi təfsir edilən əhvalatda İsa Məsih onlara "Ata Məni göndərdiyi kimi Mən də sizi göndərirəm"
deyəndən sonra onların üzərinə üfürərək "Müqəddəs Ruhu alın" (İncil, Yəhya 20:20-22) deyə xitab edir.
Nizaminin yuxarıda sitat çəkdiyim sətirlərində küləyin - Məsihin nəfəsi, həvarilərinə üfürdüyü Müqəddəs
Ruhla, "küləyin səsinin fəsahətli dili"nin dediyinin isə Məsihin "Müqəddəs Ruhu alın" nidalı ifadəsi ilə assosiasiya
yaratdığı aşkardır. "Külək" sözü də İncildə Müqəddəs Ruhla assosiasiya olunur: "Haraya istəyirsə əsir külək
oraya. Eşidirsən səsini, fəqət bilmirsən haradan gəlir, haraya gedir; beləcə də Ruhdan doğulmuş hər kimsə" (İncil,
Yəhya 20:22).
Sözsüz ki, Nizaminin bəzi obrazlı ifadələrində İsa Məsihə aid məhz İncildəki bəyanlarından, İncildə təsviri
gedən dramatizmlə yüklü epizodlardan faydalanmasını, bununla da İsa Məsihə xristian teolojisi müstəvisində
yanaşmasını bədii zərurətdən gəlmə bir priyom kimi də izah etmək olar və belədə söhbət teoloji müstəvinin
bədiiyyat müstəvisinə tabe tutulmasından gedə bilər.
Nizaminin etiqadi sərbəstliyi yüksək bədiiyyat tələblərindən başqa müasiri olduğu dövrün - müsəlmalığın
Qızıl Çağının gerçəklərindən biri kimi müəyyənləşən yaşantılı çoxmədəniyyətlilik impulsları ilə də şərtlənir.
Buna işarə edərək yazır:
Şeirin mənzilini mən hücrəyə köçürdüm,
Şairliyi meyxanadan azad etdim.
Zahid və rahiblər mənə tərəf qaçdılar,
Zünnar və xirqəni çıxarıb atdılar.
Bu sətirlərdə Nizami öz poeziyasının dinindən asılı olmayaraq hamıya aid olduğunu vurğulayır, bildirir ki,
yazdıqları təkcə xirqə geyinən müsəlman sufilər üçün deyil, bellərinə qıldan toxunmuş kəmər - zünnar bağlayan
məsihilər-xristianlar da bu poeziyadan faydalana bilirlər. "Zünnar ilə xirqənin atılması"nı etiqadi sərhədlərin və
şərtiliklərin Nizami şeirində əriməsi kimi də anlamaq lazım gəlir.
Xosrov və Şirində Rəbbinə üz tutaraq
Dindar olsam da, bütpərəst olsam da,
Hər növdən olsam da məni bağışla.
- deyib Allaha etdiyi münacatında isə diqqəti həm də o çəkir ki, dindar olmaq hələ Tanrı nəzərində yaxşı
olmaq deyil, dindarın da əməllərinə görə bağışlanmaya ehtiyacı var. Eləcə də haqq dinində olmayanların Tanrıdan
bağışlanmaq payı.
Xəmsədə dinindən, dilindən, etiqadından, eləcə də sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamıya ünvanlı
sevgilərin parlaq bədii, fəlsəfi, ruhaniyyəli təlqinlərində Nizaminin sənət elçisi kimi öz müəllif siması da bərq
vurur. Bununla belə həqiqətdir ki, mütəfəkkir şair mədəni müxtəlifliyə munis olduğu qədər də kosmopolitizmdən
uzaqdır. Uzaqdır ki, etnik kökünü fəxarətlə vurğulayaraq Həbəş sözü ilə timsallandırdığı qaranlıq mühitə
alternativ kimi əziz tutur:
Mənim türklüyümü Həbəşistanda almırlar,
Odur ki, mənim ləzzətli dovğamı yemirlər.
Bu sətirlərin başqa bir filoloji tərcüməsi "torkeyəm ra"nı "mənim türklüyüm" deyil, "mənim türkcəmi" kimi
təqdim edir:
Mənim türkcəmi bu Həbəşdə (cəhalətdə) almırlar,
Naçaram, xoş dovğanı yemirlər.
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Hər iki halda Nizaminin etnik mənsubiyyətinin aşkar ifadəsi var. Və göründüyü kimi, mütəfəkkir şair o
sətirləri yazanda türklük mənsubiyyətinə aid atributlar özünün Xəmsə müəllifi kimi həm aşiqi, həm filosofu, həm
xadimi olduğu çoxmədəniyyətlik mühitində yerini hələ tutmamışdı. Heç şəksiz ki, onun sətirlərindən parıltısını
gördüyümüz bir arzusu da həmin mühitin türk dili və mədəniyyəti ilə layiqincə tamamlanması idi.
QEYD: Xəmsədən gətirilən sitatlar M.Əlizadə, H.Məmmədzadə, Q.Əliyev, R.Əliyevin filoloji çap
etdirdiyi filoloji tərcümələrdən, son sitat isə Z.Allahverdiyevanın məqaləsində müəllifin filoloji tərcüməsindən
götürülmüşdür.
525-ci qəzet. - 2021. - 8 dekabr. - № 224. - S. 18-19.
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Qoca Şərqin nur mənbəyi - Nizami Gəncəvi
Cavanşir Feyziyev,
Millət vəkili, fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Prezidenti cənab İ.Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamında deyilir: “Dahi Azərbaycan şairi
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir”.
Doğrudan da, hələ XII əsrdə N.Gəncəvinin yaratdığı əsərlər bu günədək dünyanın müxtəlif xalqları
tərəfindən sevilərək oxunur və yüksək dəyərləndirilir. Yazdığı əsərlərlə yalnız Şərqin deyil, eləcə də dünya
ədəbiyyatının görkəmli simalarından birinə çevrilmiş Nizami Gəncəvinin adı həqiqi mənada xalqımız üçün böyük
qürur mənbəyidir. Bu günlərdə Nizami Gəncəvi ruhuna ehtiram ifadəsi olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrindən
çoxsaylı mədəniyyət xadimlərinin Bakıya gəlişi və böyük mütəfəkkirin 880 illik yubiley tədbirlərində iştirak
etməsi bir daha Nizami şəxsiyyətinin qlobal miqyasını və universal dəyərini göstərməkdədir.
Nizami Gəncəvinin həyatı ilə bağlı olan bilgiləri əsasən onun yazdığı əsərlərdən əldə etmək mümkündür.
Nizaminin doğum tarixi dəqiq bilinməsə də, doğum ili 1141-ci il olaraq göstərilir. UNESKO da onun doğum
tarixini məhz 1141-ci il olaraq qəbul etmiş və 1991-ci il Nizaminin anadan olmasının 850 illik yubileyi şərəfinə
UNESKO tərəfindən “Nizami ili” elan edilmişdi. Nizaminin vəfat tarixi ilə bağlı da müxtəlif rəqəmlər göstərilsə
də, onun 1209-cu ildə dünyadan köçdüyü ehtimal olunur.
Mənbələrdə şairin əsl adının İlyas, ata adının Yusif, baba adının isə Zəki olduğu qeyd olunur. Ədəbi ləqəb
kimi şair “Nizami” sözünü seçmiş və bu adla da məşhurlaşmışdır. Nizami Gəncədə doğulub və ömrünün sonuna
qədər bu şəhərdə yaşayıb. Onun yaşadığı dövrdə Gəncə şəhəri Böyük Səlcuq imperiyasının (1077-1307-ci illər)
və onun yerli təmsilçiləri olan Azərbaycan Atabəylərinin hakimiyyəti altında idi. Nizaminin yaşadığı dövrdə bu
coğrafiyada fars mədəniyyəti hakim olmuş və o da əsərlərini məhz bu dildə yazmaq məcburiyyətində qalmışdır.
Əsərlərini fars dilində yazmasına baxmayaraq Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairidir və bütün dünya tərəfindən də
belə tanınmışdır.
Nizami yüksək təhsil almış, ərəb və fars ədəbiyyatına dərindən bələd olmuş, riyaziyyat, astronomiya,
astrologiya, əlkimya, tibb, botanika, teologiya, Quranın təfsiri, xristianlıq, iudaizm, İran mifləri və əfsanələri,
tarix, etika, fəlsəfə, musiqi, təsviri sənət sahələrini də mükəmməl öyrənmişdir.
Nizami dünyanın məşhur filosoflarının əsərlərini oxumuş və onlardan ciddi şəkildə bəhrələnmişdi. Nizami
yaradıcılığının gücü həmin filosofların zəngin fikirlərini gerçək həyatla əlaqələndirib ədəbi üsullarla təqdim edə
bilməyindədir.
Nizami yaradıcılığını bütövlükdə Şərq intibahının zirvəsi adlandırmaq olar. Onun əsərlərində ümumbəşəri
ictimai-siyasi ideyalar aparıcı xəttə çevrilmiş, qlobal humanizm ideyaları üstünlük təşkil etmişdir. Nizami dühası
bu gün də yaşayır, o, sərhədləri keçir, dünyanın ayrı-ayrı xalqlarının dillərində ciddi söz sənətinə çevrilir. 2012ci ilin aprelin 20-də İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Roma şəhərindəki
məşhur “Villa Borghese” parkında Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı oldu. Abidənin açılışında Neapol
Şərqşünaslıq Universitetinin professoru Mineli Bernardini çıxış edərək, Nizami Gəncəvini yüksək qiymətləndirdi
və Azərbaycanın Gəncə şəhərində dünyaya göz açan dahi şairin əsərlərini bütün dövrlər üçün əvəzsiz xəzinə
adlandırdı, onun yaradıcılığının Azərbaycan xalqına xidmətlə yanaşı digər xalqlar üçün də böyük əhəmiyyət
daşıdığını vurğuladı.
Bu gün doğma vətəni Azərbaycanda Nizami Gəncəvi adı ilə fəaliyyət göstərən çoxsaylı qurumlar
mövcuddur. Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu Nizami Gəncəvinin adını
daşıyır. Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi də Bakının mərkəzindədir və bu muzeyin yaxınlığında isə böyük şairin
heykəli ucalır. 2012-ci ildə yaradılan Beynəlxalq Nizami Mərkəzinin fəaliyyəti özünün beynəlxalq səviyyədə
geniş təsir dairəsi və fəaliyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Dünyanın tanınmış şəxsiyyətlərinin bu mərkəzdə toplaşması
və Azərbaycan naminə faydalı işlər görməsi olduqca əhəmiyyətlidir.
Nizami dünyası intəhasız bir dəryadır. İllər keçir, əsrlər dəyişir, amma Nizami Gəncəvi fəlsəfəsinin əsasını
təşkil edən dəyərlər dəyişmir və beləcə Nizami Gəncəvi şəxsiyyətinin özü də milli sərhədləri aşaraq universal bir
dəyərə çevrilir. Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi də məhz belə bir dəyərə sahib olmasındadır.
Nizami Gəncəvi yaradıcılığı.
Böyük Azərbaycan şairinin ədəbi irsi ilə tanış olarkən burada Şərqə məxsus ədəbi-mədəni dəyərlərin təsviri
və tərənnümü ilə yanaşı Qərb mədəniyyətinin də nümunələri ilə qarşılaşmaq mümkündür. Bu Nizami Gəncəvinin
mənsub olduğu sivilizasiya dəyərlərindən daha geniş, universal dəyərlərin daşıyıcısı, tərənnümçüsü və təbliğatçısı
olan dünya miqyaslı bir mütəfəkkir olduğunun göstəricisidir.
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Ədəbiyyatda yüksək insan ideallarının öz əksini tapması Nizaminin ən böyük yaradıcılıq xidməti sayıla
bilər. Onun bütün əsərləri ədəbiyyatla real həyatı əlaqəli şəkildə oxucuya təqdim etmək ruhundadır. Nizami
sənətinin böyüklüyü insan psixologiyasının mürəkkəbliyini açıb göstərə bilməsi bacarığındadır. O, bu yanaşması
ilə ədəbiyyatın bəşər mədəniyyətinin inkişafındakı böyük əhəmiyyətini üzə çıxarır.
Nizami yaradıcılığı ilk növbədə davamlı olaraq müxtəlif ictimai problemlərin qoyuluşu ilə diqqəti cəlb
edir. O, əsərlərində ictimai problemlərə toxunmaqla yanaşı, həm də onların həlli yollarını göstərir. Nizami yazır
ki, cəmiyyəti idarə edən şəxslər adil hökmdarlar olmalı, insanların qayğısına qalmalı, onları incitməməli, yaxşı
yaşamalarına şərait yaratmalıdırlar. Nizami yaradıcılığnda zülm və zorakılığa, haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı ciddi
etirazlar var. O, insanın xoşbəxt yaşamasına mane olan bütün qayda-qanunları özünəməxsus üslubda və formada
tənqid edir, etiraz səsini ucaldır. Onun yaradıcılığının istiqamətləndiyi humanizm bütün Nizami yaradıcılığının
əsas və aparıcı ideyasıdır. Humanizm anlayışı isə elə bu gün də müasir dünyanın universal dəyərə çevirmək üçün
çalışdığı bəşəri bir ideyadır. Məhz buna görə humanist fikirlərlə zəngin olan Nizami yaradıcılığı 8 əsr öncəki
ictimai şüurun kanonlarına görə olduqca işıqlı və dəyərlidir.
N. Gəncəvinin yaratdığı beş poemadan ibarət “Xəmsə”si (“Sirlər Xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və
Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İskəndərnamə”) dünya ədəbiyyatının zənginləşməsinə mühüm təsir göstərmişdir.
Nizami yaradıcılığında fəlsəfi yüklü, humanist yönümlü və nəsihət xarakterli olması ilə seçilən
problemlərin qoyuluşuna ilk olaraq “Sirlər xəzinəsi”ndə rast gəlirik. O, bu əsərini 1174-cü ildə yazıb. Hekayə və
rəvayətlərdən faydalanaraq Nizami böyük peşəkarlıqla cəmiyyət üçün vacib olan problemləri öz əsərlərinin
süjetinə gətirir. Bundan ötrü o, müxtəlif qaynaqlara əsaslanır, folklor nümunələrindən ciddi bəhrələnir. Giriş
hissədən, 20 məqalət və hekayətdən ibarət olan “Sirlər xəzinəsi” o zamanlar Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında
yaranan ən maraqlı əsər idi. Dahi Nizami bununla həm də yeni bir ədəbi məktəbin əsasını qoymuşdu.
1180-ci ildə Nizami “Xosrov və Şirin” poemasını yazaraq, yaradıcılığında ilk olaraq romantik cığırın izini
açdı. Əsərin mövzusu İran Sasani hökmdarlar sülaləsinin tarixindən götürülüb. Nizami bu əsərini məhəbbətin
tərənnümünə həsr etmiş, onun insanı mənəvi cəhətdən zənginləşdirməsini, kamilləşdirməsini və uca mərtəbələrə
qaldıra bilmək gücünü təqdim etmişdir. Poemada məhəbbətin gücü ilə insan xarakterinin bütövlükdə dəyişə
bilməsinin mümkünlüyü əsaslandırılmışdır.
Nizaminin say etibarilə “Xəmsə”yə daxil olan üçüncü poeması “Leyli və Məcnun”dur. O, bu əsərini 1188ci ildə yazıb. Əsər Şirvanşah Axsitanın sifarişi ilə yazılıb və Nizami bu əsəri ilə ölməz bir məhəbbət dastanı
yaratmağa nail olub. Yaxın və Orta Şərq mühitində bu mövzu geniş yayılsa da, bu haqda ilk ədəbi əsəri məhz
Nizami Gəncəvi yazmışdır. Məlum olduğu kimi, Nizamidən sonra da bu mövzuda çoxsaylı əsərlər yazıldı. Digər
böyük Azərbaycan şairi Füzuli də özünün “Leyli və Məcnun” adlı əsərini məhz Nizamidən ilhamlanaraq
yazmışdı.
Nizami “Leyli və Məcnun” əsərində insanın azadlıq duyğularını, azad sevib-sevilmək hisslərini təsirli ifadə
vasitələrilə təqdim etməyi bacarmışdır. Əsərin sonluğu faciə ilə yekunlaşsa da, şair o zamankı ictimai mühiti və
o mühitin daşlaşmış qaydalarını bu faciənin əsas səbəbləri kimi təqdim edirdi.
Nizami Gəncəvi 1197-ci ildə “Yeddi gözəl” və 1203-cü ildə isə “İskəndərnamə” poemalarını yazdı. Bu
əsərlər onun ciddi axtarışlarının nəticəsi idi. Tarixi mövzuda yazılmış bu əsərlərində Nizami əslində özünün
humanist fikirlərinin təbliği üçün real həyat hekayələrinə müraciət etmişdi. O, İskəndər obrazı ilə ədalətli
hökmdarın üzərinə düşən vəzifələri və ədalətin özünün meyarlarını açıqlamışdı.
Nizami Gəncəvi poeziyası əsasən sevgi motivləri üzərində qurulmuşdu. Onun əsərlərində sevgi
mövzularının üstünlük təşkil etməsinin səbəbini bu mövzunun həmin dövrdə Şərq ədəbiyyatında daha geniş
yayılması ilə əlaqələndirmək olar. Lakin Nizami yaradıcılığında sevgi mövzusu öz dövrünün populyarlıq
sevgisindən tamamilə fərqli bir yanaşma idi. Onun poeziyası öz dövrünün digər şairləri kimi gecələrin işıqlı
mələklərini sevməyə, gündüzlərin qaranlıq iblislərini lənətləməyə yönəlməmişdi. Onun sevgisi İnsana və
bəşəriyyətə, bütövlükdə həyata ünvanlanırdı və bu baxımdan daha qlobal fikir tutumuna və məna gücünə malik
idi. Bəşəri hisslərin tərənnümçüsü olan böyük şair Nizami milliyyətindən, dinindən asılı olmadan bütün insanları
alicənab olmağa, ləyaqətli davranışa, həyata və insanlığa sevgiyə çağırırdı.
Nizami Gəncəvi ədəbiyyatda zəhməti yüksək qiymətləndirən, əməksevərliyi təşviq edən, daim öz üzərində
çalışmağı tərənnüm edən, gənc nəsli elm öyrənməyə, dözümlü və məqsədəyönlü olmağa çağıran, çətinliklərlə
mübarizə aparmağa səsləyən ilk şairlərdəndir. O deyirdi:
Bilik öyrənməyi ar bilən hər kəs,
Dünyada mərifət qazana bilməz.
Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
Hər uca zirvədən, bilin ki, fəqət.
Alimin rütbəsi ucadır, əlbət!
(ardı gələn sayımızda)
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XX əsrin əvvəllərində dövri mətbuat Nizami Gəncəvi haqqında
Təhminə Bədəlova
Nizami Gəncəvi yaradıcılığı elə yarandığı dövrdən başlayaraq şeir bilicilərinin marağına səbəb
olmuş, təzkirə, cüng və orta əsrlərdə tərtib edilən ədəbi toplularda əksini taparaq, geniş oxucu kütləsinin
dərin rəğbətini qazanmışdır. Nizaminin müasirləri olmuş alimlər, filosoflar və şairin xələfləri onun hikmət
və söz dünyasından böyük heyranlıqla bəhs etmişlər. XIII yüzillikdən etibarən ədəbi və elmi mühitin diqqət
mərkəzində olan mütəfəkkir söz sərrafının şəxsiyyəti və bədii irsi XX əsrin ilk rübündə də ədəbi-ictimai
fikrin üz tutduğu və Azərbaycanın dövri mətbuatında müzakirə olunan mövzulardan biri olmuşdur.
XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi həyatda, milli şüurda yaranan oyanış mətbuata marağı artırmaqla
bərabər, onun rolunu da xeyli yüksəltmiş və milli özünüdərk prosesində, cəmiyyətin düşüncə və təfəkkürünün
formalaşmasında başlıca hərəkətverici qüvvəyə çevrilmişdi. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan mətbuat tarixinin
başlanğıcını məhz milli ictimai şüurun oyanması tarixi ilə bağlayırlar. Bu illərdə onun intişarı nəticə etibarilə
Azərbaycan publisistika, satira məktəbinin və onların görkəmli nümayəndələrinin sonrakı inkişafına bir təkan
olmuşdu. Bütün zamanlarda olduğu kimi, bu dövrdə Azərbaycanda işıq üzü görən mətbuat orqanları da ictimai
təfəkkür və düşüncədə, ədəbi-bədii cameədə gedən proseslərin aydın ifadəsini əks etdirən bir güzgüyə
çevrilmişdir. Mətbuatın xalqın həyatında və ictimai dünyagörüşündə oynadığı roldan bəhs edən professor Alxan
Bayramoğlu yazır: “...Ümummilli mədəniyyətin tərkib hissəsi olan mətbuat mənsub olduğu xalqın həyata
baxışlarını, məişət və yaşayış tərzini, ictimai-mədəni proseslərə sosial-psixoloji münasibətini özündə əks etdirən,
eyni zamanda onun hər hansı məsələyə münasibətinin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan bir vasitədir”.
XX əsrin ilk illərində Azərbaycan ziyalılarını narahat edən məsələlərin ümumi mənzərəsini canlandırmaq
üçün o dövrün mətbuat səhifələrində kifayət qədər materiallar vardır. Belə ki, bu illərdə Azərbaycan dövri
mətbuatının kəsb etdiyi bir özəllik də xalqın intellektual ziyalılarının, ən çox da ədəbiyyat maraqlılarının
tribunasına çevrilməsi, onları bir araya cəm etməsi idi. Ziyalıların vətənə, milli soy-kökə, xalqın ədəbiyyat və
mədəniyyət örnəklərinə diqqətinin artması milli məfkurədəki oyanışdan xəbər verirdi. Sözügedən dövrdəki
mətbuat nümunələrimizin nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, həmin illərin ziyalıları ədəbi irsimizin, onun
yaradıcılarının öyrənilməsinə, əsərlərinin qorunub mühafizə edilməsinə böyük önəm vermişlər. Bu baxımdan XX
əsrin birinci rübündə Azərbaycan mətbuatında Nizami Gəncəvi haqqında gedən yazılar da maraq doğurur.
Öncə qeyd edək ki, söhbət dövri mətbuatdan getdiyindən, təbii olaraq, burada şairin yaradıcılığına elmi
münasibətə çox az-az rast gəlirik. Daha çox ümumi ədəbiyyat məsələlərindən bəhs edən məqalələrdə Nizaminin
ədəbi irsinə də qiymət verilir. Əgər şairin irsinin qorunması, məqbərəsinin təmiri məsələlərindən müəllim və
ədəbiyyat həvəskarları, mətbuat və jurnalistika ilə bağlı adamlar bəhs edirdilərsə, bədii yaradıcılığının elmi
qiymətləndirilməsi Salman Mümtaz, Cəfər Cabbarlı və adları Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbiyyatşünaslığında
böyük dəyərə malik bu kimi qələm sahiblərinə məxsus idi. Cəfər Cabbarlının “Kommunist” qəzetinin 1924-cü il
3-cü sayının “Xalq ədəbiyyatı həyatdan doğar” əlavəsindəki “Azərbaycan türk ədəbiyyatının son vəziyyəti”
məqaləsində müəllif “Nizaminin yaratdığı romanları”n əsrlərlə bir-birini təqlid və təkrar edən ədəbi nümunələr
içində fərqləndiyini qeyd edir. Azərbaycan türk ədəbiyyatının inkişaf yolundan və gələcək istiqamətlərindən
yazan C.Cabbarlının fikirləri müasir dövrdə də aktuallığını saxlayır. “...Bü gün fars dilində gördüyümüz ədəbiyyat
təkcə farsların deyildir. Onun sarsılmaz bir sütununu Cəlaləddin Rumi kimi böyük türk şair və filosoflarının farsca
yazdığı “məsnəvi”lər təşkil etdiyi kimi, eynilə ümumi İran mədəniyyəti mühitində olaraq farsca yazmış olsalar
da... ən qüvvətli fars yazıçılarının qüvvətli əsərlərilə rəqabət edə biləcək və bəlkə də bir çoxlarına üstün gələ
biləcək, hətta bir çoxları üçün tərsinə olaraq, təqlid mənbəyi edəcək və etmiş olan Nizami, Xaqani kimi
Azərbaycan türk ədibləri də vardır ki, bunları unutmaq olmaz. Bu gün bir Azərbaycan türk şairinin farsca yazdığı:
“Han ey dili-ibrətbin, öz didə nəzər kon, han, eyvani-mədainra ayineyi-ibrət dan” kimi əsərlərinə ən qüvvətli fars
şairlərinin nə qədər çalışsalar da, bu vaxtadək nəzirə belə yazmadıqları göz önündədir”, - deyən müəllif maraqlı
və dəyərli elmi təhlillər aparır.
Salman Mümtazın “Kommunist” qəzetinin 1925-ci il 18 iyul nömrəsində əsasən şairə heykəl
qoyulmasından bəhs edən “Şeyx Nizami” məqaləsində də şairin yaradıcılığına yüksək qiymət verilir: “...Qərb və
Şərq alimlərinin tanıdıqları Əmir Xosrovların, Camilərin, Əlişirlərin, Füzulilərin pərəstiş etdikləri Azərbaycanın
dahi ədibi olan böyük Nizamini... hər bir əsrin pişvaları pişva ədd edərək təqdir etmişlər və bu günə kimi kimsə
onun “Xəmsə”sinə cavab söyləməmişdir. ...Bu şərafət azərbaycanlılara aiddir”. Tədqiqatçı alim məqaləsinin
sonunda Nizami Gəncəvi haqqında ayrıca bir kitabça yazdığını və yaxında nəşr olunacağını da bildirir. Lakin bu
kitabın sonrakı taleyi haqqında əlimizdə heç bir məlumat yoxdur.
Yeri gəlmişkən, Nizami Gəncəvinin türbəsinin təmiri və bərpası məsələsi mətbuatda geniş müzakirə
olunmuşdur. Yazıların əksəriyyətində ziyalılarımız əsasən şairin türbəsinin və qəbrinin acınacaqlı vəziyyəti, onun
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bərpa təşəbbüsləri, görülən və planlaşdırılan işlərlə bağlı məsələlərdən bəhs edir, ən çox da bu işə qarşı göstərilən
laqeydlik və biganəlikdən şikayətlənir, “şairi özlərinə qazanc yolu”na çevirənləri kəskin tənqid edirdilər. Onu da
qeyd edək ki, bu məsələ XX əsrin ilk illərindən ta birinci rübün sonunadək aktual olaraq qalmışdır. Belə
məqalələrdən Ələkbər bəy Rəfibəyovun rus dilində yazdığı “Redaksiyaya məktub”(1909), Mirzə Məhəmməd
Axundovun “Məktub” (“Tərəqqi”,1909), M.Mirbağırzadənin “Şeyx Nizaminin qəbri” (“Kommunist”, 1923),
“Nizami” (“Yeni fikir”, 1923), Unudulmuşun (Əli Razi Şamçızadə) “Bədbəxt şair” (“Kommunist”, 1924), Şərif
Bilalzadənin “Unudulmuş yoldaşa cavab” (“Kommunist”, 1924), İlyas Şeyxzamanovun “Şeyx Nizami haqqında”
(“Kommunist”, 1924) və sair məqalələri göstərmək olar.
Qeyd edək ki, ziyalılarımız onları ciddi narahat edən bu məsələyə bilavasitə həsr edilməyən yazılarda
belə, hər fürsət düşdükcə toxunmuş, onu ədəbi ictimaiyyətin daim diqqət mərkəzində saxlamışlar. Məsələn, Mirzə
Məhəmməd Axundovun “Molla Nəsrəddin” jurnalının 1908-ci il 2-ci sayında “Mollapərəst” imzası ilə yazdığı
“dövlətlilərin ciblərindən də dərin” zəka sahibi olan mollaların halətindən bəhs edən satirik “Gəncədən” sərlövhəli
yazısında oxuyuruq: “Ay Molla əmi! Səni and verirəm Şeyx Nizaminin atlar ayağının altında qalmış qəbrinə,
üçüb dağılmış künbədinə, gəncəlilərin bu künbədi tikdirmək üçün olan himmət və qeyrətlərinə ki, mənim bir neçə
kəlmə sözümü jurnalda yazıb, ona cavab verəsən”. Göründüyü kimi, kinayə dolu bir cümlədə müəllif həm
türbənin vəziyyətini, həm də Gəncə əhlinin bərpa təşəbbüsləri haqqında məlumat verə bilmişdir.
1909-cu ilin 23 yanvarında Mirzə Məhəmməd Axundovun “Tərəqqi” qəzetinin 17-ci sayında dərc edilən
“Məktub” sərlövhəli yazıdan da məlum olduğu kimi, ziyalılar böyük şairin türbəsinin təmiri və bərpasına nail
olmaq üçün mümkün olan vasitələrə əl atır, tamaşa qoyur, kitab nəşr etdirir, cəmiyyətlər yaradır, hətta imkanlı
şəxslərdən - Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Abbas bəy Qayıbov, İsmayıl bəy Tağıbəyov, zəngəzurlu Bəylər bəy
Mirzəyev, Gəncə qubernatoru Qavalov, ağdamlı Paşa bəy Hacıyevdən və başqalarından vəsait də toplanılırdı. Və
maraqlı, eyni zamanda təqdirəlayiq bir hal da odur ki, bu barədə mətbuatda ictimaiyyətə məlumat verilirdi. Yeri
gəlmişkən, bu məsələ barədə mətbuatda ardıcıl və fəal çıxış edən Gəncə gimnaziyasının müəllimi Mirzə
Məhəmməd Axundovun 1909-cu ildə Gəncədə Əhməd Hacı Həsənzadənin mətbəəsində nəşr olunmuş “Şeyx
Nizami” kitabçasının titul səhifəsində də yazılmışdı: “Kitabçadan vüsul olan pul təmamisilə Şeyx Nizaminin
künbədinə sərf olunacaqdır”.
Sonrakı illərdə belə çıxışlar daha da intensivləşir. Şairin türbəsinin təmiri ilə bağlı yazılara keçməzdən
əvvəl “Molla Nəsrəddin”in 1911-ci il 44-cü sayında Məşədi Sijimqulunun sanki ilin hesabatından ibarət olan
“Ədəbiyyat” şeirində oxuyuruq:
Bizə verdi Gəncə cavanları təbşir
Ki ta olmuyalım küdurətli, dilgir.
Olundu Nizami nişahgahı təmir,
Rəvadır müsəlman edə fəxr amə.
Şeirdən aydın olduğu kimi, 1911-ci ildə şairin “nişangahı” təmir edilmişdir. Lakin görünür, bu təmir çox
“üzdən və yüngülvari” olmuşdur deyə, 1920-ci illərdə “məqbərənin durumu məsələsi” yenidən gündəmə
gəlmişdir.
Maraq doğuran yazılardan biri də “Unudulmuş” imzalı “bir ədəbiyyat məraqlısı”nın (Əli Razi Şamçızadə)
“Kommunist” qəzetinin 1924-cü il 8 oktyabr tarixli (№ 224) nömrəsində “Bədbəxt şair” sərlövhəli məqaləsidir.
Müəllifin söylədiklərindən məlum olur ki, Şeyx Nizami türbəsinin bərpasına vəsait toplamaq məqsədilə o
zamanadək 3 dəfə - 1906, 1914, 1922-ci illərdə cəmiyyətlər təşkil olunsa da, müəyyən miqdar vəsait toplansa da,
əslində, heç bir iş görülməmişdir.
XX əsrin birinci rübündə Azərbaycanın dövri mətbuatında Nizami Gəncəvidən bəhs edən yazıların bir
qismi də şairə abidə ucaldılması məsələsinin müzakirəsinə həsr olunmuşdur. Burada da iki cəbhənin
təmsilçilərinin “savaşı”nı görmək mümkündür. Hətta məqalələrdən birinin (Əliabbas Müznibin məqaləsi) adı da
məhz belədir: “Nizamiyə abidə lazımdırmı?” (“Kommunist”, sentyabr, 1925). Əbülhövl imzası ilə mətbuatda
çıxış edən Süleyman Dadaş oğlu Məlikovun da “Molla Nəsrəddin” jurnalının 1925-ci il 44-cü sayında “Heykəl”
başlığı ilə gedən məqaləsindən aydın olur ki, “məşhur Gəncəli Nizamiyə bir heykəl tikmək münasibətilə
qəzetlərdə böyük məqalələr gedir və bu da bir çox mübahisələrə səbəb olur”du.
Salman Mümtaz “Kommunist” qəzetinin 1925-ci il 18 iyul nömrəsində çıxan və yuxarıda haqqında bəhs
etdiyimiz “Şeyx Nizami” məqaləsində “böyük Şərq əazimi-şüəra fühuli-fəzlasından olan Şeyx Nizami Gəncəviyə
heykəl tikilməsi və abidə qoyulması”nı hökumətin “asudələşdikcə çox mühüm və tarixi işlərdə göstərdiyi böyük
müvəffəqiyyətlərindən” hesab edir. Salman Mümtazın məqaləsindən aydın olur ki, şairə abidə qoyulması
təşəbbüsü 1922-ci ildə meydana atılmış, 1925-ci ilin iyun ayında isə komissarlar şurası tərəfindən təsdiq
olunmaqla bərabər, ilkin olaraq yeddi min manat da pul ayrılmışdır.
Bir məsələni də qeyd edək ki, XX əsrin əvvəllərində Nizami ilə bağlı yazılara Tiflisdə, Rusiyada çıxan
mətbuat orqanlarında da rast gəlinir. Bu sıradan Firidun bəy Köçərlinin 1901-ci ildə Tiflisdə çıxan “Kafkazskiy
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Vestnik”dəki “Literatura azerbaydjanskix tatar”, Vasili Vladimiroviç Bartoldun 1913-cü ildə “Zapiski
Vostoçnoqo Otdelenie Russkoqo Arxeoloqiçeskoqo Obhestva”nın XXI cildindəki “Moqila pogta Nizami”
məqalələrini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Beləliklə, XX əsrin ilk rübündə Azərbaycan dövri mətbuatında Nizami Gəncəvi haqqında gedən yazıların
araşdırılması göstərir ki, bu dövrdə dahi şairdən bəhs edən ziyalılarımız əsasən şairin qəbrinin acınacaqlı
vəziyyəti, baxımsızlığı, onun bərpası təşəbbüsləri ilə bağlı çıxışlar edir, yaradıcılığını təhlil baxımından isə o
qədər də uzağa getmirdilər.
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Nizami Gəncəvi irsinin unudulmuş tədqiqatçıları
Nəsiman Yaqublu,
tarix elmləri doktoru
Azərbaycan tədqiqatçılarının Nizami irsi ilə bağlı ilk araşdırmalarına XIX əsrin birinci yarısında rast
gəlirik. İlk olaraq Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri Abbasqulu ağa Bakıxanov Nizami haqqında oxuculara
məlumat vermişdi. A.Bakıxanov 1846-cı ildə yazdığı "Gülüstani-İrəm" əsərinin bir səhifə yarımını Nizamiyə həsr
etmiş, qısa bilgilər yayınlamışdı. Tədqiqdən daha çox informasiya xarakteri daşyan bu yazı Nizaminin doğma
vətəni Azərbaycanda onun haqqında yandırılan ilk işıq idi.
Azərbaycan yazıçısı və publisisti İsmayıl bəy Qutqaşınlı 1852-ci ildə Yaxın Şərq ölkələrinə səyahət
etdikdən sonra "Səfərnamə" əsərini yazdı. Gəncədən keçərkən Nizaminin məzarını ziyarət edən yazıçı böyük şairə
müraciətlə əsərində bu sözləri yazmışdı: "Ey Şeyx Nizami, qəbrini görüb, rəhmət oxuyub ruhundan təvəqqe
edirəm: kamalının nöqtə qədərini bizə bəxş edəsən. Rütbənə çatmaq mümkün deyil".
1879-cu ildə Məkkə ziyarətinə gedən tanınmış Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvani də Nizaminin
məqbərəsinin acınacaqlı vəziyyətini görüb yazmışdı:
Ey Şeyx Nizami, ey nizamı dağılan,
Ey Gəncədə izzü-ehtişamı dağılan.
Olmayıbdır cahanda bir səninlə məntək,
Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan.
Bir müddət sonra Azərbaycanın tanınmış maarifçisi, görkəmli yazıçı və dramaturqu Mirzə Fətəli Axundov
da Nizami yaradıcılığı haqqında əsaslı fikirlər qeyd edir. Doğrudur, bu məlumatlar da çox geniş və əhatəli olmasa
da, Nizami şəxsiyyətinin öyrənilməsinə açılan bir yol idi.
Azərbaycanın tanınmış ziyalısı və ictimai-siyasi xadimi Mirzə Məhəmməd Axundov 1909-cu ildə Gəncədə
"Şeyx Nizami" monoqrafiyasını nəşr etdirib. Kitabda Nizami Gəncəvinin tərcümeyi-halı, əsərləri haqqında
məlumatlar verilib.
Qeyd edək ki, M.M.Axundovun "Şeyx Nizami" kitabı 1992-ci ildə filologiya elmləri doktoru
X.Məmmədov tərəfindən kiril əlifbasına çevrilmiş və "Ana sözü" jurnalında (1992, №1-2) işıq üzü görmüşdü.
2016-cı ildə isə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru T.Bədəlova həmin nəşri ərəb əlifbasından latın qrafikasına
çevirərək çap etdirmişdi.
2017-ci ildə isə "Zərdabi LTD" MMC "Şeyx Nizami" kitabını ərəb, latın əlifbaları ilə, həm də rus dilində
bir kitab olaraq nəşr edib.
XX əsrin əvvəllərində bütövlükdə Azərbaycan ədəbiyyatının sistemləşdirilib öyrənilməsində görkəmli
tədqiqatçı Firidun bəy Köçərlinin əvəzsiz xidmətləri vardır. 300-ə yaxın Azərbaycan şair və yazıçıları haqqında
bilgilər toplayan F.Köçərli bu araşdırmalarını 1903-cü ildən başlayaraq nəşr etdirmişdi.
F.Köçərlinin bu araşdırmaları sırasında böyük şair Nizami ilə də bağlı əsaslı bilgilər yer alırdı. F.Köçərli
Nizami haqqında yazısında görkəmli şairin yaradıcılığını tədqiq edir, oxuculara maraqlı fikirlər çatdırır.
Qeyd edək ki, F.Köçərlinin bu araşdırmaları sonradan sovet dövründə, 1925-1926-cı illərdə bütövlükdə
nəşr edilmişdi.
Sonralar mətbuatda - "Molla Nəsrəddin" jurnalında, "Tərəqqi", "Həqiqət", "İqbal", "Yeni iqbal"
qəzetlərində daha çox Nizaminin qəbri, məzarının yaxşı vəziyyətdə olmaması ilə bağlı məlumatlara rast gəlirik.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə - 1919-cu ildə tanınmış dövlət xadimi, İranda olan diplomatik
nümayəndəmiz Adil xan Ziyadxan "Azərbaycan" kitabını nəşr etdirir və bu nəşrdə Nizami haqqında məlumatlar
öz əksini tapır.
Cümhuriyyət dövründə nəşr edilən digər mətbuat orqanlarında Nizami haqqında yazılar yoxdur.
1920-ci ilin aprelində Azərbaycan Rusiya bolşevikləri tərəfindən işğal edildikdən və burada sovet rejimi
yaradıldıqdan sonra yeni ideoloji istiqamətlər əsasında yazıçı və şairlərə yanaşılmağa başlandı.
Qeyd edək ki, 1920-ci illərdə Sovet Azərbaycanında Nizami haqqında araşdırmalar aparılmadı. O dövrün
qəzetlərindən öyrənmək mümkündür ki, bu illərdə Nizami haqqında yazılar yalnız onun məzarının xaraba
görkəmdə olması, orada qazıntıların aparılması, şairin tabutunun tapılması, onun dünyadan köçərkən çox
ehtiramla dəfni məsələsinə önəm verilib.
Nizami haqqında sovet dövründə ilk araşdırmalara əsasən 1930-cu illərdə başlanılıb.
1934-cü ildə İstanbulda professor Ə.Cəfəroğlunun redaktorluğu ilə nəşr edilən "Azərbaycan Yurd Bilgisi"
jurnalında azərbaycanlı mühacir Məhəmməd Əli Rəsulzadənin (Rəsuloğlunun) "Gəncəli Nizami" məqaləsi çap
olundu. Qeyd edək ki, o, həm də M.Ə.Rəsulzadənin doğma əmisi oğludur.
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Bu məqaləyə qədər Türkiyədəki tədqiqatlarda, eləcə də Azərbaycandakı araşdırmalarda böyük şair
Nizaminin azərbaycanlı və türk mənşəli olması əsaslı şəkildə elmi auditoriyaya təqdim edilməmişdi.
Bu dövrdə Türkiyədə yeni islahatların aparılması, Avropaya meyillik, farsdilli yazılardan uzaqlaşmaq, İran
yazarlarına çox da önəm verilməməsi şərtlərini nəzərə alsaq, Nizaminin türk mənşəli Azərbaycan şairi kimi
M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən təqdim olunmasının əhəmiyyəti böyük idi.
Bu dövrə qədər isə mühacirlərimizin nəşrlərində və yazılarında Nizami mövzusuna ümumilikdə
toxunulmamışdı. Yalnız M.Ə.Rəsulzadənin 1923-cü ildə nəşr edilən "Azərbaycan Cümhuriyyəti, keyfiyyətitəşəkkülü və şimdiki vəziyyəti" kitabında, yenə eyni müəllifin 1928-ci ildə çap olunan "Qafqasya türkləri"
əsərində Nizaminin adı qısa məlumatla verilmişdi.
M.Ə.Rəsulzadə 1936-cı ildə Parisdə "Qafqaz, Türküstan və Ukrayna xalqlar dostluğu" cəmiyyətinin
toplantısında rus dilində "Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı" mövzusunda məruzə etmişdi. Həmin məruzə kitab
olaraq da 1936-cı ildə Parisdə rus dilində nəşr edilmişdi.
Öz məruzəsini "Azərbaycan türkləri Ümumtürk mədəniyyətinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışlar"
sözləri ilə başlayan M.Ə.Rəsulzadə böyük şair Füzulinin XIX əsrə qədər Azərbaycan ədəbiyyatına təsir
imkanlarını qeyd edir və sonra Nizami Gəncəvinin həqiqi Azərbaycan şairi olduğunu xüsusi vurğulayır: "Əgər
diqqətə alsaq ki, ona qədər (yəni Füzuliyə - red.) və ondan sonra Azərbaycanın ən yaxşı şairləri fars dilində
yazmışlar, fars ədəbiyyatının böyük klassikləri olan Fələki və Xaqani Şirvanilər, eləcə də Nizami Gəncəvi əsl
azərbaycanlı idilər, bax onda aydın olar ki, sözün həqiqi mənasında, Füzuli hansı ədəbi inqilabı etmişdir".
Göründüyü kimi, M.Ə.Rəsulzadə 1936-cı ildəki çıxışında və elə həmin ili nəşr olunan kitabında Nizaminin
"azərbaycanlı" olduğunu qeyd edir.
M.Ə.Rəsulzadənin Nizami haqqında kitabın nəşri 1951-ci ildə reallaşdı. Bu kitab Türkiyə cəmiyyətində
böyük maraqla qarşılandı və 1991-ci ildə "Türk Dünyasını Araşdırma Vəqfi" tərəfindən kiçik bir təqdimatla heç
bir əlavələr olmadan, eynən yenidən nəşr edildi.
M.Ə.Rəsulzadənin N.Gəncəvi haqqında araşdırması yalnız Şərq, Türk, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində
deyil, ümumilikdə bəşər mədəniyyəti sistemində maraqlı bir hadisə idi. M.Ə.Rəsulzadənin bu tədqiqatında
Azərbaycan şairi Nizami yaradıcılığının ümuminsanlığa, ayrı-ayrı xalqların inkişafına gərək olan dəyərlərindən
danışılır və ciddi faktlar təqdim edilirdi. M.Ə.Rəsulzadə bu əhəmiyyətli araşdırmasında Nizamini Azərbaycanın
böyük şəxsiyyəti, fəxri olaraq dəyərləndirirdi.
Mühacirətdə yaşayan görkəmli tədqiqatçı, İstanbul Universitetinin professoru Əhməd Cəfəroğlunun da
ilkin dövrdəki tədqiqatlarında Nizami yaradıcılığına toxunulur. Əslən Gəncədən olan, Bakı Dövlət
Universitetində bir müddət təhsil almış, sonradan Almaniyada təhsilini davam etdirmiş Ə.Cəfəroğlu baş redaktoru
olduğu "Azərbaycan Yurd Bilgisi" jurnalında çox dəyərli yazılar çap etdirsə də, Nizami yaradıcılığından
araşdırmasına rast gəlmək olmur.
1952-ci ildə Ankarada "Xalq Evi"ndə keçirilən bir konfransda Ə.Cəfəroğlu "Azərbaycan dil və
ədəbiyyatının dönüm nöqtələri" mövzusunda çıxış edir və N.Gəncəvi irsinə münasibət bildirir. Çıxışında Gəncə
mühitindən çıxan şairlərdən Məhsəti Gəncəvinin XII əsr Səlcuq sultanlarından Səncərin sarayında yüksək mövqe
əldə etdiyini vurğuladıqdan sonra Əbül Üla Gəncəvi, Fələki Şirvanlı, Xaqani Şirvanlı haqqında bilgilər verir.
Türkiyənin tanınmış professoru Əhməd Atəş 1954-cü ildə "Azərbaycan Yurd Bilgisi" jurnalında
"Biblioqrafiya" məqaləsini nəşr etdirdi. Bu məqalədə M.Ə.Rəsulzadənin "Azərbaycan şairi Nizami" əsəri ciddi
təhlil edilmişdi. Ə.Atəş Nizami haqqında olan kitabı yüksək dəyərləndirərək yazırdı: "Sayın M.Ə.Rəsulzadənin
bu əsəri, yazarının bir siyasət adamı olmasına rəğmən, "dünya ölçüsündəki yaradıcılığıyla cahan ədəbiyyatına
ölməz şeir tablolarıyla eşq, bağlılıq, namus, iman və fədakarlıq tipləri verən, fəlsəfi yüksək düşüncə və siyasi
kəskin görüşləriylə də insanlığın ən səmimi duyğularına və ən əziz ideallarına tərcüman olan bu ilahi sənətkar
dünya mədəniyyətinin dahi öndəridir" - deyə təvsif etdiyi Nizaminin sevən, anlayan və dürüst bir ruh tərəfindən
çizilmiş və müvəffəq olmuş bir tablosudur".
Mühacirət irsində Nizami yaradıcılığı ilə bağlı ilk məqaləni yazan xanım Fatma İlgazdır. Bu xanımın
şəxsiyyəti ilə bağlı axtarışlarımız ciddi nəticələr verməsə də, onun böyük şair haqqında məqalə yazan ilk qadın
araşdırıcı olması faktı əhmiyyətlidir.
F.İlgazın "Nizami Gəncəvi" adlı məqaləsi G.Göygölün redaktorluğu ilə nəşr edilən "Mücahid" jurnalında
çap olunub. Məqalə böyük həcmli deyildir, lakin Nizami yaradıcılığına böyük diqqətlə yazılıb.
F.İlgaz məqaləsini belə başlayır: "Azərbaycanın İslam mədəniyyətindəki rolu, hizməti böyükdür.
Ədəbiyyat aləmində Nizami, Füzuli kimi böyük isimlər bunu isbata kafidir.
Əslən azərbaycanlı olan Gəncəvi Nizami dövrünün ədəbi və rəsmi dili farsca ilə əsərlərini yazmışdır: tıpkı
(eyni, bərabəri-red) XVIII yüzildə Avropada fransız olmayan yazarların fransızca kitablar qələmə aldıqları kimi.
Bununla birlikdə əsərləri ruh və məna baxımından milli və türkdür. Şeirləri - mənaları, ruhi təhlilləri, üslubları,
qüdrətli təsvirləri, parlaq təşbihləri üstün fəlsəfəsi ilə ölməzdir".
F.İlgaz məqaləsində Nizamini sadəcə böyük şair deyil, xalq üçün çalışan, vətən üçün yanan idealist bir
mücahid adlandırır.
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Müəllif məqaləsində Nizaminin əsərlərini sıralanma qaydaları və ümumi məzmun təqdimatı ilə oxuculara
çatdırır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan mühacirət irsinin öyrənilməsindən də aydın olur ki, N.Gəncəvi yaradıcılığının
araşdırılmayan sahələri vardır və gələcəkdə tədqiqatçıların yeni əsərlər ortalığa qoyması mümkündür.
Azərbaycanın dahi şairi N.Gəncəvi yaratdığı əsərləri ilə ümumbəşər mədəniyyətinin inkişafına və
zənginləşməsinə müasir dövrümüzdə də böyük faydalar verməkdədir.
525-ci qəzet. - 2021. - 2 dekabr. - № 220. - S. 14.
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Nizami Gəncəvi obrazı Naxçıvan teatrının səhnəsində
Ələkbər Qasımov
AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 1941-ci ildə qeyd ediləcək 800 illiyi ərəfəsində Azərbaycan
ədiblərindən Mehdi Hüseyn "Nizami" dramını, İslam Səfərli isə "Xeyir və Şər" pyesini yazmışdı. 1941-ci ilin
iyun ayında başlanan müharibə yubiley tədbirlərinin dayandırılmasına səbəb oldu. Yalnız 1942-ci ildə Bakıda
Niyazinin "Xosrov və Şirin" operası və M.Hüseynin "Nizami" dramı tamaşaya qoyuldu. Həmin drama 1943-cü
ilin mayında Naxçıvanda, noyabrında isə Gəncədə quruluş verildi.
Naxçıvanda "Nizami" tamaşasının quruluşçu rejissoru dahi şairin həmyerlisi, 1937-ci ildən M.F.Axundov
adına Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında aktyor, sonrakı illərdə həm də rejissor kimi fəaliyyət göstərən, 1941-ci
ildən isə bu qədim sənət ocağının direktoru və baş rejissoru olmuş İbrahim Həmzəyev idi. Tamaşada baş
qəhrəmanı - Nizami obrazını quruluşçu rejissorun özü canlandırırdı.
Bu tamaşaya bədii tərtibatı teatrın baş rəssamı Şamil Qazıyev, musiqi tərtibatını isə Tapdıq Hüseynov
vermişdi. Əsərdə şairin ömür-gün yoldaşı rolunu Zəroş Həmzəyeva və Xədicə Qazıyeva, şairə Məhsəti xanım
rolunu Firuzə Əlixanova, Nizaminin qardaşı Qivami rolunu isə Əyyub Haqverdiyev ifa edirdilər. Mayın 3-də
premyerası keçirilən tamaşanın əsas uğuru ilk dəfə Nizami Gəncəvi obrazının Naxçıvan səhnəsində görünməsi
oldu. "Əslində, elə tamaşadan ən yaxşı ifa da Həmzəyevə məxsus idi. Aktyor Nizamini mütəfəkkir filosof, dahi
şair, Vətəni və vətəndaşları düşünən müdrik insan və pak duyğularla sevən aşiq kimi oynayırdı. Nizami - Afaq və
Nizami - Məhsəti səhnələri emosional dolğunluğu və zərif lirizmilə daha canlı alınmışdı".
Nizami Gəncəvi obrazı ikinci dəfə artıq C.Məmmədquluzadənin adını daşıyan Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrının bugünkü möhtəşəm binasında pərdələrin ilk dəfə açıldığı gün - 1964-cü il oktyabr ayının 24-də
səhnədə göründü. Bu, unudulmaz şair və dramaturqumuz Kəmalənin "Məhsəti" mənzum faciəsindəki gənc İlyas
- Nizami obrazı idi.
"Hələ köhnə binada məşqlərinə başlanmış tamaşanın quruluşçu rejissoru, teatra yenicə baş rejissor təyin
olunan Baxşı Qələndərli maraqlı aktyor ansamblı ilə məzmunlu quruluş verməyə nail olmuşdu. Beş gün anşlaqla
davam edən premyera tamaşalarında Naxçıvan Teatrının yeni binasındakı bu ilk ərməğanı böyük hərarət və
alqışlarla öz tamaşaçıları tərəfindən layiqli qiymətini aldı. Həmçinin, Naxçıvan Dövlət Musiqili Darm Teatrının
yeni binasında ilk tamaşa sayılan "Məhsəti" musiqili dram əsəri kimi bu janrın tələblərinə yüksək səviyyədə cavab
vermiş oldu".
Qeyd olunduğu kimi, əsərdə əsas obrazlardan biri İlyas - gənc Nizami Gəncəvidir. Bu obraz teatrın aktyoru
və rejissoru İldırım Cabbarovun ifasında istər Naxçıvanda, istərsə də teatrın Bakı, Tbilisi və digər regionlara
səfərində tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılandı.
1965-ci il iyun ayının 14-dən 21-dək Bakıda Naxçıvan MSSR mədəniyyət həftəsi keçirildi. Muxtar
Respublikanın şair və yazıçıları, musiqi kollektivlərilə yanaşı, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı da
repertuarında olan üç tamaşa ilə ilk dəfə paytaxt ictimaiyyəti qarşısında hesabat verdi. O dövrün mərkəzi
mətbuatından məlum olur ki, bu tamaşalardan "Məhsəti" daha böyük müvəffəqiyyət qazanmış, ədəbi və teatr
tənqidi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi.
O vaxt tamaşaların Akademik Dram Teatrında keçirilən müzakirəsində və mətbuatda teatrın baş rejissoru,
əməkdar incəsənət xadimi Baxşı Qələndərlini Naxçıvan Teatrı üçün tapıntı adlandıran görkəmli alim və ictimai
xadim, sənətşünaslıq doktoru, professor Cəfər Cəfərov yazırdı: "...Bizim gördüyümüz "Məhsəti" göstərir ki,
Qələndərli teatr üçün tam mənası ilə tapıntıdır və gələcəkdə böyük xeyir verə biləcəkdir. Ən yaxşı cəhət burasıdır
ki, Qələndərlinin rejissorluğunda ciddi bir səliqə, mədəniyyət və müasirlik duyulmaqdadır".
Həmin günlərdə "Məhsəti" tamaşası haqqında mərkəzi mətbuat səhifələrində bir neçə resenziya dərc
olunmuşdu. Onlardan birinə - şair-dramaturq, teatrşünas Adil Babayevin resenziyasında məhz İlyas obrazı
barədəki fikrinə diqqət etmək yerinə düşər: "İlyas surətilə müəllif gənc Nizamini göstərmək istəmişdir. Artist
İldırım Cabbarov ustadına (Məhsətiyə - Ə.Q.) sonsuz hörmət bəsləyən, onun fəlakətlərinə can yandıran, taleyi
uğrunda mübarizə edən gənc şairin surətini tamaşaçılara sevdirə bilir.
Bu tamaşada baş rolu Zəroş Həmzəyeva, əsas rolları Əyyub Məmmədov (Əşrəf), Əkbər Qardaşbəyov
(Əmir Əhməd), İsa Musayev (Pərvər baba), Sofya Hüseynova (Tərgül) və başqa sənətkarlarımız ifa edirdilər.
"Məhsəti" tamaşası uzun illər teatrın repertuarını bəzəmiş və birinci quruluşdan sonra daha iki dəfə yeni
quruluşlarda səhnəyə qoyulmuşdu. İkinci quruluşun ilk tamaşası 1976-cı il aprel ayının 30-da olmuş quruluşçu
rejissor, quruluşçu rəssam və bəstəkar dəyişilməz qalmış, aktyor heyətində cüzi dəyişiklər edilmişdi. Yeni
quruluşda İlyas obrazını teatrın aktyoru və rejissoru, sonralar isə baş rejissoru olmuş Vaqif Əsədov yeni bir
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təqdimatda canlandırmışdı. "Vaqif Əsədov dahi Nizaminin təmkin və mehribanlığını, ülvi və fəlsəfi duyğularını,
idraki qüdrətini... peşəkarlıqla ifa edirdi".
"Məhsəti" əsərinə Naxçıvan Teatrında üçüncü səhnə həyatı verən aktyor və rejissor Rövşən Hüseynov oldu.
Bu quruluşda İlyas rolunda Vidadi Rəcəbli çıxış etdirdi. "Məhsəti"nin birinci və ikinci quruluşlarının həm
məşqlərinin, həm də tamaşalarının canlı şahidi kimi qətiyyətlə vurğulaya bilərəm ki, Vidadi Rəcəblinin İlyası
tamamilə fərqli bir dəst-xətlə, lazım gəldikdə təmkini, lazım gəldikdə çılğınlığı ilə seçilən, humanistliyi,
mübarizliyi, vətənpərvərliyi özündə birləşdirən istedadlı bir gənc şair kimi təqdim olunur və tamaşadan sonra
xeyli müddət öz müsbət təsirini tamaşaçı hafizəsində saxlayırdı".
İlk tamaşası 2007-ci il fevral ayının 17-də olan üçüncü "Məhsəti"də baş rolda Elmira Kərimova, digər
rollarda B.Haqverdiyev, R.Xudiyev, X.Hüseynov, G.Qurbanova, Z.Baxşəliyeva və digər sənətkarlar iştirak
etmişdilər.
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 1999-cu il repertuarına görkəmli ədibimiz Nəriman
Həsənzadənin "Atabəylər" dramını daxil etdi. Əsəri tamaşaya qoymaq üçün Azərbaycan Dövlət Akademik Milli
Dram Teatrının quruluşçu rejissoru Mərahim Fərzəlibəyov Naxçıvana dəvət olundu. Tamaşanın ikinci rejissoru
Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibçisi Yusif Əsgərov, məsləhətçisi İsa
Həbibbəyli idi.
Bu tamaşada da biz Nizami Gəncəvi obrazı ilə rastlaşırıq. Tamaşanın maraqlı hissələrindən biri müəllif
təxəyyülü ilə şair Nizaminin memar Əcəmilə Atabəylər yurdunda - Naxçıvanda, Möminə xatın türbəsinin
önündəki görüş səhnəsidir. Burada hər iki dahi şəxsiyyət arasındakı dialoq uzun müddət tamaşaçı yaddaşına
hopur. Nizami obrazını Həsən Ağasoy (indi xalq artisti) özünəməxsus tərzdə canlandırırdı.
"Premyerası may ayının 10-da olmuş "Atabəylər" tamaşasında əsas rolları Xəlil Hüseynov (Əcəmi),
Kamran Quliyev (Qızıl Arslan), Xuraman Hacıyeva (İnanc xatın), Rza Xudiyev (Toğrul bəy), Damət Xəlilov
(Əbubəkir), Vidadi Rəcəbli (Mahmud), Rövşən Hüseynov (Ayəba), Bəhruz Haqverdiyev (Ruz), Yasəmən
Ramazanova (Gülaçar), Şirzad Abutalıbov (Abuşər) ifa etmişlər".
İlk tamaşadan sonar M.Fərzəlibəyov "Şərq qapısı" qəzetinə verdiyi müsahibədə demişdi: "Atabəylər"
tamaşasını Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinə həsr etmişik. Bu əsər başdan-başa Naxçıvan torpağı ilə
bağlıdır. Ona görə də mən əsərin ideyası barədə 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..." Quruluşçu rejissor bu işində yaradıcı heyətin zəhmətini və uğurunu da dəyərləndirərək
kollektivdən razı qaldığını bildirib.
Naxçıvanlı tamaşaçılar "Atabəylər"lə 2004-cü ilin mayında yenidən görüşdülər. Quruluşçu rejissor başda
olmaqla birinci tamaşanın əsas yaradıcı heyətində dəyişiklik olmadan əsərə yeni quruluş verildi.
Nizami obrazında yenə də Həsən Ağasoy çıxış edirdi. O, rol üzərində bir qədər də işləməklə, ona yeni
çalarlar əlavə edib təkmilləşdirmişdi. Aktyor heyətinin tərkibində cüzi dəyişikliklə tamşanın premyerası bu dəfə
də yubiley töhfəsi oldu.
Mayın 12-də, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illiyinin qeyd olunduğu günlərdə təntənəli yubiley
yığıncağının iştirakçılarına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının "Atabəylər" tamaşası təqdim olunmuşdu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva, həmçinin,
yubiley mərasiminin rəsmi qonaqları tamaşanı böyük maraqla seyr etmişdilər.
Nizami Gəncəvi obrazı Naxçıvan Teatrının səhnəsində bir də 2018-ci ildə göründü. Teatrın quruluşçu
rejissoru və aktyoru, respublikanın Əməkdar artisti Tofiq Seyidov tərəfindən səhnələşdirilən M.S.Ordubadinin
"Qılınc və qələm" əsəri eyni adla tamaşaya qoyuldu. Quruluşu T.Seyidova, bədii tərtibatı S.Bayramova, musiqi
tərtibatı A.Ağayevə məxsus olan tamaşanın premyerası iyul ayının 3-də keçirildi.
Bu tamaşada İlyas - Nizami obrazını Nəsimi Məmmədzadə canlandırdı. Əsas rollarda S.Məmmədov
(Fəxrəddin), S.Məmmədova (Rəna), Ə.Quliyev (Atabəy Məhəmməd), H.Cavanşir (Dilşad), N.Hüseynquliyeva
(Məhsəti), M.Mehdiyev (Qızıl Arslan) və başqa sənət adamları iştirak edirdilər. Ümidvarıq ki, bundan sonra da
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin parlaq obrazı daim səhnələrimizdə görünəcək və onun
əsərləri əsasında neçə-neçə yeni tamaşalar yaranacaq.
525-ci qəzet.-2021.-1 dekabr.-№219.-S.21.
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“Nizami Gəncəvi: Dahilik zirvəsi”
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində beynəlxalq konfrans keçirilib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən
bu il ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib. Həyata keçirilən geniş tədbirlər çərçivəsində dahi şair
Nizami Gəncəvi yaradıcılığının, irsinin dərindən öyrənilməsi və təbliğ edilməsi məqsədilə Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetində (ADPU) “Nizami Gəncəvi: Dahilik zirvəsi” mövzusunda beynəlxalq
konfrans təşkil olunub.
Hibrid formada - ənənəvi və onlayn şəkildə keçirilən beynəlxalq konfransda universitetin professormüəllim heyəti ilə yanaşı, Azərbaycan, Türkiyə, İsveç və Rusiyadan olan alimlər, KİV nümayəndələri və digər
şəxslərdə iştirak edib.
Öncə iştirakçılar universitetin foyesində ADPU-nun professoru Mahirə Hüseynovanın rəhbərliyi və
təşkilatçılığı ilə Filologiya fakültəsi, fakültənin “MEH” ədəbi dəməyinin hazırladığı ədəbi-bədii kompozisiyanı
izləyiblər. Qonaqlar simvolik olaraq yaradılan “Gəncə qala qapıları”ndan keçərək Nizami dünyasına daxil olublar.
Tələbələrin ifasında dahi şairin əsərlərini tərənnüm edən kiçik səhnəciklər izləyicilər tərəfindən alqışla qarşılanıb.
İştirakçılara xüsusi zövqlə hazırlanmış səhnəciklərdəki dekorasiyalar, həmin dövrü əks etdirən geyimlər sanki bir
teatr səhnəsini, həmin obrazları canlandıran tələbələr isə peşəkar aktyor təsirini bağışlayıb. Tədbirin bədii
hissəsinin sonunda böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvi obrazı iştirakçıları salamlayaraq özünün söz sənətinin
əzəmətindən danışıb.
Bədii hissədən sonra konfrans öz işini universitetin Heydər Əliyev Məktəbinin lektoriyasında davam
etdirib.
Nizami Gəncəvi irsinin araşdırılmasına xüsusi töhfə
Beynəlxalq konfransı giriş sözü ilə açan ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov bildirib ki, Prezident
İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında imzaladığı
Sərəncama əsasən universitetdə müxtəlif tədbirlər təşkil olunub. “Nizami Gəncəvi: Dahilik zirvəsi” mövzusunda
beynəlxalq konfrans silsilə tədbirlərin zirvəsi hesab oluna bilər. Diqqətə çatdırılıb ki, Nizami Gəncəvinin
yaradıcılığı XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatında mühüm yer tutur. Şairin yaradıcılığının coğrafiyası genişdir,
əsərləri həm Şərqdə, həm də Qərbdə tanınır. Dahi şairin əsərləri əsrlərdir ki, böyük maraqla oxunur. Onun
əsərlərinin qayəsini insani və bəşəri dəyərlər təşkil edir. Rektor onu da qeyd edib ki, 9 əsr bundan öncə yaşayan
şair bu gün də bizim müasirimizdir. Böyük mütəfəkkirin ideya və düşüncələri bizə doğmadır, yaxındır, səmimidir.
Professor Cəfər Cəfərov konfransın əhəmiyyətindən danışaraq bildirib ki, tədbir Nizami Gəncəvi irsinin
araşdırılmasına xüsusi bir töhfə verəcək.
Əsrlərin qaranlığından işıq saçan sənətkar
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli
çıxış edərək dahi şairin yaradıcılığından söz açıb. Qeyd edib ki, Nizami əsrlərin qaranlığından bu günümüzə işıq
saçan sənətkardır. Nizamidən əvvəl yaşamış yazarların yaradıcılığına diqqət yetirdikdə görürük ki, o, əsərlərinə
demokratik ruh gətirib. Akademik onu da vurğulayıb ki, dahi şairi öz dövrünün politoloqu da hesab etmək olar.
Nizami öz əsərlərində dövrün hadisələrini poetik, bədii dillə əks etdirib. Teymur Kərimli vurğulayıb ki, Nizamini
özündən əvvəlki bütün böyük dühalardan fərqləndirən bir əsas cəhət də var. Əgər Homer, Firdovsi kimi böyük
şairlər daha çox əfsanəvi obrazlar yaratmışlarsa, Nizami dünya tarixində ilk dəfə öz əsərlərinə demokratik ruh
gətirir. O, ilk poemasında deyirdi: “Mən şeiri saraylardan daxmalara gətirdim”.
Akademik diqqətə çatdırıb ki, Nizaminin yaradıcılığı həm də onu göstərir ki, hələ XII əsrdə Azərbaycanda,
Gəncədə necə böyük elmi və mədəni mühit formalaşmışdı.
İnsan düşüncəsi və təfəkkürünün fövqündə dayanan dahilik zirvəsi
Konfransda geniş məruzə ilə çıxış edən ADPU-nun Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, professor Asəf
Zamanov Nizami Gəncəvinin əsrlərin süzgəcindən keçib ölümsüzlük qazanan əsərlərinin hər bir misrasının
hikmət, fəlsəfə və elmlə zəngin olduğunu deyib. A. Zamanov bildirib ki, şairin poemalarının hər bir beytinə aid
kitab yazmaq mümkündür. Nizami Gəncəvi sözü insan düşüncəsi və təfəkkürünün fövqündə dayanan dahilik
zirvəsidir.
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Professor Asəf Zamanov dahi Nizamin elmi, fəlsəfi fikirlərindən xüsusilə söz açıb. Prorektor bildirib ki,
Nizaminin əsərlərində şairin sələfləri olmuş söz sənətkarları ilə bərabər, o dövrdə adları Şərqdə və Qərbdə
məşhurlaşmış alim və filosofların da adlan çəkilmiş, onların elmə və düşüncə sisteminə gətirdiyi yeniliklərdən,
ideyalardan bəhs edilmiş və sonra bütün bunlara Nizaminin öz baxışları, öz təhlilləri irəli sürülmüşdür. A.
Zamanov Nizami Gəncəvinin fizika və riyaziyyata dair bu gün də bizim üçün maraq kəsb edən bir neçə fikrinə
münasibət bildirib. Qeyd edib ki, Nizami Gəncəvi fizikanın çox mühüm qanunlarına və təbiətdə gedən təbii
proseslərə dair olduqca dərin və dəqiq elmi fikirlər söyləyib. Bu sahədə tədqiqat aparan alimlərin qənaəti belədir
ki, “Fizika qanunlarının hələ kəşf olunmadığı bir dövrdə sonradan kəşf olunacaq qanunlar haqqında şairin
əvvəlcədən (5-7 yüz il qabaq) dahiyanə fikirlər söyləməsi təbiətdə gedən proseslərin mahiyyətini dərindən dərk
etməsi ilə əlaqədardır. Nizami təbiətin, canlı və cansız aləmin dörd ünsürdən yarandığını, onların bir- biriləri ilə
qarşılıqlı əlaqəsini, kainatın daima hərəkətdə olduğunu özünəməxsus poetik misralarla, lakin eyni zamanda da
dəqiqliklə ifadə etmiş, temperaturun dəyişməsi ilə küləyin əmələ gəlməsi, sıxlığın artması ilə təzyiqin də artmasını
və s. poetik boyalarla qələmə almışdır.
Professor A. Zamanov dahi şarin əsərlərinin universitetdə təqdiqindən də geniş söz açıb. Vurğulayıb ki,
dahi şəxsiyyətin irsinin tədqiqinə töhfə kimi görkəmli şərqşünas alim akademik A.Y. Krımskinin 1940-cı ilin
əvvəllərində yazdığı və 1981-ci ildə rus dilində nəşr olunmuş “Nizami i eqo sovremenniki” monoqrafiyası ilk
dəfə Azərbaycan dilinə ADPU-da rəhbərlik etdiyi TÜRKSOY kafedrası tərəfindən tərcümə olunmuş, universitet
Elmi şurasının qərarı əsasında nəşr edilmişdir.
Nizami Gəncəvi irsinin araşdırılması, həmişə diqqətdə saxlanılması
tədqiqatçıların ümdə vəzifəsi olmalıdır
ADPU-nun Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, professor Mahirə Hüseynova çıxış edərək diqqətə çatdırıb
ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri
haqqında” Qərar Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği üçün yeni perspektivlər açıb. 1981-ci ildə Ulu Öndərin
bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən ölməz sənətkarın 840 illik yubiley mərasimləri ölkənin mədəni
həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrilmişdi.
Professor Mahirə Hüseynova bildirib ki, Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinin ölkə
miqyasında geniş qeyd edilməsi Prezident İlham Əliyevin Nizami dühasına verdiyi yüksək dəyərdir. Prorektor
M. Hüseynova vurğulayıb ki, Nizami Gəncəvi irsinin araşdırılması, həmişə diqqətdə saxlanılması tədqiqatçıların
ümdə vəzifəsi olmalıdır.
Konfransda Türkiyənin Səlcuq Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsinin Fars dili və ədəbiyyatı bölümünün
rəhbəri, professor Əli Təmizəli, İsveçin Stokholm Universitetinin dosenti Səadət Kərimi, ADPU-nun Ədəbiyyatın
tədrisi texnologiyası kafedrasının professoru Yaqub Babayev, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat
İnstitutunun böyük elmi işçisi, dosent Təhminə Bədəlova və ADPU-nun Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası
kafedrasının müdiri, dosent Nazilə Abdullazadə məruzə ilə çıxış ediblər.
Konfrans öz işini “Nizami əsərlərinin dili, üslubu, türkçülük ideyaları”, “Nizami və dünya ədəbiyyatı”,
“Nizami və çağdaş ədəbiyyatşünaslıq”, “Nizami irsində təhsil və tərbiyə məsələləri” mövzularında bölmə iclasları
ilə davam etdirib.
Azərbaycan müəllimi.-2021.-26 noyabr.-№45.-S.9.
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Dünyaya işıq saçan dahi Nizami
Paşa Əmircanov
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci il ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi ili” elan
olunub. Bununla əlaqədar bu il Azərbaycanda bir sıra tədbirlər keçirilib, Nizami Gəncəvi irsinin təbliği,
əsərlərinin ölkədə və xaricdə nəşri ilə bağlı mühüm addımlar atılıb. Noyabrın 24-də Bakıda öz işinə başlayan
“Nizami Gəncəvi: Mədəniyyətlər arasında körpü” mövzusunda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumu da bu
sıradan növbəti tədbirdir. Forum “Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin
təşkilatçılığı, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə reallaşıb. Bu beynəlxalq görüşdə 15 xarici ölkədən 40dan çox alim, elm adamı və ekspertlər, eləcə də dövlət rəsmiləri, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, beynəlxalq
təşkilatların və diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər.
Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Forum dahi mütəfəkkirin zəngin
ədəbi irsini araşdıran beynəlxalq səviyyəli, nüfuzlu elm adamlarını bir araya gətirib. Forum çərçivəsində
“Nizaminin Orta əsr Şərqində siyasi və ictimai ənənələrə təsiri”, “Nizami Gəncəvi: Müasir dünyaya baxış”,
“Nizami “Xəmsə”sinin dünya ədəbiyyatına və mədəniyyətinə təsiri”, “Xəmsə” dialoqlarının didaktik rolu”,
“Sovet dövründə Nizami tədqiqatları” mövzularına həsr edilmiş panel müzakirələr, təqdimatlar, ikitərəfli
görüşlər, kitab təqdimatı və digər tədbirlər keçirilib.
Forumun açılışında çıxış edən Baş nazirin müavini Əli Əhmədov Nizami Gəncəvinin Azərbaycan xalqının
yetişdirdiyi və dünyaya bəxş etdiyi böyük şairlərdən biri olduğunu söyləyib: “Nizami Gəncəvinin bütün
yaradıcılığı, həyatı bilavasitə Azərbaycanla bağlıdır. O, Gəncədə doğulub və bütün həyatını orada keçirib. Onun
yaradıcılığı nə dərəcədə Azərbaycanla bağlıdırsa, o dərəcədə də ümumbəşəri dəyərlərə xidmət etdiyindən bütün
dünyaya örnəkdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığına xas olan bütün dəyərlər – xeyirlə şərin mübarizəsi, gözəlliyin
tərənnümü, ədalətli cəmiyyət problemi, hesab edirəm ki, bütün xalqlara və bütün dövrlərə aid ümumbəşəri
problemlərdir. Nizami Gəncəvi böyük şair olmaqla yanaşı, eyni zamanda, dahi mütəfəkkir, dərin təfəkkürə sahib
filosof idi. Onun əsərlərində xalqlar arasında dostluq ideyalarını tərənnüm edən tezislər də mövcuddur. İndiki
dillə desək, Nizami Gəncəvi xalqlar arasında xoşməramlı səfir idi. Ona görə də bütün dünya onu 880 il sonra da
böyük hörmətlə yad edir. Onun əsərləri 8 əsrdən çoxdur ki, sevilir, oxunur. Nizami Gəncəvi Azərbaycan xalqının
fəxri, iftixarıdır”.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov bildirib ki, Azərbaycan dünyada mədəniyyətlərarası dialoq, tolerantlıq,
sülh, əməkdaşlıq və dayanıqlı inkişaf kimi mütərəqqi ideyaların fəal təbliğatçısı kimi çıxış edir. Bu da təsadüfi
hal deyil. Xalqımızın mədəniyyətinin, multikultural dəyərlərinin və baxışlarının formalaşdırılmasında Nizami
Gəncəvi poeziyasının müstəsna rolu olub: “Şərqin böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi təkcə öz doğma
Vətənində deyil, bütün dünya ədəbiyyatında dərin iz buraxmış dahi şəxsiyyətlərdəndir. XII əsr Azərbaycan
Atabəylər dövlətinin əsas mərkəzlərindən olan Gəncədə dünyaya gəlmiş Nizami ömrünün sonunadək bu qədim
şəhərdə yaşayıb, Atabəylər, Şirvanşahlar və digər türk dövlətlərinin hökmdarlarının xahişi ilə dünya mədəniyyəti
xəzinəsinə öz misilsiz incilərini bəxş edib. Nizami ümumbəşəri sevgi və fəlsəfənin təkrarsız lirikasını, ən əsası
isə – “Xəmsə” kimi şah əsərini yaratmaqla Şərq intibahının banisi oldu. Şairin sonrakı nəsillərə qoyduğu poetik
mirası insanları yaxşılığa, mərhəmətə, dostluğa, millətləri sülhün, ədalətin və harmoniyanın ümumbəşəri
səltənətinin qurulmasına çağırır”.
Nazirin sözlərinə görə, Mövlanə Cəlaləddin Rumi, Əmir Xosrov Dəhləvi, Əlişiri Nəvai, Məhəmməd Füzuli,
Əbdurrəhman Cami və Şərqin daha neçə-neçə dahi şairi Nizami yolunun layiqli davamçılarıdır. Ümumbəşəri
əhəmiyyət kəsb edən Nizami mövzularının əkssədasını Qərb ədəbiyyatının Dante, Bokaçço, Volter, Göte, Qozzi,
Şekspir və digər mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında da sezmək mümkündür. XIX əsrdən rus dilinə tərcümə
olunmağa başlayan Nizaminin əsərlərinə V.Xlebnikov və Ptitsin kimi rus şairləri də nəzirələr yazıb. Başqa sözlə,
Nizami şəxsiyyəti və irsi Azərbaycan mədəni mühitində dünyaya gəlsə də, bütün bəşəriyyətə məxsus universal
bir dəyərdir.
A.Kərimov qeyd edib ki, əsrlər ötüb keçsə də, Nizami irsi öz aktuallığını daim qoruyub saxlayır, dahi şairin
cəmiyyətdə xoşbəxtlik və tərəqqinin bərqərar olunması üçün XII əsrdə təqdim etdiyi sosial həllər müasir dövrdə
də gələcəyi işıqlandırmağa davam edir. Onun insan cəmiyyətinə ensiklopedik yanaşması bugünkü dünyada da
parlaq gələcək üçün çalışan müxtəlif din, dil, peşə sahibləri üçün ilham mənbəyi olmağa layiqdir. Məlumdur ki,
BMT-nin 2030-cu il üçün Qlobal Gündəliyi çərçivəsində qəbul olunmuş 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi (DİM)
bütün qlobal problemlərin həllini nəzərdə tutur: “Biz istəyirik ki, BMT ölkələri DİM-lərin təmin edilməsi üçün
özünün mədəniyyət siyasətini, məcazi mənada hamı öz “Nizami Gəncəvi”sini tapsın”.
Türkiyə Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy Nizamini yaradıcılığı ilə bir
çoxlarına ədəbiyyatın qapısını açmaqla yanaşı, astronomiyanı, fəlsəfəni, coğrafiyanı, tibbi və riyaziyyatı, eyni
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zamanda, 7 dili mükəmməl bilən alim kimi xarakterizə edərək bildirib ki, türk dünyası böyük atasının
əmanətlərinə qürurla sahib çıxmağa və nəsildən-nəslə ötürməyə davam edəcək.
Özbəkistan Respublikasının mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbəyov vurğulayıb ki, dünya tarixini türk
şəxsiyyətləri olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Onların arasında iki önəmli insanın adını xüsusi vurğulamaq
lazımdır: Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai. Bu günlərdə Özbəkistanda da Əlişir Nəvainin 580 illik yubileyi qeyd
edilir.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvıdkoy
deyib ki, Rusiyada iki böyük şəhərdə – Moskvada və Sankt-Peterburqda Nizami Gəncəviyə heykəl qoyulub. O,
təkcə Azərbaycanın deyil, Şərqin dahi oğludur: “Bu ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan olunması əhəmiyyətli
hadisədir. Hazırda bu il çərçivəsində Rusiyada Ermitaj Muzeyində Azərbaycan xalçasının nümayişi keçirilir.
Nizami Gəncəvi İslam dünyasında maarifləndirmə işığını özündə təcəssüm etdirib. Bu işıq bu günə qədər bizim
üzərimizdədir”.
Beynəlxalq Forumda Birgə Kommünike qəbul edilib. Kommünikedə deyilir ki, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi ilə bağlı sərəncamı, Mədəniyyət Nazirliyinin
forumu Bakıda təşkil etmək təşəbbüsü alqışa layiqdir. Nizami yaradıcılığının şah əsəri – məşhur “Xəmsə”
toplusunda ehtiva olunan fikirlər bu günədək qlobal gündəliyin əsas prioriteti olan və çağdaş dünyamızda da öz
aktuallığını itirməyən humanizm, bərabərlik, ədalət, sülh naminə davamlı əməkdaşlıq və mehriban qonşuluq
münasibətlərinin təşviqi kimi ümumbəşəri dəyərlərin təbliğində əsas rol oynayıb.
Sənəddə daha sonra deyilir: “Biz, həmçinin Mədəniyyət Nazirliyinin BMT-nin 2030-cu il üçün Qlobal
Gündəliyində göstərilən Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) həyata keçirilməsini Nizami Gəncəvinin
prizmasından izah edilməklə yeni yanaşma ilə gücləndirmək təşəbbüsünü alqışlayırıq. Bu yanaşma DİM-ləri milli
mədəniyyət, tarix və adətənənələrin bir hissəsi kimi təqdim edərək daha yaxşı icma sahibliyinə imkan verəcək.
İcmalar onları ənənələrinə xas olan və onlardan qaynaqlanan dəyərlər və məqsədlər kimi qəbul etmədikcə, DİMlərə heç vaxt tam nail olunmayacaq. Biz digər dövlətləri DİM-in tam şəkildə həyata keçirilməsində yeni mərhələ
kimi xidmət edə biləcək belə bir yanaşmadan istifadə etməyə çağırırıq. Nizaminin böyük mədəni və zəngin fəlsəfi
irsinin müasir dünyada güclü əks-səda doğurduğunu nəzərə alaraq, forum iştirakçıları bu tədbirin regional
əhəmiyyətli müxtəlif məsələlərin müzakirəsi məqsədilə mühüm dialoq platforması kimi müntəzəm olaraq
Azərbaycanda keçirilməsini təklif edirlər”.
Xalq qəzeti. - 2021.- 28 noyabr. - № 258. - S. 7.
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Nizami və Həqiri “Leyli”lərini birləşdirən xətt: türk təfəkkürü
Təhminə Bədəlova,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Qədim ərəb əfsanə və rəvayətlərindən boylanan, türk xalq folklorunda da özünəməxsus versiyaları mövcud
olan “Leyli və Məcnun” dastanı dahi Nizaminin əsrləri fəth edən, bir-birini əvəzləyən insan nəsilləri üçün yenidən
kəşf olunan təfəkkürünün süzgəcindən keçərək yazılı ədəbiyyata gəlmiş və uğurlu bir ömür yolu keçmişdir.
Nizami poemalarını yüksək qiymətləndirən, onları bütün gözəlliklərin xəzinəsi adlandıran XIII əsr müəllifi
Məhəmməd Ovfi tərtib etdiyi və dahi şair haqqında məlumat verən ilk mənbə kimi dəyərli olan “Lübabül-əlbab”
təzkirəsində “Leyli və Məcnun” poemasını üzünü göstərməklə ağılları başdan alan türk gözəllərindən bəhs edən
bir əsər kimi dəyərləndirir: “Türküstanın mənzum “Məcnun və Leyli”dəki zərif qıyıq gözlü gözəlləri üzlərindən
duvaqı çəkməklə dünyanın bütün aqillərinin ağlını başından almağa qadirdirlər”. Professor Xəlil Yusifli yazır ki,
“onun (Məhəmməd Ovfinin - T.B.) bu qeydi poemanın özündən gəlir. Nizami özü Leylini təsvir edərkən “onu
adamları özünə məftun etməkdə bir əcəm türkü”, bugünkü sözlərlə desək, bir azərbaycanlı kimi təqdim edir”.
Mahe-ərəbi be rox nəmudən
Torke-əcəmi be del robudən.
Yəni:
Üzünü göstərməkdə ərəb ayı idi,
Könül ovlamaqda əcəm türkü idi.
Mövzusu tarixdə ərəb əfsanəsi kimi məşhurlaşmış sevgi hekayətindən götürülmüş, farsca yazılmış bir
əsərdə ədəbiyyat bilicisini türk ruhunu, türk obrazlarını, Türküstan gözəllərini görməyə vadar edən nə idi? Hətta
Nizaminin türk olduğunu etiraf etsə də, bu məsələyə çox ehtiyatla və həssaslıqla yanaşmağı tövsiyə edən,
Nizamini fars ədəbiyyatında bir mərhələ adlandıraraq şairi bu baxımdan milliyyətcə ukraynalı olan Qoqolun rus
ədəbiyyatındakı mövqeyi ilə qarşılaşdıran akademik Aqafangel Krımski də Ovfinin bu etirafına etiraz etmir:
“Səciyyəvidir ki, Nizaminin müasiri olmuş ədəbiyyat tarixçisi Ovfi poemanın bədiiliyini qiymətləndirməyi
bacarsa da, onun “Türküstana aid olduğunu” etiraf etmişdir, yəni həm poemanın qəhrəmanlarında, həm də onların
həyat tərzində, görünür, məşhur klassik ərəb-bədəvi aşiq cütlüyünü və ədəbi baxımdan tərifi göylərə qaldırılmış,
natiqlik istedadı (fəsəha) ilə məşhur klassik ərəb məişətini deyil, Nizaminin uşaqlıq çağlarından doğma
Gəncəsinin yaxınlığında yaxşı müşahidə etdiyi köçəri türklərin məişət və düşüncəsinin əksini görmüşdür”.
Təbii ki, yaratdığı əsərə, obrazlara, onların həyat tərzinə, ailədaxili münasibətlərə, məişət məsələlərinə
müəllifin dünyagörüşü, elmi-fəlsəfi, ədəbi bilgilərinin səviyyəsi və mənimsədiyi məlumatların əhatə dairəsi ilə
yanaşı, yaşadığı mühitin təsiri də yaradıcılıqda özünü göstərən məqamdır və bu baxımdan Nizami Gəncəvi əsərləri
də istisna deyildir. Məhz elə buna görə də Nizamini fars dilində yaranmış ədəbiyyatda Azərbaycan üslubunun
yaradıcılarından biri hesab edirlər. Bu üslubun ən fərqləndirici əlamətlərindən biri də məhz qadına, xüsusilə ailə
daxilində anaya, yar-yoldaşa münasibət idi. Çünki türk ailəsində, türk təfəkküründə qadın yalnız bir sevgili və
yaxud məişət güzəranının qayğısına qalan hüquqsuz bir kölə deyil, həm də bir qəhrəman, ağıllı məsləhətləri ilə
yol göstərən, ailədə, bəzən hətta dövlət məsələlərində sözü keçən bir şəxsiyyət idi. Bunu hələ Nizami Gəncəvinin
ilk məsnəvisi olan “Sirlər xəzinəsi”ndə də (Sultan Səncəri tənbeh edən qarının simasında), daha parlaq şəkildə
“Xosrov və Şirin”in Məhin Banu və Şirin obrazlarında da görürük. Bu da təbii ki, Nizami düşüncəsinin türk
qaynaqlarından, türk dastanlarından, “Kitabi-Dədə Qorqud”dan gələn bir motiv idi.
Nizaminin yaşayıb-yaratdığı dövrdə türk xalqlarının həyatında, eləcə də şairin doğma Gəncəsində qadınlar
ailə daxilində heç də fağır, məzlum mövqe tutmurdular. Bunu o dövrün elmi-bədii, tarixi əsərləri də sübut edir.
Məşhur Səlcuq vəziri Nizamülmülk “Siyasətnamə” əsərində türk qadınlarının digər xalqlara, məsələn, vəzirin
özünün mənsub olduğu farslara nisbətən daha sərbəst, daha hökmlü olduqlarını, ailə və bəzən hətta dövlət
məsələlərində sözünün, mövqeyinin daha çox dəyərləndirildiyini “təəssüflə” (A.Krımski) yazırdı.
Demək ki, Azərbaycan şairinin yaşadığı mühitdən, xalqının adət-ənənələrindən gələn və təbii olaraq onun
əsərlərinə də nüfuz edən cəhət - qadına belə bir münasibət nə Nizamidən əvvəl, nə də uzun müddət sonra
olmuşdur. Məsələn, Əmir Xosrov Dəhləvinin Şirini ilə müqayisələr aparmaq kifayətdir.
Bir məqamı də qeyd edək ki, Axsitandan “Leyli və Məcnun”u türksayağı, yəni o dövrdə dəbdə olan
ibarələrdən fərqli olaraq təmiz, bəzək-düzəksiz türk dilində deyil, fars dilində yazmasına dair göstəriş alan şairin
əsərində türk ruhunu daha çox qabartması bəlkə də məhz Axsitanın göstərşinə bir etiraz idi. Hətta əsərdə türk
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təfəkkürünün, həyat tərzinin, ailə-məişət münasibətlərinin təcəssümü o dərəcədə güclüdür ki, akademik Teymur
Kərimli “ərəb əfsanəsi Nizami poemasına yalnız ad vermişdir” deməkdən çəkinməmişdir.
Nizamidən sonra fars və türkdilli ədəbiyyatlarda onlarca “Leyli və Məcnun”lar yazılsa da, bu əsərlərin hər
birində gəncəli ustadın “şirin balı”ndan damlalar vardır. Təqdirəlayiq haldır ki, bu mövzuda yazan müəlliflərin
özləri də bunu etiraf etmiş və Nizami “Xəmsə”sinə daxil olan bu dastanın mövzusuna müraciət etməyi, öz
qələmlərini dahi şairin mövzu meydanında sınamağı özlərinə şərəf və məharət saymışlar. Nüşabə Araslı “Nizami
və türk ədəbiyyatı” monoqrafiyasında bu barədə çox böyük fəxrlə qeyd edir ki, “türk ədəbiyyatında Nizami
mövzularını işləyən bütün şairlər kimi, “Leyli və Məcnun” mövzusunda yazan bütün sənətkarlar da Nizamini
mövzunun ilk yaradıcısı kimi hörmətlə xatırlamış, öz məhəbbətlərini bildirmişlər. Türk dilində qələmə alınan
bütün “Leyli və Məcnun”larda Nizami əsəri bir örnək kimi yad edilir”.
Ədəbiyyat tariximizdə bu mövzunun ən önəmli tarixi məqamlarından biri də Azərbaycan dilində ilk “Leyli
və Məcnun”un yaranması hadisəsidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığındakı son onilliklərdə
aparılan araşdırmalar nəticəsində ana dilimizdə Məhəmməd Füzulidən əvvəl “Leyli və Məcnun” yazan XV-XVI
əsr şairləri Zəmiri, Ətai və Həqirinin adları elm aləminə bəlli olmuşdur. Lakin mənbələr Zəmirinin Azərbaycan
dilində “Leyli və Məcnun” yazdığını söyləsə də, şairin əsəri günümüzədək gəlib çatmamışdır. XVI əsr şairi
Ətainin əsəri haqqında Qəzənfər Əliyev “Nizami mövzu və süjetləri Şərq xalqları ədəbiyyatında” (rus dilində)
monoqrafiyasında bəhs etmiş və poema barədə ilk dəfə türk divan ədəbiyyatının görkəmli tədqiqatçısı
A.S.Ləvəndin “Ərəb, fars və türk ədəbiyyatlarında “Leyla və Məcnun” hekayəsi” adlı əsərində məlumat
verildiyini bildirmişdir. Nüşabə Araslı isə “XV əsr Azərbaycan şairi Ətainin “Leyli və Məcnun” əsəri” adlı
məqaləsində bu barədə daha geniş bəhs etmiş və bəzi faktları dəqiqləşdirmişdir: “Ətai və onun məsnəvisi haqqında
ilk dəfə görkəmli türk alimi O.Ş.Gökyay 1937-ci ildə Ülkü dərgisində məlumat vermişdir”. Lakin qeyd edək ki,
Ətainin poemasının Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsərinə çox yaxınlığı, hətta bəzi fəsillərin tərcümə edilməsi
qənaəti və əsərin əldə olan nüsxəsinin də naqis olması səbəbindən dolayı Azərbaycan dilində yazılmış ilk “Leyli
və Məcnun” kimi daha çox Həqiri Təbrizinin poeması araşdırmaya cəlb edilir. Tədqiqat obyekti olaraq məhz bu
iki əsəri götürməyimizin də ən ümdə səbəbi elə budur.
Anadilli “Leyli və Məcnun” müəllifi kimi söz-sənət aləmində yer alan Həqiri Təbrizi də özündən əvvəl bu
mövzuda yazan şairləri - Nizami, Xosrov, Hatifini ehtiramla xatırlayır və əlavə edir:
Şimdi mən biçarə halü natəvan,
Acizü sərgəştə, dur əz xaniman.
Himmətini onların əzm edərəm,
Türk dilincə uş bunu nəzm edərəm.
Göründüyü kimi, Həqiri burada “Leyli və Məcnun” dastanını məhz türk dilində qələmə alacağını xususi
vurğulayır.
Söz sənətkarlarının da ayrı-ayrı məqamlarda qeyd etdikləri kimi, Leylinin eşqi çox vaxt Məcnunun eşqinə
bərabər tutulmuşdur. “Demə Məcnuna dəli, bəlkə də Leyla dəlidir” (Ə.Vahid), - misrası təbii ki, təsadüfən
deyilməmişdir. Ayrıca, bu obraz xarakter olaraq da diqqətə və öyrənilməyə layiqdir. Biz də məsələyə məhz bu
yöndən yanaşmağa, Leylinin xarakterindəki özəl keyfiyyətlərin genetik qaynaqları və xüsusiyyətlərindən, onun
açılım məqamları və təzahürlərindən bəhs etməyə çalışacağıq. Bunun üçün hər iki əsəri süjet boyunca izləməyə
gərək yoxdur. Çünki bütün “Leyli və Məcnun”larda ayrı-ayrı məqamlarda bu və ya digər dərəcədə fərqlər olsa
da, ümumi süjet xətti, ideya demək olar ki, dəyişməz qalır. Həm də bir çox tədqiqatlarda - Xəlil Yusiflinin
Həqirinin “Leyli və Məcnun” poemasının ilk nəşrinə yazdığı geniş ön sözdə, Sevinc Mahmudovanın “Həqiri
Təbrizi və onun “Leyli və Məcnun” əsəri” dissertasiyasında və s. Nizami və Həqiri “Leyli və Məcnun”larının
süjet xəttindəki oxşar və fərqli cəhətlər kifayət qədər geniş izah olunmuşdur.
Bütün bədii əsərlərdə qəhrəmanın xarakteri, onun sözün geniş mənasında “kimliyi” ən ekstremal məqamda,
yəni hadisələrin kulminasiya zirvəsində açılır. Bu da təbiidir və real gerçəklikdə də eynilə bu cürdür. Yəni
hadisələrin təbii axınında, bu və ya digər kiçik, güclü dəfolma tələb etməyən maneələrdə qəhrəman bir xarakter
olaraq böyüyə, ideallaşa bilmir. Məsələn, bir haşiyə çıxaraq deyək ki, Məhcur Şirvaninin “Qisseyi-Şirzad”
əsərində Şirzad bir qəhrəman, xarakterik aşiq obrazı kimi Məcnun, Fərhad, Vərqa zirvəsinə yüksələ bilmir. Səbəb
aydındır: Şirzadın qarşısında onun “kimliyinin”, necə bir daxili gücə və dəyanətə malik olmasının açılması üçün
kifayət qədər yetərli maneələr, çətinliklər dayanmır. Odur ki, bədii qəhrəmanın - aşiq və ya məşuqənin öz
məqamında bir rəmzə, sədaqət və fədakarlıq simvoluna çevrilməsi, Yaşar Qarayevin sözlərilə desək, “eşqi və
vəfanı da həqiqi bir qəhrəmanlıq, kamal və hünər səviyyəsinə qaldıra” bilməsi üçün müəllif onu mütləq elə bir
situasiyaya salmalı, elə bir ekstremal şəraitdə təsvir etməlidir ki, obrazın xislətindəki keyfiyyətlər, yəni daxili
“mən”i üzə çıxsın və o, bir xarakter olaraq yüksələ bilsin.
“Leyli və Məcnun” əsərində də belə bir məqam, hadisələrin kulminasiya nöqtəsi Leylinin İbn Səlama ərə
verilməsi hadisəsidir. İbn Səlama qədər sevgililərin görüşünə mane olan obyektlər onunla müqayisədə çox
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cılızdırlar və nə qədər qatı, ehkamlaşmış iddialarla bu sevgiyə qarşı çıxsalar da, dəf olunan, keçilə biləndirlər.
Lakin o zamankı cəmiyyətin bütün sferalarda Məcnundan üstün hesab etdiyi İbn Səlam real və konkret rəqibdir,
əğyardır. Y.Bertels yazır ki, “İbn Səlamla yüngülcə bir toqquşma şairə yalnız onun üçün lazım idi ki, məşuqənin
aşiqinə sədaqətini göstərəydi”. Həm də qeyd edək ki, bu epizodda təkcə Leyli imtahana çəkilmir, burada Məcnun
da, İbn Səlamın özü də sınaqdan keçirilir. (Tofiq Hacıyevin İbn Səlama həsr olunmuş məqaləsində bu obraz çox
fərqli və orijinal mövqedən təhlil olunur və hətta Məcnundan daha cəfakeş bir surət kimi təqdim edilir.) Sabir
Əliyev bu qarşılaşmadakı incə məqama toxunaraq yazır: “...qəribə də olsa, bu görüşdə sanki iki adam yox, üç
adam iştirak edir və imtahan verir: Məcnun, Leyli, İbn Səlam. Bu epizodda Məcnunun məhəbbəti, Leylinin
sədaqəti, İbn Səlamın isə bunlara münasibəti imtahana çəkilir”.
“Leyli və Məcnun”ların əksəriyyətində bu düyünün həllində Nizami təsiri özünü göstərir. Doğrudur,
tədqiqatçılar Nizaminin Leylisinin “özünü müdafiə üsulunu” heç də həmişə təqdir etmirlər: İbn Səlama şillə
vurmasını Leyliyə yaraşdırmayan və bu səhnənin oxucunu kifayət qədər inandırmadığını söyləyənlər də var. Bu
mülahizələr nə qədər real görünsə də, Nizami yaradıcılığını bütöv halda götürüb məsələyə şairin qadın
qəhrəmanlarının ümumi fonunda nəzər salsaq, Leylinin bu cürətinin haradan qaynaqlandığını aydın görmək olar.
Leylidən əvvəl Nizami Şirini, Məhin Banunu yaratmışdı, daha sonra isə Fitnəni, Nüşabəni... Zənnimizcə,
Leyliyə məhz bu obrazların fonunda qiymət verilməli, ona məhz Nizami qəhrəmanı kimi, hələ XII əsrdə
cəmiyyətdə, həyatın bütün səviyyələrində, istər döyüş meydanında, at çapmaq, qılınc vurmaqda, istər ağıl, zəka
savaşında, istərsə də məişətdə, lap elə sevgi münasibətlərində də qadın-kişi hüquqlarının bərabərliyi ideyasını irəli
sürən mütəffəkir şairin canlandırdığı obraz olaraq yanaşmaq lazımdır. Nizaminin Leylisinin hünərindən cəsarət
alan Həqirinin Leylisi fiziki gücdən istifadə etməsə də, çox cəsarətli bir addım atır: Məcnunu sevdiyini açıq
söyləyir.
Leyli der: - Məcnundan özgə kimsəni
Etməzəm həmrah, bilür rəbbi-qəni.
Hər iki obrazın xarakterindəki bu cəsarət qəhrəman türk ruhundan doğan bir keyfiyyət idi. Bir məqama
diqqəti yönəltmək istərdik: Sevinc Mahmudova çox incə mətləbə toxunaraq yazır: “Füzulinin Leylisi... əsl
müsəlman aləminin Leylisidir. O, ərinə açıq şəkildə etirazdan çəkinir, qorxur. Lakin ürəyindəki ülvi eşqin gücü
onu yalan uydurmağa və quraşdırdığı nağıla İbn Səlamı inandırmağa məcbur edir”. Füzulinin Leylisinin yalan
danışıb-danışmaması məsələsini bir kənara qoyaq (buna ən yaxşı cavab Sabir Əliyevin “Füzulinin Leylisi”
məqaləsidir). Bizə maraqlı olan tədqiqatçının bunu Füzulinin ərəb mühitində yaşaması və bu mühitin təsiri ilə
izah etməsidir. (Təbii ki, Füzulinin bu düyünü məhz belə həll etməsinin başlıca səbəbi şairin poemasının sırf sufitəsəvvüfi əsər olması idi) Sabir Əliyev də bununla Füzulinin “Leyli-Məcnun hekayətinin islam koloritini”
qoruduğunu bildirir. Maraqlıdır ki, Nüşabə Araslı yazır: “Onun (Leylinin - T.B.) öz əri İbn Səlamın qarşısındakı
cəsarətli rəftarı türk dilində yazılmış bütün “Leyli və Məcnun”larda (kursiv bizimdir - T.B.) (Füzulini istisna
etməklə) eynilə təkrar edilmişdir... Türk poemalarında bu motivin təkrar edilməsi isə böyük şairin qabaqcıl
ideyalarının türk bədii ədəbiyyatında rəğbətlə davam etdirilməsi deməkdir. Deməli, sonrakı dövrün türk şairləri
bir qədər də irəli gedərək Nizaminin Leylisinin cəsarətinə cəsarət qatmışlar.
Qədim türk dastanlarında da əksini gördüyümüz kimi, ta uzaq keçmişdən, hətta islamdan çox-çox əvvəllər
belə türk dünyasında qadının yeri, cəmiyyətdəki mövqeyi, qardaşı, atası, əri, oğlu ilə çiyin-çiyinə dayanması bu
şairlərin genetik yaddaşından süzülüb gələrək bədii yaradıcılıq məhsullarında əksini tapmışdır. Nizami Leylisinin
milli mənsubiyyəti məsələsini araşdıran Pənah Xəlilov hətta Leylinin ailəsindəki münasibətləri də qabardır, bu
münasibətlərdə qadına, qıza qarşı duyulan böyük hörmət və ehtiramdan bəhs edir: “Atanın öz qızı və külfəti ilə
rəftarında türk dastanlarında rast gəldiyimiz mehriban ailə münasibətlərinə oxşar bir yaxınlıq, bir qədər açıqlıq
özünü göstərir. ...bu rəftarın özündə türk məişət münasibətləri, qadına, övlada, qıza türk ailə başçısının şəfqəti
qalmaqdadır”.
Göründüyü kimi, Nizami başda olmaqla türk sənətkarlarının, o cümlədən də Həqirinin müxtəlif dövrlərdə
yaşamalarına, bir-birlərindən neçə yüzillik bir zaman məsafəsində dayanmalarına baxmayaraq, təfəkkürlərindəki
mənəvi-ruhi yaxınlıq, başqa dillərdə yazmalarına rəğmən bu və ya digər məqamlarda özünü büruzə verən genetik
bağlar, daha dəqiq desək, türk ruhu Leyli (qadın) obrazına yanaşmada özünü xüsusilə göstərir. Tədqiqat
nəticəsində əldə olunan əsas qənaət budur ki, ölməz Nizami də, onun layiqli xələfi Həqiri də mövzunu ərəb
əfsanəsindən götürsələr də, böyük bəşəri dəyərlərə köklənsələr də, məxsus olduqları xalqın təfəkkürü və genetik
yaddaşlarındakı səciyyəvi cizgilər hər iki sənətkarın yaradıcılıq məhsuluna yansımışdır.
Azərbaycan. - 2021.- 27 noyabr. - № 257. - S. 6.
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Bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açan Nizami dühası
Zümrüd Bayramova
Yer üzünə incini sözlə saçıbdır qələm,
Kainatın gözünü sözlə açıbdır qələm.
Dünyaya sözdü şərəf, gör ki, nədir qiyməti,
Danışmaqla, yazmaqla itməz qədir-qiyməti.
Sözün gücü heç nə ilə ölçülməz. Bizə cəsarət verən, ruhumuzu yaşadan söz ilə dünyaya öz fikirlərimizi
çatdıra bilirik. Söz bir aynadır, deyirlər və o aynada söz sahibinin qəlbini, düşüncəsini, həqiqi kimliyini görmək
mümkündür. Söz insanlar arasında körpüdür və milyonların ünsiyyətində vacib amildir. Azərbaycanın böyük
mütəfəkkiri, dahi şair Nizami Gəncəvi sözə böyük qiymət verərək, kainatın gözünü sözlə qələmin açdığını
söyləməsi əbəs deyildi. Hər sözün xüsusi bir ölçüsü var, - deyən Nizami sözdən mahircəsinə istifadə etməyin
gözəlliyini qələmə alır. Elə şairin sözə verdiyi qiyməti onun bütün yaradıcılığı boyu sezilir. Sözdən məhrətlə
istifadə edən şair fikir dünyasının fəlsəfi gücünü məhz söz ilə qələmə alır və bütün dünyanın böyük Nizami
Gəncəvisinə çevrilir. Hər misrasında bir hikmət var, həyat dərsi və fəlsəfəsi var. Sözə rəng verən, onu
bəşəriləşdirən fikir yükü Azərbaycanın söz sultanının dünyada tanınmasına səbəb oldu.
Əlbəttə ki, sözdən məharətlə istifadə edən və böyük əsərlərin müəllifi olan Nizami Gəncəvi zəmanəsinin
şairindən əsrlərin şairinə çevrildi. Söz ilə öz mülkünün əbədi təməlini qoydu və 800 ildən artıqdır ki, söz mücrüsü
ilə yol gəlir - şərəf bilinən bir yol. Dünyaya ədaləti, bəşəri dəyərləri, insanlığı əxz edə-edə. Dünyanın nadir dahiləri
sırasında məhz Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin adının yer alması böyük qüdrətdən, parlaq zəkadan, fitri
istedaddan və bir şəxsiyyət obrazından xəbər verir. Söz mülkündə xoşbəxt görünən Nizami cəmiyyət ilə
ünsiyyətində ədalətli bir şah kimi çıxış edir.
Bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdən olan Nizami Gəncəvinin irsi
xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Azərbaycan Prezidenti 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 ili ölkəmizdə "Nizami Gəncəvi İli"
elan edib. Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan şəhəri
Gəncədə yaşayıb yaradaraq, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən
ecazkar söz sənəti incilərini də məhz burada ərsəyə gətirmişdir. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış "Xəmsə"si
dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. Mütəfəkkir şair çox sayda davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi
məktəbin bünövrəsini qoymuşdur. Nizaminin ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəzəyən əsərləri Şərq miniatür
sənətinin inkişafına da təkan vermişdir.
Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə keçirilmişdir. Ümummilli Lider Heydər
Əliyev Nizami Gəncəvi irsinə böyük diqqət ayırmışdır. Dahi şairin 800 illik yubileyi onun irsinin tədqiqi və
təbliğində əsaslı dönüş yaratmışdır. Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə həmişə milli təəssübkeşlik və
vətənpərvərlik mövqeyindən yanaşan Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə dahi
Nizaminin yubiley tədbirləri təntənəli surətdə qeyd edilmiş, onun əvəzsiz yaradıcılığının dünya miqyasında təşviq
edilməsi ilə bağlı geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin
bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri ölkənin mədəni həyatının əlamətdar
hadisəsinə çevrilmişdir. Gəncə şəhərində Nizami Poeziya evinin yaradılması, Gəncədə Nizami məqbərəsinin
yenidən qurulub, onun adına layiq olması ilə əlaqədar göstəriş verməsi, Bakıda metrostansiyaya "Nizami" adının
verilməsi məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə reallaşıb.
Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətini uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin məlum
Sərəncamı ilə 2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd
edilmişdir. Şərqin fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini
ərsəyə gətirən Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olmuşdur. Ölkəmizdə Nizami
sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək
qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr edilmişdir.
Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılmışdır. Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə
məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır.
Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir.
Bu gün paytaxtımızda keçirilən "Nizami Gəncəvi: Mədəniyyətlər arasında körpü" mövzusunda Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Forumu Nizami dünyasından dünyaya bir mesajdır. Nizami Gəncəvinin anadan olmasının
880 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Forum dahi mütəfəkkirin zəngin ədəbi irsini araşdıran nüfuzlu beynəlxalq
alim, tədqiqatçı və elm adamlarını bir araya gətirib. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan
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şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yubiley ili çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən
Nizami irsinin beynəlxalq səviyyədə təbliği məqsədilə əcnəbi dillərdə bir sıra nəşrlər çap olunub. "Xəmsə" kimi
şah əsərini yaradaraq insanları yaxşılığa, mərhəmətə, dostluğa çağıran Nizami səkkiz əsrdən artıq bir müddətdə
dünya ədəbiyyatına töhfələrini verib. Ensiklopedik biliyə malik olan şair astronomiyanı, fəlsəfəni, coğrafiyanı,
tibbi və riyaziyyatı, eyni zamanda, 7 dili mükəmməl bilən alim kimi dünyaya ədəbiyyatına möhrünü vurub.
Səs.-2021.-26 noyabr.-№216.-S.5.
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Nizami Gəncəvi irsində elm anlayışı və elmi kəşflərə baxış
Nəsiman Yaqublu,
tarix elmləri doktoru, professor
Azərbaycanın böyük şairi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında çox maraqlı elmi kəşflər vardır. Bu kəşflər
haqqında geniş məlumatları M.Ə.Rəsulzadənin 1951-ci ildə Ankarada nəşr edilmiş "Azərbaycan şairi Nizami"
kitabından əldə etmək mümkündür.
M.Ə.Rəsulzadə gərgin axtarışlar aparmaqla Nizami sənətində elmi dəyərləri olan məqamları tədqiq edir.
Sonralar ingilis alimi İ. Nyutonun kəşf etdiyi Ümumdünya cazıbə qanununun məqamlarına (hər konkret kütlənin
özünə cəzb etmə sahəsi yaratması) böyük şairin irsində rast gəlmirikmi? M.Ə.Rəsulzadə həmin fikirləri belə
təqdim edir: "Miqnatis (maqnit) aşiq olmasa idi, öylə bir şövq ilə dəmiri nasıl qaldırırdı?". "İçində bir eşq mayası
olmasa idi, kəhrəba samanı nasıl çəkərdi?" "Dünyada nə çox daş və nə çox cövhər vardır, fəqət bunlardan heç biri
nə dəmiri qaldırır, nə də samanı çəkər?". "Növiləri çox olan şeylərdə kəndi mərkəzlərinə doğru axmaq vəsfi vardır.
Atəş yerin mərkəzində qərarlaşmamış olsaydı, yuvarlağımız (kürəmiz) partlar, havaya uçardı!"; "Su havada fazla
(çox) durunca ağırlığının təsiriylə yerə dönüyor"; "Təbiətlər arasında daimi bir yaklaşma (yaxınlaşma) və
qovuşma vardır ki, hakimlər (filosoflar) buna eşq demişlərdir".
Bu maraqlı təqdimat şairin "Xosrov və Şirin" əsərində göstərilmişdir.
M.Ə.Rəsulzadə N.Gəncəvinin dərin astronomiya savadına malik olduğunu da bildirir və qeyd edir ki,
dünyanın məşhur alimlərinin sonrakı kəşflərinə böyük şairin hələ XII əsrdə yazdığı əsərlərdə rastlaşmaq
mümkündür. Müəllif yazır: "Əskilər dünyanı mərkəzi yer olmaq üzrə bir göy yuvarlağından ibarət bulurlardı,
ulduzlar göyə nəsb (bərkidilmiş) edilmiş birər işıldaqdı. Bunlardan Günəş də daxil olmaq üzrə yalnız yeddi
səyyarənin yerin çevrəsində dönmək üzrə özəl bir seyirləri təsəvvür olunurdu".
M.Ə.Rəsulzadə yazır ki, ilk dəfə olaraq məşhur alim N.Kopernik (əlavə edim ki, o, əslən polyakdır və 14731543-cü illərdə yaşayıb) bu sahəyə yenilik gətirdi. Məlumdur ki, 1500 ilə yaxın idi ki, dünya sistemi haqqında
yunan alimi Ptolemeyin nəzəriyyəsi əsas götürülürdü. Bu nəzəriyyəyə görə Yer kürəsi kainatın mərkəzində
yerləşir, Günəş və digər planetlər isə onun ətrafında fırlanır. Otuz illik gərgin axtarış və müşahidələrdən sonra
Kopernik sübut etmişdi ki, Yer bir planetdir və bütün planetlər günəş ətrafında dövr edir. Sonradan XVI əsrdə isə
İtaliya filosofu C.Bruno (1548-1600) isə kainatın ulduzlardan ibarət olduğunu və ulduzların ayrıca müstəqil bir
aləm təşkil etdikləri fikrini irəli sürdü.
M.Ə.Rəsulzadə əsaslandırır ki, N.Gəncəvi bu fikirləri həmin alimlərdən 400 il əvvəl söyləmişdir. Burada
o, Nizaminin "Xosrov və Şirin" əsərindən vəziri Büzürgümüdə sorğular edən Xosrov Pərvizin aşağıdakı sözlərini
xatırladır:
Eşitdim mən ki, hər ulduz bir cahandır,
Ki hər biri birər yer, asimandır.
Bu misralar Nizami yaradıcılığında maraqlı dünya kəşflərinin mövcudluğunu təsdiq etməkdədir.
Bundan əlavə, Nizami yaradıcılığında yanmayan materiallar haqqında da məlumatlar var ki, bunu yalnız
XX əsrin kəşflərində tapmaq mümkündür.
Nizami "Xəmsə"sində "təlq" (açıq yaşıl rəngdə bəzən rəngsiz,yağlı görünüşlü mineral) sözünü işlədir. Bu
sözün oda və yanğına davamlı "mədəni bir cövhəri" anlatdığı qeyd edir. Beytlərin birində şair yazır:
Arslan ol da, qorxma kədi soyundan,
Təlq olub da, qorxma tamuğ odundan.
M.Ə.Rəsulzadə yazır: "Yanmaz kasalar və atəşə dayanan başqa cihazlar zamanımızın texnik
yeniliklərindəndir.Bu cihazların yapılmasında qullanılan yanmaz maddələrdən azbestin tərkibindəki ünsürlərdən
biri də təlqdir".
Bu təqdimatdan sonra M.Ə.Rəsulzadə Nizaminin bir böyük alim kimi də xüsusiyyətlərini açıqlayır: "Sözün
qısası, şair kəndi çağının mütəbəhhiridir (çox bilgili, böyük alim), heç bir şeydən bilgi qədər zövq duyduğu
yoxdur. Şair bütün gecələrini və gündüzlərini aramaq, düşünmək və yaratmaqla keçirmişdir".
M.Ə.Rəsulzadə böyük şairin yaradıcılığını həm də belə elmi mövqedən araşdırıb öyrənə bilmişdir.
M.Ə.Rəsulzadə Nizamidə təlqin olunan "sosial ideal"a sovet tədqiqatçılarının düzgün yanaşmadıqlarını
belə əsaslandırır: "Sovet müstəşriqlərindən Bertelsi "İskəndərnamə"nin "Cənnət-şəhər" haqqındakı fikrəsini
(yazısını) oxurkən "həyəcanlı bir qürur və öyünmə duyğusu" qaplıyor. Çünki Nizami bu "ideal" sosializmi
quzeydə, SSRİ-nin bulunduğu bir yerdə yerləşdiriyormuş!..
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Bir kərrə "Cənnət-şəhər" pək də "SSRİ"nin bulunduğu bir yerdə deyildir. Çünki Nizami İskəndərin bu
şəhərdən ayrılaraq Yunanıstana doğru aldığı yolun yönünü göstərmişdir. Çizilən bu yönə görə İskəndər "Qaradan
- dənizdən keçmiş və bir çox yol aldıqdan sonra Kirmandan Kirmanşaha, oradan Babilə, Babildən Şəhri-Zura
gəlmişdir. Bu qeyd və bu açıqlıq varkən "Cənnət-şəhər"in qızıl Moskva olduğunu iddia etmək coğrafiya bilgisinə
ayqırıdır!.. Şairin fantazisində canlanan bu ideal şəhrin yerini təyin etmək mütləqa lazımsa, onu qırğızca ilgili bir
ölkədə aramalıdır. Hər ideal şeyi türklüyə bağlayan şair "ideal şər"ini dəxi Türküstanda görmüşdür. Bilxassə əski
yunan qaynaqlarında da Türküstanda şəxsi mülkiyyət bilməyən cəmiyyətlərdən bəhis vardır".
M.Ə.Rəsulzadə Nizami ilə bağlı aparılan sovet təbliğat maşınının əsaslarını konkret faktlarla da sarsıdır.
O, yazır ki, Nizaminin təsvir etdiyi "Cənnət-şəhər" dindardır, Sovet dövlətində isə dinsizlik hökm sürür, yəni biri
Allahı tanısa da, o biri qəbul etmir. Birincidə yalan söylənilmədiyi halda, ikincidə - sovetlərdə isə yalan əsas
təbliğat silahına çevrilib. Birincidə sevgi əsas olsa da, sovetlərdə nifrət başlıca yer tutur. Birinci fitnənin nə
olduğunu bilməz, sovetlər isə bütün dünyada bir fitnə yuvasıdır və sair.
M.Ə.Rəsulzadə "Nizamidə dövlət tələqqisi" (inkişafı) başlığındakı yazıda bir məqama toxunur ki,
Nizaminin qavrayışına görə, "dövlət anlamı ilə zülm anlamı"nın bir araya gəlməsi mümkünsüzdür, hücum yapan
adam dövlətlə dost olamaz".
M.Ə.Rəsulzadənin "Son söz" bölümündə yazdığı fikirlər onun tədqiqatının çox təsirli məqamlarındandır
və o, burada Nizamiyə olan həm sevgisini, həm sayğısını, ona heyranlığını bildirir, onunla fəxr etdiyini açıqlayır:
"Böyük və dahi şair Nizami təbiətin bir fenomenidir. Təbiətin böyüklük, gözəllik, çeşidlilik və sevimliliyi nə
qədər tamamiylə qavranılmazsa, təbiət qədər böyük və onun qədər qüdrətli Nizami yaradıcılığını da tamamiylə
qavramaq mümkün deyildir..."
Müəllif Nizami yaradıcılığındakı inkişaf gücünü belə müqayisə ilə davam edir: "Şairdəki bu coşğun qüvvəti
çağdaş bir təşbihlə anlatmaq istərsək, Nizamidəki dinamizmi atom enerjisi ilə qarşılaşdıra biliriz. Bu fərqlə ki, bu
gün müəyyən qəlibə qoyulub istənilən yönətimdə qullanılmadığından (istifadə edilmədiyindən), sadəcə, dağıtmaq
və yıxmağa yarıyan atoma müqabil Nizami kəndisindəki (özündəki) dinamizmə yapıcı bir yönətim verə bilmiş,
onu kəndisində mövcud zühd, təqva və idealistlik qüvvətiylə müəyyən bir qəlibə soxa bilmişdir (daxil etmişdir)".
M.Ə.Rəsulzadə tədqiqatında Nizami ilə bağlı fikirlərini belə yekunlaşdırır: "Əvət, mədəniyyət tarixində
kəndinə çox şərəfli yer qazandıran bu eşsiz övladına Azərbaycan bütün varlığiylə minnətdardır. Bunun kimi
əsərlərində ideallaşdırılan türklük də, şübhəsiz, türk Nizaminin böyük adıyla öyünür. Onun yüksək ruhunu rəhmət
və şükranla anar!"
Araşdırmalardan aydın olur ki, M.Ə.Rəsulzadə Nizami əsərlərinin orijinaldan ilk tərcüməçisidir. Doğrudur,
bu tərcümələr Türkiyə türkcəsinə çevrilsə də, azərbaycançılıq ruhu aşkar hiss olunmaqdadır. Əlavə edək ki, 1940cı illərə qədər Nizaminin əsərlərinin Azərbaycan dilində oxunması mümkün olmayıb.1940-cı illərdəki tərcümələr
isə sətri tərcümələr əsasında hazırlanırdı. Bu sahədə 1933-cü ildə yaradılmış Ədəbiyyat İnstitutunun işçiləri fəallıq
göstərir və şairin əsərlərini sətri tərcümə edir, bu əsasda S. Vurğun, A.Şaiq, R.Rza, S.Rüstəm, M.Rahim,
M.Rzaquluzadə kimi görkəmli şairlər isə poetik tərcümələr hazırlayırdı. Yəni Nizaminin birbaşa fars dilindən
tərcüməsi ortalıqda yox idi. Bu tərcümələrdə isə bəzən də dövrün ideoloji tələbləri ilə bağlı ciddi nöqsanlar
mövcud idi.
M.Ə.Rəsulzadə tərcümələrinin üstünlüyü fars dilindən, yəni orijinaldan edilməsi, Azərbaycan türkcəsində
asan başa düşülməyidir. Digər tərəfdən, M.Ə.Rəsulzadə şeirlər və tərcümələr müəllifi kimi də Nizami əsərlərinin
bütün ruhunu duymuşdur. Bu onunla bağlıdır ki, M.Ə.Rəsulzadə fars dilini dərindən bilirdi və farscadan o zamana
qədər kitablar tərcümə etmiş, İranda farsca nəşr edilən (1909-1911-ci illərdə) "İrani-nov" ("Yeni İran") qəzetinin
baş redaktoru olmuşdu. Bu üstünlüklər M.Ə.Rəsulzadə tərcümələrinin yuksək sənətkarlığının təsdiqidir.
Nizaminin əsərləri onun tərəfindən çox yüksək poetik istedadla dilimizə çevrilib. M.Ə.Rəsulzadənin Nizamidən
tərcümələri bunlardır: "Allah haqqında", "Söz", "Sözçü", "İnsanlığın dəyəri", "İxtiyar qadın və Sultan Səncər",
"Tuğlaçı (Kərpickəsən) ixtiyar", "Bayquş düyünü", "Qıpçaq qadınları", "İskəndərin qulaqları", "Xosrov ilə
Fərhad".
525-ci qəzet. - 2021.- 23 noyabr. - № 213. - S. 11.
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığında insan konsepsiyası
Bikə Allahverdiyeva,
Abşeron Rayonu İlqar Yusifov adına Görədil kənd tam orta məktəbinin Azərbaycan dili
və ədəbiyyat müəllimi, “Ən yaxşı müəllim”, “Ən yaxşı pedaqoji mühazirə”nin qalibi
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını öyrəndikcə həyat, kainat, cəmiyyət, təbiət,
bir sözlə, elə bir sahə tapmaq olmaz ki, onun sirləri, mahiyyəti ilə bağlı müdrik düşüncələrin şahidi
olmayasan. Bu nəhəng söz ustadının bütün irsinin mərkəzində insan, onun aliliyi, yüksək mənəvi ucalıq
örnəyi nümunələrinin yaradılması onu təkcə öz xalqının deyil, ümumbəşəri sənətkar zirvəsinə ucaltmışdır.
İstər lirik, istərsə də zəngin epik irsi ilə böyük ustad müxtəlif problemlərə fərqli həyati əhvalatları əsasında,
rəngarəng insan obrazları vasitəsilə münasibət bildirmiş və onların həlli yollarına çalışmışdır.
Bir sözlə, öz nəfsinə sahib olan, vəfalı, etibarlı, kin- küdurətdən uzaq, dostluqda mötəbər, öz halal əməyi
ilə yaşayan, başqalarına ehtiramla, bütün insanlığa sevgi, sayğı ilə yanaşan qəlbi məhəbbətlə dolu insan məhz
Nizami idealının, Nizami amalının əsas obyekti olmuşdur. Nizami irsinin tədqiqatçılarından olan professor X.
Əlimirzəyev bu böyük zəngin irs haqqında yazırdı: “Bu nəhəng söz və sənət korifeyinin yaradıcılığı nadir
hadisədir, Tanrının və təbiətin insanlığa bəxş etdiyi möcüzədir. Möcüzə isə hikmətdən gələn bir sirr olduğu üçün
onu tam və hərtərəfli açmaq, öyrənmək, şərh etmək müşkül məsələdir”.
Bu yazımda dahi sənətkarın yaradıcılığında əks olunan pedaqoji görüş, əxlaq, etik mədəni davranışla bağlı
düşüncələrimi bölüşmək istərdim. Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində Nizami Gəncəvinin xidməti əvəzsizdir.
Bütün əsərlərinin, yaradıcılıq idealının əsasını təşkil edən tərbiyə və onun ən kiçik detallarım müxtəlif həyati
materiallardan götürüb obrazların dili ilə kamilləşdirən ustad sənətkar ilk öncə tərbiyəyə gedən yolun gövhərini
ağıl, idrakla bağlayır. Ağıl, idrak isə zəngin elmi biliklərlə əldə edilir. Hər bir kəs kamillik yoluna müxtəlif elm
sahələrinə aid bilgilərlə çıxa bilər. Dövrünün bütün elmlərini mükəmməl bilən dahi söz ustadının söz xəzinəsi
təkcə ədəbiyyatın yox, bütün elmlərin tədqiqat obyekti olması təsadüfi deyil:
Dünyada nə qədər kitab var belə,
Çalışıb, əlləşib gətirdim ələ...
...Oxudum, oxudum sonra da vardım,
Hər gizli xəzinədən bir dür çıxardım.
Dahi sənətkarın istər qəzəllərində, istərsə də rübailərində əxlaqi-tərbiyəvi, nəsihətamiz fikirlər diqqəti cəlb
edir:
Yəmən ərəbinin baxdım qəbrinə,
Çıxarıb bir kəfən o verdi mənə.
Dedi ki, gülmə sən səxavətimə,
Dünyadan köçərkən bu çatıb mənə.
Bu misralarda gənc nəslə gözütoxluq, insan ömrünün əbədi olmadığı və yalnız bu dünyada yaxşı əməllər
sahibi olması kimi dəyərlər aşılayan şair qəzəllərində də vəfa, etibar, sədaqət keyfiyyətlərinin önəmli olmasını,
insanın dəyərinin onun nəcabəti, idrakı ilə ölçülməsi fikrini tərənnüm etmişdir.
Lirik əsərlərində irəli sürdüyü düşüncələr onun epik yaradıcılığında daha da dərinləşdirilmiş və konseptual
bir mahiyyət kəsb etmişdir. İlk poeması “Sirlər xəzinəsi”ndən başlayaraq sənətkar sonralar bütün yaradıcılıq
idealına işıq salan əxlaqi, estetik düşüncənin təməlini qoymuşdur. Burada əxlaqi-mənəvi dəyərlərə münasibət
bildirən dahi mütəfəkkir müxtəlif mövzulu hekayələrdə öz fikirlərini real səhnələrlə əyaniləşdirib sübuta
çalışmışdır. “Yaralı uşağın dastanı” hekayəsində yoldaşı öz yaralı dostunu quyuya atmaqla “onu gözləyən
təhlükədən” bunu çıxış yolu hesab edir. Əslində isə bunun arxasındakı ən böyük təhlükəni: Yalan danışmağın acı
aqibətini, bir insan ömrünün məhvinin doğurduğu fəlakəti görməyən gənclərə üzünü tutan sənətkar həmişə çətin
məqamlarda hisslə deyil, ağılla çıxış yolu axtarmağın vacibliyini diqqətə çatdırır. “Kərpickəsən kişinin dastanı”
hekayəsində isə: Əməkçi insanın simasında heç kimdən asılı olmamaq, fikirləşib danışmaq kimi pedaqoji-əxlaqi
keyfiyyətləri təbliğ edir.
“Xosrov və Şirin” poemasında insanın mənəvi təkamülündə sevginin rolunu göstərən sənətkar əsl insani
münasibətlərin məhz qarşılıqlı inam, hörmət, sevgi üzərində qurulduğunu ifadə edərək Şirinin simasında mənəvi
dəyərlərə məhəbbət aşılayır.
“Leyli və Məcnun” poemasının əvvəlində oğlu Məhəmmədə nəsihət edən şair burada elm, onun əhəmiyyəti
haqqında fikirlərini vurğulamaqla peşə seçimində diqqətli olmağı, hər bir işi mükəmməl bacarmağı, kamal, elm
sahibi olmağı məsləhət görərək həyatda ucalığın yeganə yolunun məhz yüksək idrakdan keçdiyi məramını ifadə
etmişdir. Nizami bu əsərində məktəblə bağlı da maraqlı məqamlara toxunmuşdur. Orta əsrlərin mühafizəkar
qanunlarından fərqli olaraq ustad sənətkar dünyəvi bir məktəb mühiti ilə bağlı görüşlərini qələmə almışdır: bu
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məktəbdə qızlarla oğlanlara fərq qoyulmadan eyni bir məkanda təhsil alması insanların arasındakı ayrı-seçkilik,
qadının hüquqlarının müdafiəçisi kimi sənətkar yanaşması dərin rəğbət doğurur. Poemada maraqlı məqamlardan
biri “Şah və xidmətçi” hekayəsidir ki, Nizami adi xidmətçinin dili ilə şər əməlləri tənqid edərək sədaqət, vəfa kimi
keyfiyyətlərin əbədiliyini ifadə etmişdir.
“Yeddi gözəl” poemasında yeddi qızın dilindən söylənilən hər bir hekayə də ibrətamiz, tərbiyəvi, öyrədici
mahiyyəti ilə müdriklik ifadə edir. “Xeyir və Şər” hekayəsində insan xislətindəki kin, paxıllıq hissinin ona
gətirdiyi fəlakəti Şərin simasında ümumiləşdirən dahi mütəfəkkir hər kəs əməlinə uyğun qismətini alır ideyasını
ifadə etməklə yetişən nəsildə bu kimi keyfiyyətlərdən uzaq durmaq tələb olunur. Bəhramın təbiətindəki
biganəliyin onun ağır fəlakətlərlə nəticələnməsini ustalıqla verən ədib hər bir insana daim ayıq olmasını, heç
zaman öz ayıqlığını itirməməsini tövsiyə edir. Burada Bəhramın müəllimi, ona müxtəlif dillər öyrədən Mənzərin
simasında Nizaminin əsl müəllim idealı, müəllim haqqında düşüncələri əks olunmuşdur. “İsgəndərnamə”də isə
dahi ədib bütün yaradıcılığı boyu qarşısına qoyduğu yaradıcılıq idealını ümumiləşdirmişdir. Dünya fatehi
İskəndər obrazı ilə sənətkar öz arzuladığı ideal insan obrazını yaratmışdır. Niqumaş kimi alim-müəllimdən təhsil
alan, hər bir çətin anında sinif yoldaşı Ərəstu ilə məsləhətləşən İskəndərin uğur yolu məhz ustadlarına olan inamın
nəticəsi idi. Öz müəlliminin nəsihətlərini uca tutan İskəndər ömrünün sonunda da müxtəlif xalqların təfəkkür
xəzinəsi olan kitabları yunan dilinə çevirməklə elm adamlarını, dahi filosofları ətrafına cəmləşdirməklə insanlığın
zəka qüdrətinin böyük qoruyucusu kimi nüfuz qazanmışdır.
Nizami yaradıcılığında müxtəlif obrazlar qalereyasında qadın qəhrəmanlar da öz novator keyfiyyətləri ilə
diqqəti cəlb edir. Yetişən gəncliyə nümunə olan bu qadınlar mənəvi dünyalarının ucalığı, zənginliyi, vəfalı,
etibarlı, cəsur təbiətləri ilə örnək olacaq bir əxlaq, tərbiyə məktəbidir. Şirin nəinki öz sadiqliyi, mənəvi dönməzliyi
ilə həm də çövkan oyununun mahir ustası, dövlət idarəçiliyində əsl səriştə nümayiş etdirən təbiətilə qadını
cəmiyyətin fəal üzvü kimi yüksək ideallıqla təmsil edir.
Əhsən bu ölümə, əhsən Şirinə!
Öldürən Şirinə, ölən Şirinə - deyə onu alqışlayan filosof şair əsl insanlığın təkcə cismlə deyil, mənəvi
ucalıqla ölçüldüyünü ifadə etmişdir.
Nizami yaradıcılığı bitib-tükənməyən bir xəzinədir. Bu xəzinənin qapısından daxil olmağı bacaran oxucu
onun sehrindən sadəcə heyrətlənməyə bilmir. Nizami dühası yetişən nəslin tərbiyəsində əvəzsiz örnək kimi
əsrlərdən bəri süzülüb gəlir. Məhz dahi şəxsiyyətin zəngin irsinin bəşəriyyət, yetişən nəsil üçün önəminin
mahiyyətindən irəli gələrək Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2021-ci ili “Nizami İli”
elan etməsi təsadüfi deyildir. Hər birimiz bu nəhəng korifeyin söz xəzinəsindən bəhrələnsək və bunu yetişən nəslə
aşılaya bilsək, dünyamızı xeyirli, nurlu əməllərimizlə işıqlandırar, qəlblərdə mərhəmət, ləyaqət, humanizm
alovlan şölələndirməklə bəşər cəmiyyətindən pisliklərin, şər əməllərin xilasına xidmət etmiş olarıq.
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Sönməz ədəbiyyat günəşi: Nizami Gəncəvi
Həqiqət Qədimova
Azərbaycan xalqının bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi böyük ədəbi şəxsiyyətlərdən biri olan
görkəmli şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvi ölməz əsərləri ilə dünya şöhrəti qazanıb. Nizami Gəncəvinin adı
dünya ədəbiyyatının ən görkəmli klassikləri sırasında çəkilir. Şərqdən doğan ədəbiyyat günəşi olan Nizami
Gəncəvi (1141-1209) özünün böyük və əbədiyaşar sənəti ilə bütün bəşəriyyətə məxsus qüdrətli ədəbi şəxsiyyətdir.
Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi də Şekspir, Əbdürrəhman Cami, Əlişir Nəvai, Məhəmməd Füzuli,
Balzak, Viktor Hüqo kimi mənsub olduğu xalqın milli iftixarı olan sənətkar olmaqla bərabər, həm də dünya
ədəbiyyatını yüksək səviyyədə təmsil edir. Ölməz sənətkarın "Xəmsə" adlanan məşhur əsərləri sanki Qərbin və
Şərqin ədəbiyyat ensiklopediyasıdır. Yunanıstandan Hindistana, Ərəbistandan Rusiyaya, İrandan Balkanlara
qədərki geniş məkanın hadisələri və şəxsiyyətlərini Nizami Gəncəvi böyük məharətlə ədəbiyyata həkk edib.
Böyük fateh Makedoniyalı İsgəndərin az qala dünyanın yarısını əhatə edən yürüşlərini heç bir sənətkar dünya
ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi miqyasında yüksək bədii səviyyədə işıqlandıra bilməyib. Nizami Gəncəvinin bir
sənətkar kimi şöhrətini daha çox Makedoniyalı İsgəndərlə müqayisə etmək olar. İsgəndərin qılıncla fəth etdiyi
ölkələri Nizami Gəncəvi qələmlə ram etmişdir. Bu mənada Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatının Makedoniyalı
İsgəndəridir. O, Azərbaycan ədəbiyyatına Makedoniyalı İsgəndər şöhrəti qazandırıb. Makedoniyalı İsgəndərin bir
xidməti də Qərb anlayışını Şərq xalqlarına çatdırmaq olduğu kimi, Nizami Gəncəvinin dünya dillərinə tərcümə
edilmiş əsərləri vasitəsilə Avropa xalqları geniş şəkildə Şərqi tanımaq imkanı qazanıblar. Bu mənada Nizami
Gəncəvi Şərq dünyasının və Azərbaycanın Qərb ölkələrində və ümumən dünyada ən böyük bələdçisidir.
Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim Gəncə şəhərində anadan olub. Tarix boyu Gəncə şəhəri
həmişə Azərbaycana aid olub, bu şəhərdə azərbaycanlıların ulu babaları olan oğuz tayfaları yaşayıblar. Özünə
Nizami Gəncəvi təxəllüsü qəbul edən İlyas Yusif oğlu Gəncə şəhərində mədrəsə təhsili alıb, həyatını, əsasən, bu
şəhərdə keçirib. Ehtimala görə, o, çox az hallarda Gəncə şəhərindən kənara çıxmışdı. Şairin Gəncədən çıxaraq
getdiyi yerlərdən birinin Həmdünyan kəndi olduğunu iddia edirlər. "Xosrov və Şirin" poemasında yazıldığına
görə, Nizami Atabəy Qızıl Arslan tərəfindən 1187-ci ildə ona bağışlanmış bu kəndə getmiş, "gəlirindən artıq onun
xərci" olan cəmi "yarımca ağac"lıq" bu kəndin ona ərməğan edilməsindən razı qalmayıb.
Nizami Gəncəvinin dövrünün görkəmli sənətkarı, böyük müasiri, Şərq memarlıq məktəbinin ən böyük
nümayəndələrindən biri Əcəmi Əbubəkr oğlu ilə görüşməsinə dair də ehtimallar vardır. Fikrimizcə, bir çox
səbəbdən bu iki nəhəng sənətkarın görüşməsi haqqındakı mülahizələr məntiqə uyğundur. Memarlığın daş
"Xəmsə"sini yaratmış Əcəmi Naxçıvaninin onunla eyni dövrdə yaşamış söz sənəti "Xəmsə"sinin qüdrətli
yaradıcısı Nizami Gəncəvi ilə görüşməsi bu iki böyük dühanın bir-birinin yaradıcılığına və xidmətlərinə hörmət
və ehtiramının ifadəsi deməkdir. Bu mütəfəkkir simaların hər ikisinin Atabəylər dövlətinə yaxın olmaları da
onların görüşünü şərtləndirir. Atabəylər dövlətinin paytaxtının Gəncədən Naxçıvan şəhərinə köçürülməsi iki
böyük dühanın görüşünün Naxçıvan ərazisində baş tutmasını ehtimal etməyə əsas verir. Nizami Gəncəvinin
müxtəlif əsərlərində öz əksini tapmış oğlu Məhəmmədə nəsihətləri ümumən Azərbaycan ədəbiyyatında
nəsihətnamə janrında yazılmış dəyərli poetik nümunələrdir. Bu dərin mənalı nəsihətlər neçə yüz illərdir ki, həm
Azərbaycanda, həm də dünyada yeni nəsillərin yetişib formalaşmasına öz töhfəsini verir. Nizami Gəncəvi dünya
ədəbiyyatında "Xəmsə" adı ilə tanınan beş məşhur poeması ilə böyük şöhrət qazanıb. İlk növbədə onu qeyd etmək
lazımdır ki, Nizami Gəncəvi Şərq ədəbiyyatında, türk-müsəlman dünyasında "Xəmsə" ("beşlik") adlanan
poemalar silsiləsinin əsasını qoyub. Böyük ustad sənətkardan sonra "Xəmsə" yaratmaq Şərq ədəbiyyatında
ənənəyə çevrilib, bir çox xalqların şairləri "Beşlik" poemalar dəsti yaradıblar. Fars-tacik ədəbiyyatında
Əbdürrəhman Cami, cığatay poeziyasında Əlişir Nəvai, Hindistanda Əmir Xosrov Dəhləvi və başqaları Nizami
Gəncəvinin yolunu davam etdirərək "Xəmsə"lər yazmış, bu böyük işi əsrlərdən-əsrlərə daşıyıblar. Qüdrətli
sənətkarın "Xəmsə" poemalar silsiləsinə daxil olan ilk əsəri 1174-cü ildə yazılmış "Sirlər xəzinəsi" poemasıdır.
Şairin cavan yaşlarında yazılmasına və birinci böyük əsəri olmasına baxmayaraq, "Sirlər xəzinəsi" poeması
Nizami Gəncəvinin həyata və ədəbiyyata bələdlik mənasında, həqiqətən, sirlər xəzinədarı olduğunu göstərir.
Poemada verilmiş 20 məqalətdə (hekayədə) Nizami Gəncəvi dövrünün ən aktual məsələlərini təsvir etmiş, bədii
sənətin ali qayələrini diqqətə çatdırıb. Nizami Gəncəvini bütün yaradıcılığı boyu düşündürən humanizm və
bərabərlik, ədalətli hökmdar və xalq, əməkçi insan və mənəvi kamillik, sərvət və şəxsiyyət kimi böyük ictimai
mətləblər ilk dəfə "Sirlər xəzinəsi" əsərində öz əksini tapmışdır. Şairin bu əsərdə yaratdığı Kərpickəsən kişi obrazı
nəinki Azərbaycan poeziyasında, geniş mənada Şərq ədəbiyyatında yeni idi. Bu mənada "Sirlər xəzinəsi" poeması
Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ədəbi proqramıdır. Dahi şairin sonrakı ölməz əsərlərindəki mövzuların və
ideyaların mütləq əksəriyyəti "Sirlər xəzinəsi"ndən qida alır. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poeması
(1180) Şərq ədəbiyyatında meydana çıxmış mükəmməl mənzum romandır. Dahi şair bu əsərində mövzunu
hökmdarların həyatından alsa da, sələflərindən və müasirlərindən fərqli olaraq böyük eşq dastanı yaratmışdır.
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"Xosrov və Şirin" dastanı Azərbaycan ədəbiyyatında möhtəşəm eşq abidəsi kimi mühüm yer tutur. Nizami
Gəncəvi bu əsərində eşqin qüdrətini dünyanın mənası və insan şəxsiyyətinin əzəməti kimi tərənnüm edib:
Nizami Gəncəvinin 1188-ci ildə yazdığı "Leyli və Məcnun" poemasında insanın mənəvi dünyasının
zənginlikləri parlaq və təsirli bədii vasitələrlə canlandırılır. Bu əsərdə Nizami Gəncəvi eşqin qüdrətini iki gəncin
ilahi sevgisi vasitəsilə tərənnüm edib. "Leyli və Məcnun" poeması Leylinin elegiyası, Məcnunun dastanıdır.
Böyük sənətkarın Azərbaycan ədəbiyyatına gətirdiyi bu mövzu bütün Şərq aləmində məşhurlaşmış, sonrakı
dövrlərdə yeni-yeni əsərlərin meydana çıxmasına səbəb olub.
Dahi şair "Yeddi gözəl" poeması ilə (1197) dünya xalqlarının həyatına və bəşər mədəniyyətinə dərindən
bələd olan böyük sənətkar olduğunu nümayiş etdirir. Poemada təsvir edilən Bəhram şahın yeddi ölkənin şahzadəsi
ilə söhbətləri Nizami Gəncəvinin bilik və dünyagörüşünün geniş miqyasını təsəvvür etməyə imkan verir. "Yeddi
gözəl" əsəri ideal insan və kamil həyat tərzi haqqında yazılmış mükəmməl mənzum romandır. Fikrimizcə, 1203cü ildə yazdığı məşhur "İsgəndərnamə" poeması Nizami Gəncəvi sənətinin ümumiləşmiş möhtəşəm yekunudur.
"İsgəndərnamə" Nizami Gəncəvi yaradıcılığının zirvəsində dayanır. Bu əsərlə Nizami antik yunan elm və
mədəniyyəti ənənələrini yenidən dirçəldərək mövzunu Azərbaycan təfəkkürü və gerçəkliyi ilə uzlaşdıraraq ədəbi
mühitə, bədii əsərə gətirib. Haqlı olaraq deyildiyi kimi, Nizami Gəncəvi burada ("İsgəndərnamə"də) bizim
qarşımızda alim və mütəfəkkir kimi çıxış edir. Bu əsərdə o, bütün ömrü boyu onu narahat edən və düşündürən
problemləri bir yerə cəmləşdirmişdir. Ona görə də bu poema ağlının bütün qeyri-adi genişliyi və onun böyük
ürəyini həmişə yandıran insana alovlu məhəbbəti ilə "Nizaminin həqiqi baxışlarını dərk etmək üçün daha çox və
əvəzsiz material verir". "İsgəndərnamə" Azərbaycan ədəbiyyatında janr baxımdan ilk dilogiyadır. Əsərin birinci
hissəsi olan "Şərəfnamə"də Makedoniyalı İsgəndərin hərbi yürüşlərinin fonunda Nizami Gəncəvinin ədalətli
hökmdar və ideal cəmiyyət axtarışlarına dair görüşləri öz əksini tapıb. "İqbalnamə" hissəsində isə şair mütəfəkkir
baxışlara malik dövlət xadimi olan İsgəndərdən bəhs edir. Nizami Gəncəvi "İqbalnamə"də dövlətin idarə
olunmasında ellin amilinin rolunu ön mövqeyə çəkmişdir. Əsərdə Makedoniyalı İsgəndərin dövrünün görkəmli
alimləri olan Platon, Aristotel, Sokrat və başqa alimlərlə söhbətləri və məsləhətlərinin təsviri ideal cəmiyyətin
formalaşmasında müdriklik və kamilliyin əhəmiyyətini təsdiq etməyə imkan verir. Nizami Gəncəvinin lirikası
dərin və nəcib insan düşüncələrinin bədii tərcümanı olan yadda qalan və təsirli sənət nümunələridir. Nizami
Gəncəvinin dünyaya, bütün bəşəriyyətə məxsus olması barədə heç bir mübahisə, fikir ayrılığı yoxdur. Bu mənada
Qərb də, Şərq də Nizamidən ümumbəşəri idealları özündə əks etdirən əsərlərin dahi yaradıcısı kimi ürək dolusu
söz açır. Beləliklə, Azərbaycanda ədəbiyyatın əhatə etdiyi coğrafiya təbii olaraq daha geniş məkanı özündə
cəmləşdirmişdir. Bu mənada "Nizami Gəncəvi Şərqin qüdrətli sənətkarıdır" dedikdə, ən azı aşağıdakılar nəzərdə
tutulur: Nizami İslam dininə mənsub olan böyük şairdir; O, ilk növbədə Şərq aləmində tanınıb şöhrət qazanıb;
Onun əsərlərində Şərq xalqlarının həyatı özünün geniş bədii əksini tapıb; Nizami Gəncəvi Şərq ölkələrində qəbul
olunmuş dildə yazıb-yaradıb; Şairin əsərləri Şərqdə daha çox oxunur... Türk-müsəlman dünyasında sanki hər xalq
Nizami Gəncəvinin əsərlərində öz taleyini görür, çarəsini axtarıb-tapa bilir. Bütün bunlarla bərabər, Nizami
Gəncəvinin Azərbaycan xalqına mənsub sənətkar olması şəksizdir. O, dünya ədəbiyyatının və Şərqin görkəmli
sənətkarı olmaqla bərabər, həm də konkret olaraq qədim tarixə malik olan Azərbaycan xalqının böyük oğlu,
qüdrətli şairi və görkəmli mütəfəkkiridir. Nizami Gəncəvi 1209-cu ildə Gəncə şəhərində vəfat etmiş və orada dəfn
olunmuşdur. Hazırda dahi şair və mütəfəkkirin məzarı üzərində onun xatirəsinə möhtəşəm məqbərə ucalır.
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Nizami Gəncəvinin əsərlərində coğrafi ideyalar
Şixəmməd Seyidməmmədov
Nizaminin əsərlərini oxuduqda, onun müxtəlif elm sahələrinə aid geniş bilik və məlumatı olmasının
şahidi oluruq. Onun poemalarında asrtonomiya, fəlsəfə, tarix, tibb, ilahiyyət, geologiya, faydalı qazıntı
məsələləri, təbii sular, təbiətşünaslığın müxtəlif məsələlərinə aid çoxlu fikir və məlumatlar vardır. Biz
bunlardan yerşünaslığa aid olanları haqqında bəhs etməyə çalışacağıq.
Təbii sulara aid məsələlər. Suyun mənşəyi, təbiətdə suyun böyük və kiçik dövranı, bunun əhəmiyyəti,
yeraltı və səth sularını əhatə edir. Suyun yaranması məsələsi yerin əmələ gəlməsilə birlikdə baxılmışdır.
N.Gəncəvi hesab edir ki, çay suları atmosfer çöküntüləri bulaq, çeşmə, kəhriz və artezian suları hesabına
formalaşır; yeraltı sular isə yağış, qar və buzlaq sularının yerə hopub süzülərəkə birinci və ikinci sukeçirməyən
qatlarda toplanması nəticəsində əmələ gəlir.
Dənizlər olmasa, yağmaz buluddan
Yağış da yağmasa, yaranmaz ümman.
Dahi şairin poemalarında su təchizatına aid məlumatlara, bilavasitə yeraltı suların istifadəsi ilə əlaqədar
olan ifadələrə - quyu, quyu qazmaq, dol, kəhriz və s. rast gəlinir. Keçmişdə ata və babalarımızın gözəl ixtirası
olan kəhriz vasitəsilə yeraltı suların çıxarılması respublikamızda, eləcə də Şərq ölkələrinin çoxunda geniş tətbiq
edilmiş, hazırda da edilməkdədir.
“Xəmsə”də səth sularına
– okeanlar, dənizlər, çaylar, göllər və süni su hövzələrinə aid də müxtəlif məlumatlar verilmişdir. Orada
əfrəncə (Aralıq dənizi), Yunan (Egey), Rum (Qara dəniz), Xəzər, Çin, Bəhri-Gülzüm (Qırmızı dəniz) dənzilərinin,
Kür, Araz, Nil, Dəclə, Fərat, Şətt (Şətt-əl-Ərəb), Ceyhun (Amu Dərya) və s. çayların adı çəkilmiş, dənizlərə aid
qabarma, çəkilmə, okean cərəyanları, çay daşqınları, sel hadisələri və onların mənşəyi haqqında yazılmışdır.
Minerologiya və faydalı qazıntı məslələri. Şairin əsərlərində 30-dan çox mineralın; qeyri-üzvi
mənşəlilərdən – almazın, ləlin, firuzənin, yaqutun, zümrüdün, billurun, əqiqin, təlqin, maqnetitin, çaxmaqdaşın,
mərgümüşün, sürmənin; üzvi mənşəlilərdən – sədəfin, şəvənin, kəhrəbanın, mirvarinin, mərxanın; kimyəvi
elementlərdən – qalayın, dəmirin, qızılın, gümüşün, misin, qurğuşunun, civənin, kükürdün: karbohidrogen
birləşmələrindən – yanar qazların, neftin, qətranın, qırın; süxurlardan – mərmərin, təbaşirin, kəcin, gilabinin və
ərintilərdən – tuneunun, poladın adı çəkilir, faydaları, zərərli xüsusiyyətləri, fiziki xassələri, istifadəsi haqqında
məlumat verilir. “Xəmsə”də almaz, kükürd, firuzə, civə yataqları haqqında da məlumatlara rast gəlinir. Nizami
doğru, düzgün olaraq kükürd yataqlarını Aralıq dənizinə yaxın ərazilərlə, yanar qazları respublikamızla, firuzəni
İranla əlaqələndirir.
Nizami “Xosrov və Şirin” poemasında qızıla misir qatılmasını yersiz hesab edir. Belə halda qızılın
dəyəri itir. Qızılın əridilməsi üçün gümüşün yararlı olduğunu göstərir.
Ümumi geoloji məsələlər. Böyük şair- filosof Nizami Gəncəvi hələ XII əsrdə əvvəlcə “Xosrov və Şirin”
poemasında materiyanın, kainatın daim hərəkətdə olduğunu, onların elementar hissəciklərdən təşkil olunduğunu
göstərmiş, sonra isə “Leyli və Məcnun” poemasında həmin hissəciklərin daim hərəkətdə olaraq iş gördüyünü belə
təsvir etmişdir:
Bir toz görünsə də, hər zərrə qədər,
Bu dünya evində o da iş görər.
Bəli, Nizami kainatda yeganə hərəkət növü kimi fırlanma hərəkətinin mövcudluğunu qəbul etmişdir. Bu
nəticəyə gəlmişdir ki, istənilən zərrəcik düz xətt cıza bilməz, yəni bütün xətlər qapalıdır. Nizami bunu “Leyli və
Məcnun poemasında belə təsvir edir:
Səhradan bir bulud qalxarsa əgər,
Ucalar müəyyən nöqtəyə qədər.
Uçar ucalığın son zirvəsinə,
Lakin o sərhədi aşammaz yenə.
O da dairədə dolanıb qalar,
O da bir dairə şəklini alar.
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Çadırtək çataraq bulud qaşını,
Yerin üfüqünə qoymuş başını.
Onun qoşununa yetirsən nəzər,
Dairə olmağa o da meyl edər ...
Ən uca nöqtəni aşarsa bir xətt,
Öz əksi halına meyl edər fəqət...
Bu kürə şəklində yalnız yer deyil,
O xətt ki, hərlənir, yuvarlaqdır bil.
N.Gəncəvi “kainatda hər şey cəzbə bağlıdır”, - deyərək cazibənin dünyəvi olması fikrini söyləmişdir.
Kainatda hər şey cəzbə bağlıdır,
Filosoflar bunu eşq adlandırır.
Beləliklə o, alimləri 4-5 əsr qabaqlayaraq hazırlki atmosfer, hidrosfer və litosfer adlanan geosferlərə uyğun
gələn hava, torpaq və su qatlarını ayırmışdır. Nizami zəlzələləri çox düzgün olaraq yerin dərin qatları ilə
əlaqələndirir, geoloji amillərin təsirinin geoloji vaxt ərzində baş verdiyini təsdiq edən fikirlər söyləyir. O, 1139cu ildə baş vermiş Gəncə zəlzələsinə həyəcanlı misralar həsr etmişdir. (Göygöl də zəlzələ nəticəsində əmələ
gəlmişdir.)
Nizami əsərlərində təbiətə məftunluq motivləri.
Şairin dövründə şahların, sərkərdələrin ova çıxması, atla ceyranı, maralı qovması, şahin quşu ilə quş
ovlaması bir əyləncə, estetik zövq və ya qəhrəmanlıq kimi qələmə verilirdi. Odur ki, İskəndər də, Xosrov da, Şirin
də və “Xəmsə”dəki daha başqa qəhrəmanlar da tez-tez ova çıxır, ov ovlayardılar. Lakin bu ovların hamısında bir
məqsəd hiss olunur. Nizaminin təbiətə belə münasibəti onun oxucularında təbiətə qarşı məhəbbət oyadır, onu
sevməyə və qorumağa vadar edir. Azərbaycan xalqının, o cümlədən də onun böyük yetirməsi Nizaminin təbiətə
olan məhəbbətinin zirvəsini indi respublikamızda müqəddəsləşib, sevilə-sevilə qorunan və yaşca Nizami
dövründən də artıq olan Şərq və ya Gəncə çinarlarının kökündə axtarmaq lazımdır.
“Sirlər Xəzinəsi”ndəki
“Firidun və maralın dastanı” əsəri təbiətə sevgi baxımından səciyyəvidir. Səhər çağı çəməndə ova çıxmış
Firidunun gözünə şux və çox məsum maral dəyir. Şahın gözü maralı tutur, ona bağlanır. Şah maralı ovlamaq üçün
oxa əl atır, ox marala dəymir, Nizami şahın marala atdığı, lakin ona dəymədiyi oxu dilə gətirir. Ox Firiduna deyir
ki, sənin ovlamaq istədiyin bu dilsiz heyvan öz baxışı ilə əyninə dəmir geyim geymişdi. Dəmir geyimə isə ox bata
bilməz. Nizami burada maralın gözəlliyini zirehə çevirir, onu müqəddəsləşdirməyə çağırır. Şair, Firidunun maralı
ovlaya bilməməsini təbliğ etməklə, şahın insanları sərçə kimi deşib tökən oxunun gözəllik qarşısında kütləşdiyini
göstərir.
Nizami əsərlərində arılara tez-tez müraciət edir. O, arıların qayırdığı mum olmasaydı şam da olmazdı, şam
olmasaydı ev də işıqlanmazdı, bal olmasaydı gözlər uzaq görən olmazdı, - deyir.
Bəli, təbiətdə olan hər bir təbii görünüşün – Landşaftın özünə məxsus canlı aləmi vardır. Əgər ağ ayı
şimal qütb dairəsində qarın, buzun arasında yaşayırsa, o, səhrada tezliklə məhv olar. Əksinə, səhrada
cövlan edən hər hansı bir heyvan qarın-buzun və ya meşənin içində məhv olub gedər. odur ki, şair “Sirlər
xəznəsi”ndə yazır ki, qızılquş səhranı tərifləyərək onun gözəl olduğunu deyir, lakin ördək ona etiraz edərək
“ancaq dənizin, gölün gözəl” olmasını söyləyir.
Dahi şairin “Xosrov və Şirin” poemasında olan təbiət təsvirləri xüsusilə diqqətə layiqdir. Burada təbiətdən
məharətlə istifadə geniş və çoxcəhətlidir.
Nizami buludu şeirə tez-tez gətirir, onun müsbət və mənfi cəhətlərini aşkara çıxarmağa çalışır. Buludun ota
körpəlikdən su verməsi, müxtəlif gül-çiçəyi, otları böyütməsi onun hörmətini qaldırır. Şimşəklər şaxanda
buluddan şıdırğı yağış yağdıqdan, bulud ağladıqdan sonra tez dağılır, səma yenidən açılır.
Şair iztirab içində yerlə sürünən Məcnunun adından deyir ki;
O utanmasaydı, qalxıb durardı,
Bulud tək özünə qılınc vurardı.
Dahi şair şimşəyi və xüsusilə ildırımı buludun qılıncı hesab edir. Bulud- “tutduğu işdən peşiman olanda”
başına öz qılıncını – şimşək və ildırımı vurur.
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Həyatda düzlükdən danışanda “Sirlər xəzinəsi”ndə Nizami ona şəkər qamışını misal gətirərək deyir
ki, şəkər qamışı düz olduğundan şirindir, şəkər toplayandır. Düzlük rəmzi kimi o, sərv ağacından
danışaraq yazır ki, sərv ağacı düzlük bayrağı qaldırdığından daima yarpaqları yaşıl olur. Belə çıxır ki,
yaşıllıq təbiətin düzlüyə görə ona bəxş etdiyi hədiyyədir.
Coğrafi adların təhlili.
“İskəndərnamə”də yetmişə qədər coğrafi ad, millət və xalq adı çəkilir. Buna Hindistanın Qənnucu, Kəşmiri,
Pəncabı, Çinin Xütanı, Xərxizi, Xətası, Əfqanıstanın Bəxxi, Qəznəsi, Quru, Hərənsi, Səncabçayı, Rusiyanın Alan,
Bərtas, Qıpçaq, İsu və Tərtus vilayətləri, Balkanın Makedoniyası, İtaliyanın Rimi daxildir. Nizami ərəb
ölkələrində olan Qirvan, Əfrəncə və İskəndiyar, Kərx, Kəbə, Mədain, Mosul, Fərat coğrafi adlarını çəkir. O,
İranda olan bir çox coğrafi adları Zəndərud, İstəxr, Kirman, Gilan, Xizan və s. qələmə alır. Nizaminin yazılarında
o dövrdə məvcud olan, lakin sonradan xarabazara çevrilmiş, bir sıra coğrafi adlar da çəkilmişdir: İranda Pey,
Şüştər, Rusiyada İsu, Tərtus və s. Nizami “İskəndərnamə” sində Bərdənin qədim adını - Hurum, Daşkəndin qədim
adını Çaç, Amu –Dəryanın adını – Ceyhun kimi göstərir.
Poemada orta Asiyaya aid olan bir çox coğrafi adlar tez-tez çəkilir. Bura Buxara, Kaşhar, Turan,
Fərqanə, Xarəzm və s daxildir. Amma respublikamızın ərazisinə məxsus olan coğrafi addan
“İskəndərnamə”də çox az istfadə edilir. Bura Şabran, Hurun və ya Bərdə və Xəzər kimi coğrafi adlar
daxildir. Dağlardan Tibetin, adalardan isə Ekvatorial Afrikadakı Zəng (Zəngibar), dağ zirvələrindən isə
Elbrus (Rusiya) dağının adı çəkilir. Deyilənlərdən aydın olur ki, Nizami “İskəndərnamə” əsərində baş
verən hadisələri bu və ya digər coğrafi adlarla sıx bağlamışdır.
Nizami əsərlərində olan coğrafi adların 800 ildən artıq yaşı vardır. Deməli, o dövrdən bu günə qədər
yaşamış coğrafi adın da yaşı səkkiz əsrdən artıqdır. Nizamidən sonra tarixi hadisələr tufanının dağıtdığı yaşayış
məntəqələrinin adlarının saxlanılmasının da mühüm tarixi, eləcə də elmi əhəmiyyəti vardır.
Nizaminin tədqiqatçılarından Q.Cahani “Xosrov və Şirin” əsərindəki :
İlicuq düzündə dincəldilər
İçmək üçün cama, mey tökdülər.
misralarındakı İlincuq düzünün adının sonralar dəyişərək Mil düzü olmasını elmi dəlillərlə sübut edir.
Bərdənin təsvirini
çox yığcam və məzmunlu vermişdir. O, Bərdənin ətrafının yazda, payızda gülsüz olmadığını, yayda
dağların çiçəkləniyini, qışda isə bahar nəsiminin duyulduğunu, meşəsinin behişt örtüklü olduğunu, ətəyinə Kürdən
kövsər bağladığını söyləyir. Burada dağ toyuğu, turac, kəklik və qırqovulun bol olduğunu, söyüd və sərv ağacları
kölgəsində boşluq tapılmadığını deyir. Nizami poemasında yerin dərinliklərindən başlamış göyün doqquzuncu
qatına qədər təbiətin bütün hadisə və prosesləri bu və ya digər dərəcədə öz əksini tapmışdır. Nizami ən böyük
təbiət obyektlərini – Kəhkəşanı, ulduzlar sistemini, Ayı, planetləri elmi dəqiqliklə görüb qələmə aldığı kimi, ən
kiçik təbiət predmetlərini də - arını, qarışqanı görüb onların hər birini özünəməxsus təbii keyfiyyətlərini aşkara
çıxarmışdır. Nizami əsərlərində toxunulan təbiət mövzularına Yer kürəsi və Kosmos problemləri də daxildir.
Şairin yaradıcılığında Yer kürəsinə, yer qabığına (litosfer), su (hidrosfer), hava (atmosfer) örtüyünə, eləcə də bitki
və heyvanat aləminə (biosfer) aid olan bir sıra ciddi və elmi cəhətdən maraqlı məsələlər diqqəti cəlb edir.
Beləlilklə xalqımızın böyük mütəfəkkir şairi Nizami Gəncəvinin poeziyası kimi elmi irsi də
ümumdünya, cahan - şümul xarakter daşıyır. Onun elmi çoxsahəli, dünyəvi və fundamental olmaqla böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Ədalət. - 2021. – 13 noyabr. - № 98. - S. 6.
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Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl"i: dünən və bu gün
Könül Bünyadzadə
2021-ci il Nizami Gəncəvi ilidir. Bu, həm Azərbaycan poeziyasının, həm də yüksək poetik ustalıqla
çatdırılan Azərbaycan hikmətinin ili deməkdir. Bu hikmətdə ən universal həqiqətlərlə yanaşı, həyatın sadə
gerçəklikləri də ehtiva olunub. Burada çox zidd mətləblərin vəhdətini görmək mümkündür: güc və
müdriklik, qadın və kişi, ən ülvi arzular və insanı heçliyə yuvarlayan nəfsani istəklər. Əslində, insan özü
təzadlı varlıqdır və Nizami məhz Onun - Allahın yer üzündəki tək xəlifəsinin, Allahın əmanətinə tək sahib
çıxanın, Allaha iki yay məsafəsi qədər yaxınlaşmaq imkanı olanın, eyni zamanda, nəfsinin əlində oyuncağa
çevrilə bilən yeganə varlığın hikmətini qələmə alıb. Deməli, 2021-ci il böyük hərflə yazılan İnsanın ilidir
deyə bilərik. Bu qədər dərin və sonsuz həqiqəti sözlə, qələmlə çatdırmaq tək insanın hünəri olmadığına
görə, Nizami Gəncəvi hər poemasının başlanğıcında minacatla Yaradana üz tutur, gizli mətləblərin açarını
məhz Ondan istəyir:
Xəyala yol verən, işıq saçansan,
Bir işarə ilə min yol açansan.
Belə görünür ki, Yaradan böyük şairə qarşı çox səxavətli olub ki, o, bir işarə ilə min mətləb anlamaqla
yanaşı, özü də bir işarəyə min həqiqət büküb təqdim edir. Nizami Gəncəvinin düşüncə tarixindəki rolu və
əhəmiyyəti də məhz bundan ibarətdir. Bir tərəfdən o, özündən əvvəlki vacib və hikmətli məqamları öz
poeziyasında cəmləyərək bəşəriyyət yaranandan bəri malik olduğu əbədi hikmətin kəsilmədən davam etməyini
təmin edir. Qədim, artıq ədəbiyyatda bəlli olan əfsanələri, hekayətləri nəzmə çəkən Nizaminin məqsədi əsla
özündən əvvəlki şairlərlə yarışmaq deyil, hikmətin ilk mənbəyindən öz sözünə dəstək almaqdır. Xatırladaq ki,
Vaqnerdən ilhamlanan Nitsşe belə hesab edirdi ki, miflər və əfsanələr millətin ruhunu ehtiva edir. Nizami həmin
ruhu oyatmağa çalışır. Ancaq o, bununla kifayətlənməyib öz orijinal baxışlarını da ora qatır, öz mənəviyyatı,
zəngin biliyi, ən vacibi isə milli ruhu ilə onları cilalayır və yeni müstəvidə təqdim edir. Şair sadəcə yüksək poetik
ustalıq nümayiş etdirmir, məhz xalqın kökünü, kod yaddaşını əks etdirən mifləri və əfsanələri gələcək nəslə ötürür,
onun üçün yeni, daha geniş bir düşüncə üfüqü açır.
Biz Nizami Gəncəvinin sonsuz hikmətlər dünyasından ancaq birinin - "Xəmsə"nin dördüncü poeması
"Yeddi gözəl"in üzərində duracağıq.
Seçimimiz təsadüfi deyil. Tarixçilərdən biri qədim Yunan dövrünün filosof qadınlarından olan Aspazia
haqqında deyir: "Aspazianın həyatı haqqında sual vermək insanlığın yarısı haqqında sual verməkdir". Nəzərə
alsaq ki, Yaradan kişi və qadını bərabər yaradıb, onda tədqiqatçının sözündə böyük bir həqiqət var: insanlığın bir
yarısı kişi isə, digər yarısı da qadındır. Bir nəzəriyyənin, ideyanın bütöv, kamil olması üçün qadın və kişi
təfəkkürləri bir-birini tamamlamalıdır. Hər nə qədər ictimai həyatda bu balans pozulsa da, Nizami Gəncəvi
düşüncə müstəvisində onu tarazlamağa və ədaləti bərpa etməyə çalışır. Bunu hər poemasında etməyə çalışsa da,
"Yeddi gözəl"də şair sadəcə dünyanın zərif yarısından danışmır, onun bütün gücünü, qüdrətini, müdrikliyini
təqdim edir. Ən vacibi isə, şair qadının "yumşaq güc"ünün mahiyyətini açır. Poemada bu ideyanın ən gözəl
təcəssümü, şübhəsiz ki, "tatargözlü" Fitnədir - 6 illik öküzü 60 pillə qaldırmağa qadir olan aybənizli gözəl.
İkihəftəlik ay, o nazlı mələk
Verdi vücuduna yeddi rəng bəzək.
Getdi öküz tərəf bədirlənmiş ay,
Sur bürcüdür verən aya qiymət, say.
Baş əyib qaldırdı göyə onu düz,
Əcəb gövhər tapdı, bir baxın, öküz.
Az əvvəl xatırlatdığımız kimi, Nizami Gəncəvi sadə bir şair deyil və onun hər sözündə gələcək nəsil üçün
bir ibrət var. Fitnə bir simvoldur - ağıllı, hər məsələyə məhz öz baxış bucağından baxmağı bacaran, ən sərt gücə
öz yumşaq gücü ilə nəinki müqavimət göstərən, hətta ona üstün gələ bilən və bununla da həqiqəti ortaya çıxaran
Qadın simvolu. Qadın öz dövrünün mənəviyyatının güzgüsüdür. Daha dəqiq ifadə etsək, hər cəmiyyət orada
hakim olan bəşəri eşqin daşıyıcısı, təzahürüdür. Bu eşqin obyektlərindən biri və birincisi də qadın olduğuna görə,
cəmiyyətin ruhunu onun qadınlarının təfəkkürü və onlara münasibətlə öyrənmək mümkündür. Belə ki, qadını
Ana-Torpaq, Yaradan Tanrı kimi qəbul edən cəmiyyətlə onu cadugər deyib atəşdə yandıran toplu arasındakı
fərqləri daha dərindən araşdıranda qadının rolunu və əhəmiyyətini görmək çətin deyil. Nə qədər mübahisəli
səslənsə də, bu, bir aksiomdur ki, cəmiyyətin inkişaf istiqamətini Qadın təyin edir. Poemada buna çox incə, zərif
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notlarla işarə edilir, çünki Fitnə ilə hadisədən də belə məlum olur ki, Qadının dediyi həqiqət bəzən yanlış
qarşılanıb tam əks təsir yarada bilir. Bu, tarixən də belə olub, bu gün də.
Əslində, poema bizim məqsədimiz üçün bir açar rolunu oynayacaq - biz Nizami Gəncəvinin 7 gözəlini
simvolik qəbul edərək müasir dövrün 7 əhəmiyyətli Qadın siması haqqında söz demək, daha dəqiq desək,
aparacağımız paralel vasitəsilə günümüzün həqiqətinin qaranlıqda qalan "digər yarısı" haqqında danışmaq
istəyirik.
Fitnədən sonra poemada 7 iqlimdən gələn 7 gözəl qız obrazı yaradılıb və hər biri öz ölkəsindən, öz
cəmiyyətindən bir hadisə nəql edir. Sanki bir nöqtədən 7 xətt ayrılır və hamısı tək həqiqətin açılmasına xidmət
edir. Eyni zamanda, hər gözəl öz xalqına məxsus hekayəti nəql etsə də, burada şairin milli ruhu hiss edilir. Bu
səbəbdən onun qadın obrazlarında Azərbaycan qadınına məxsus xüsusiyyətləri görmək mümkündür. Burada
əhəmiyyətli bir xətti izləmək olur: yeddi gözəl vasitəsilə sanki qədim İpək yolu canlanır. Sadəcə indi ölkədən
ölkəyə dəvə karvanları ilə var-dövlət yox, qələmin ucunda hikmət, ideya daşınır. Daha vacibi isə budur ki, ayrıayrı ölkələri birləşdirən, onları öz baxış bucağı ilə cilalayan Azərbaycandır. Biz də təhlilimizi, müasir dövrlə
paralelimizi eyni prinsiplə qurmağa çalışmışıq. Bir tərəfdən, biz də fərqli iqlimləri əhatə etmişik. Digər tərəfdən
isə, nümunə gətirdiyimiz hər şəxsiyyəti məhz Azərbaycan Qadınının obrazına müvafiq seçmişik: istər siyasi
arenada sözünü deyə bilmiş, istər ictimai fəaliyyəti, xeyriyyəçiliyi, istərsə də xalqının təhsil və mədəniyyətinin
inkişafında əhəmiyyətli rol oynamış, öz siması ilə yumşaq güc olub xalqının potensialını dünyaya tanıda bilmiş
qadınlar. Azərbaycan qadını deyəndə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti; Azərbaycan
Respublikasının birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun prezidenti, Yeni
Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci müavini, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım
Əliyeva nəzərdə tutulur.
Azərbaycan xalqı müstəqillik qazandığı ilk gündən güclü xarici təzyiqə, ikili standarta məruz qalıb. Bu
təsirlərdən hər biri xalqın orijinallığına xələl gətirir, milli identikliyini pozurdu və proses get-gedə sürət yığırdı.
Gözlə görülməyən belə bir bəlanın qarşısını yalnız Qadın gücü ala bilərdi. Məhz belə bir vaxtda Heydər Əliyev
Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın dəstəyi və qayğısı ilə muğam yenidən aktuallaşdırıldı, Azərbaycan
mədəniyyəti, xalçaçılığı, incəsənəti dünyaya nümayiş etdirildi, Azərbaycan dünyaya sülhsevər ölkə kimi təqdim
edildi. Bu, nəinki sadəcə passiv özünümüdafiə olmadı, əksinə, öz kimliyini dünyaya bəyan etmək, dünya
ictimaiyyətinə sonsuz bir hikmətdən bəhs etmək oldu. Azərbaycanda təşkil edilən musiqi festivallarında,
müsabiqələrdə, sərgilərdə sadəcə sənət nümunələri, şedevrlər göstərilmədi, onun təməlində duran düşüncə
dünyaya tanıdıldı. Və dünya ictimaiyyətində Azərbaycanın, onun xalqının orijinal, dərin düşüncəli, yüksək
mənəviyyatlı bir portreti yarandı. Bir Qadın təfəkküründən başlanğıc götürən möhtəşəm bir proses bütöv xalqın
həqiqi simasını özünə qaytardı, milli ruhunu dirçəltdi. Həmin Qadın təfəkkürünün ayrı-ayrı çalarlarına bir də
"Yeddi Gözəl" rakursundan baxaq.
Poemada 7 günbəzdən fərqli hekayətlər səslənir. Hərəsi bir hikmətin açarı olan bu rəvayətlərlə yanaşı, şair
daha bir alt məna yükləyib bura: yeddi rəng vasitəsilə o, dünyanın Qadın mövqeyindən görülən üzünü göstərir və
bu zaman o, hər rəngin iki tamamilə əks, bir-birinə zidd mənalarını qarşılaşdırır. Bununla sanki oxucu insanın
daim belə seçim arasında qalmasının və həyatın əslində, düzgün seçimin axtarışında olub iki qütb arasında
vurnuxmasından ibarət olmasının canlı şahidi olur.
Hind gözəli "Fürəyə, on dördlük ay kimi dilbər bir mələyə" məxsus ilk günbəzdə Bəhram şah qara rəngin
iki xüsusiyyətini - həyatın dəyişməz qanunauyğunluğunu öyrənir: qara arzuları puç olanın libasının, eyni zamanda
ləkədən, təhlükədən qorxmayan gəncliyin rəmzinin rəngidir.
Qara tükdür verən gənclikdən nişan,
Qaranlıq göstərər ağ üzü cavan.
Göz qarası ilə görər cahanı,
Kim görmüş ləkələr örtsün qaranı?
Hind gözəlini müasir dövrdə Pakistan gözəli Malala Yusufzai ilə qarşılaşdırmaq istərdik. Arzularının neçə
dəfə puç olmasına baxmayaraq, ruhdan düşməyən, ölüm nöqtəsindən dönüb Nobel mükafatının ən gənc laureatı
olan, "bir uşaq, bir müəllim, bir kitab və bir qələm dünyanı dəyişmək əzmindədir" deməklə dünya ictimaiyyətinə
dərs keçən yeniyetmə qız. Malalanın həyat hekayəti - Simurq quşu kimi külündən doğulmaq istedadı dünyada
neçə gəncə nümunə oldu, dərs otağının qapısını neçə qız uşağının üzünə açdı.
İkinci günbəzdə "Çin bəzəkli o Rum gözəli" Yağmanazın hekayətində sarı rəngin hikməti açılır. Bir
tərəfdən, o, xəstəliyin nişanəsi olsa da, digər tərəfdən Cəbrayılın gətirdiyi ilahi xəbərin, hakimiyyətin, zərə
bürünmüş zərifliyin də əlamətidir.
Ürək açan olur sarı hər zaman,
Halvaya təm verər ancaq zəfəran.
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Zəfəran sarıdır, aldırma, burax,
Onu yeyənlərin şadlığına bax!
Zəifliklə zərifliyi özündə birləşdirməklə güc qazanmağın nümunələrindən biri, "İnsan ürəklərinin
şahzadəsi" olan Uels şahzadəsi Ledi Dianadır. Tac gəzdirsə də, düşdüyü vəziyyətin acizliyi, çoxluq arasında
tənhalığı, zər-ziba altında insanlığının yox olma təhlükəsi ona öz insanlıq missiyasını tanıtdı, ona yeni bir
şəxsiyyət qazandırdı. "Özümü bu ölkənin deyil, sizlərin qəlbinin şahzadəsi kimi görmək istəyərdim" deyən
zadəgan xanım xeyriyyəçi və sülhpərvər fəaliyyəti ilə bütün dünyada sadə xalqın sevgisini qazanmağı,
milyonların ürəyində taxt qurmağı bacardı. Ən böyük arzusu insanlığa lazım olmaq, yalnız mövcudluğun deyil,
var olmağın mahiyyətini dərk etmək istəyən Ledi Diana nəticədə Qadın tarixində öz səhifəsini yaza bildi.
Üçüncü yaşıl günbəzdə "bir kəklik yürüşlü, şux, solmaz pəri", Xarəzm gözəli Nazpəri oturur və öz
rəvayətində iman və xurafatı, daxildən gələn həqiqi güclə kənardan gələn aldadıcı və təhlükəli köməyi üz-üzə
qoyur, şübhələr içində boğulan insanın fəlakətini nəql edir. Burada Allahın yer üzündə xəlifəsi olan İnsanla,
yaradılışı zamanı onun qarşısında səcdə edən cinlər qarşı-qarşıya gəlir. Məlum olur ki, öz gücünü bilməyən,
anlamayan İnsan cindən də zəifdir. Axı, məhz İnsan bildirir ki,
Hər işin sirrindən xəbərdaram mən,
Hər elmə vaqifəm, üstünəm səndən.
Səbəb boş deyilməz, gəl, düşün bir az,
Yolu xəyal ilə süpürmək olmaz.
Yaşıl rənglə şair məhz imanın bütün gücünü verməyə çalışır:
Yaşıllıq hər şeyin təravətidir,
Yaşıl rəng gözləri işıqlı edir.
Bitki yaşıllıqla həmahəng olar,
Cavanlıq hər zaman yaşıl rəng olar.
Burada Xarəzmin müasir məkanlarından birində - Qazaxıstanda belə zidd xüsusiyyətləri özündə cəmləyən
bir qadın yada düşür - məhz öz daxili gücünə, istedadına və savadına arxalanan Dariqa Nazarbayeva. O, ölkəsinin
siyasi meydanında layiqi söz deməklə, iqtisadi layihələrdə cəsarətli addımlar atmaqla, öz cəmiyyətinin ən həssas
nəsli - yeniyetmələrin tərbiyəsi, fiziki əngəlli uşaqların mənəvi tərbiyəsi üçün əhəmiyyətli təkliflər irəli sürməklə
yanaşı, öz mənəvi dünyasının, Yaradandan aldığı lütfü - gözəl metso-soprano səsini də unutmur.
Yeddi gözəl poemasının ən həyəcanlı rəvayətlərindən biri yəqin ki, qırmızı günbəzdə "türktək sevimli"
Slavyan gözəli Nəsrinnuşdan gəlir və o, bir rənglə həm ölümü, həm həyatı anladır. Bir yanda qırmızı rəng axan
"nakam göz yaşı, sevgi yolunda kəsilən başlar, al qana bulanan yollar, divarlar aqressiya və zülmün rəmzidirsə,
digər yanda o, həyata, şahlığı və ucalığa işarə edir:
Qan ki ruhumuza qarışıb yaşar,
Canın bu lütfündə qırmızılıq var.
Ey insan oğlunda yaxşılıq gəzən,
Əsl yaxşılığı al rəngdə bil sən.
İstər-istəməz bu məqamda belə ziddiyyətli mahiyyətə sahib bir ölkə - ABŞ və onun 49-cu vitse-prezidenti
Kamilla Harris yada düşür. Əslində təzad dolu, bir-birini inkar edən məqamlar Harrisin həm ata-babalarından
aldığı genində var, həm də öz ölkəsinin, təmsil etdiyi hakimiyyətin adından irəli sürdüyü təkliflərdə, islahatlarda.
Avropa Parlamentində çıxışı zamanı Qərb ölkələrini "qadınlara işləyən və daha təhlükəsiz, daha güclü bir dünya
yaratmağa" çağıran Kamilla Harris öz varlığı ilə Birləşmiş Ştatlara bir həqiqəti əyani şəkildə göstərdi: dərisinin
rənginə, daşıdığı genlərə və cinsinə rəğmən, insan ilk növbədə Şəxsiyyət kimi yetişməyi bacarmalıdır.
Beşinci günbəzdə "nurə qərq eləyən günü, ulduzu, Məğrib padşahının Azəryun qızı" firuzə (göy) rəngin
hikmətini açır. Bu fani dünyanın keçici zövq-səfasına aludə olmaqla, nəfsinin quluna çevrilməklə insan nəinki
Allahdan aldığı ilahi lütfü, ali mahiyyətini, hətta şəxsiyyətini, varlığını da unutmağa, ən ali məqamdan ən rəzil
vəziyyətə düşməyə qadirdi.
Yalana doğrudan pərdə tutarlar,
Bəzən də ki bala zəhər qatarlar.
Sönükdür hər zaman yalan xəyallar,
Yalnız həqiqətdə ölməz qüvvə var.
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Sahib olduğu var-dövləti, iqtidarı xalqının maarifləməyinə, sağlamlığına yönəldən müasir ərəb gözəli Qatar şahzadəsi Şeyxa Moza ərəb dünyasında sanki özü boyda bir inqilab mücəssəməsidir. Ölkəsində azad KİV
və vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq uğrunda ciddi fəaliyyət göstərən, Qatarı yeni "Silikon vadi"yə çevirmək üçün
elm və texnologiya parkı yaradan Şeyxa Moza qadının öz simasını, gözəlliyini qurban vermədən, insanlıq
mahiyyətini itirmədən, tərəqqinin, maarifçiliyin də aşiqi olmağın mümkünlüyünü göstərir.
Altıncı səndəl ağacı rəngli günbəzdə "şanlı qeysər qızı, şöhrətli Humay, Humayun gözəli, surəti Humay"
əbədi bir mübarizəsinin Xeyir və Şərin qarşı-qarşıya durmasının nağılını danışır. Hər nə qədər Xeyri kor edib,
susuz çöllərdə kimsəsiz qoysalar da, Yaradan onu tək qoymur, çünki dünyanın varlığı zatən xeyir üzərindədir.
Axı, onun əli ilə bəndələrin imanı, ümidi ölmür. Bu mübarizə bu gün də davam edir və şərə qarşı uyğur gözəli Rabiə Qadir mübarizə aparır. Uyğur dissidenti, "Ümumdünya Uyğur Konqresinin" prezidenti, xeyriyyəçi və
uyğur təşkilatlarını hər vasitə ilə dəstəkləyən bu xanım xalqına zülm edənlərə və ondan qat-qat güclü olanlara
nəinki meydan oxudu, hətta "tarixin başqa üzünü göstərə bildi". Çünki rəvayətdəki Xeyirin də söylədiyi kimi,
Hər kimin olarsa Allah pənahı,
Odur xoşbəxtliyin əbədi şahı.
Mənim taleyimə Allah oldu yar,
İqbalım eylədi məni tacidar.
Nəhayət, sonuncu ağ günbəzdə "Keykavus nəslindən dilli, diləkli, Kəsranın Dürsəti tavus bəzəkli" gözəl
təmizliyi, paklığı tərənnüm edən rəvayət söyləyir.
Rənglər çox sünidir, dünyada bir ağ
Bilməyir sünilik, bilməyir boyaq.
Nə zaman eyləsən haqqa ibadət,
Ağ libas geyməkdir yaxşı əlamət.
Bütün poema boyu fərqli hadisələr arasında vurnuxan, bəzən əyrinin üstün gəldiyini düşünən insan rahatlığı
yenə saflıqda, ucalıqda tapır, çünki bu, Haqqın yoludur. Hər nə qədər tez ləkə götürən olsa da, bu sağ yolu tutan
insanlar pisliyin yer üzünü almasından, işığın üzünü kirin tutmasından xilas edir. Ağ rəngin saflığına,
səmimiyyətinə yaraşan tək qadın obrazı Anadır. Düşmənin tapdağında qalsa da, öz oğlunu səbirlə gözləyən AnaTorpaq, oğlunu Vətən üçün şəhid verib, başını dik tutan şəhid Anası, övladının aydınlığa çıxması üçün ürəyini
çıraq edən sadə bir Ana.
Biz "Yeddi gözəl"i bir az fərqli, daha dəqiq, qadın baxış bucağından təhlil etdik. Əslində, biz poemadakı
süjet xəttini öz ideyamıza tətbiq etdik: 7 ayrı-ayrı rəvayətlə bir Qadın obrazının hikmətini, xüsusiyyətini açmağa
çalışdıq. Bu qadınlardan hər birinin təqdirə, yaxud tənqidə layiq çox keyfiyyəti ola bilər. Ancaq biz məhz onları
Şəxsiyyət edən, digərləri arasında fərqləndirən keyfiyyətlərini önə çəkdik. Təhsil üçün dünyanı səfərbər edən
Malala Yusufzai, ürəklərdə taxt quran Ledi Diana, daxili işığına güvənib irəli gedən Dariqa Nazarbayeva,
insanlığı hər şeydən ucada tutan Kamilla Harris, var-dövləti xalqının sağlamlığı və təhsili üçün xərcləyən Şeyxa
Moza, xalqının düşməninə meydan oxuyan Rabiə Qadir, nəhayət böyük hərflərlə yazılan Ana - hər biri Mehriban
Əliyevanın şəxsiyyətindən bir parçadır, kimisi az, kimisi çox. Ancaq daha neçə ali xüsusiyyət açılmamış qalır.
525-ci qəzet. - 2021.- 13 noyabr. - № 207. - S. 18-19.
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığında ədalətli şah problemi
Həsənəli Eyvazlı,
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Nizami Gəncəvi yaradıcılığı səkkiz əsrdən artıqdır ki, öz bədii dəyəri ilə xalqımızın mənəviyyatının
ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti Azərbaycanın
mühüm mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə bağlıdır. Şair ömrü boyu burada yaşayıb yaratmış və
dünya poeziyasına bir-birindən dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir.
Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə Şərq bədii
təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır. Onun
üçün şəxsiyyətin ən yüksək ölçüsü insanlıq olmuşdur. İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram və ədalət prinsipi
şairin yaradıcılığının ana xəttini təşkil etmişdir.
Nizami Gəncəvini bütün şairlərdən fərqləndirən, orijinallığını təmin edən onun “Xəmsə”sinə daxil edilmiş
əsərləridir. İlk epik əsəri olan “Sirlər xəzinəsi” poeması şairin ictimai və fəlsəfi görüşlərini əhatə edir. 20 məqalət
və 20 hekayətdən ibarət olan bu əsərdə Nizaminin əxlaqi, sufiyanə fikirləri, əqidəsi, dünyaya baxışı əks
olunmuşdur.
Əsərə daxil edilmiş hekayətlərdə nəsihətçilik üsulundan istifadə edilməsi, şairin ictimai görüşlərində əsas
yerlərdən birini tutur. Şair bu nəsihətçilik üsulundan elə-belə boş yerə istifadə etmir. İnsanların düşüncələrinə
təsir etmək, onları həyatın gələcək çətinliklərinə hazırlamaq və mənsəb sahiblərini isə ədalətli, insaflı olmağa
səsləyir. Bu ondan irəli gəlir ki, əsərlərinin bir çox səhifələrində öz təbiətinə xas olan nəcib qəlbini açır və bu
zaman dövrün naqis gərdişləri qarşısında insanların çaşmaması üçün nəsihət etməyi, ümidlərin yox olmasına yol
verməməyi məqsəd kimi qarşıya qoyur. Şair yaşadığı dövrün feodal cəmiyyətinin insanı məhv etməyə çalışan
ictimai-mənəvi kəsirlərini görür və bunu kiçik hekayələrində anlatmağa çalışır.
Bu dediklərimizi onun “Meyvəsatanla tülkünün nağılı”, “Bülbül ilə qızılquşun dastanı”, “Zalım padşahın
zahid ilə dastanı”, “Zalim şahla düz danişan qocanin hekayəti”, “Firidun ilə maralın dastanı”, “Nuşirəvan və
bayquşların söhbəti”, “Süleyman və əkinçi”, “Kərpickəsən kişinin dastanı” və s. kiçik hekayətlərində aşkar şəkildə
görürük.
Nizami Gəncəvi yazdığı hekayətlərdə təkcə hadisələri təsvir etmir, həm də hadisənin başvermə səbəbini
göstərir və son nəticəni oxucuya hadisənin içində verir. “Zalim şahla düz danişan qocanın hekayəti”ndə də müəllif
öz üslubuna sadiqdir. Bu hekayətdə zalım şahın şəhəri gəzərək xəbər gətirən çuğulu var. Hər gün şah onu dinləyir,
kimin nə etdiyini, nə danışdığını, niyə etdiyinin və nə üçün danışdığının fərqinə baxmadan xəbərçinin sözü ilə
insanlara zülm edir. Buna görə də hamı onu zalım, zülmkar şah kimi tanıyır.
Müəllif, bir çuğulun əməli ilə neçə-neçə günahsız insanların zülmə düçar olmasına şərait yaradan
şahı qamçılamaq, nə vaxtsa bu haqsızlığın cəzasını çəkəcəyini yada salmaq, onu bu yoldan qaytarmaq üçün
düz danışmağı bacaran və lazım gələrsə haqq yolunda ölümə getməyə belə razı olacaq bir obraz yaradır: düz danışan qoca obrazı.
Nizami Gəncəvi bu hekayətdə də ədalət axtarır. O, bu ədaləti müxtəlif yaş və peşə sahiblərinin, daha
doğrusu aşağı təbəqənin sıravi insanları içərisində axtarır və təqdim edir. Müəllif Qocanın dili ilə haqqı söyləyir,
ədalət tələb edir. Zalım şahın qəzəbindən qorxmur. Elə bu qorxusuzluq da şahı ayıldır, qəlbində ədalət çırağı yanır
və hiss edir ki, haqsızlıq edən elə onun özüdür.
Şair “Hökmdarin xalqa qayğisi və ədaləti” hekayətində isə hökmdarın ölkəni firavan bir ölkəyə
çevirməkdənsə, xalqın dərdi-sərini öyrənməkdənsə, ölkəni başlı-başına buraxmasından, insanların səfalət
içərisində yaşamasından bəhs edir. Şah ölkəni idarə etməkdənsə, yalnız özünə xidmət etməklə məşğuldur.
İnsanların dərdini belə dinləmək istəmir. Şahlıq taxtına sığınaraq eyş-işrətlə məşğuldur, qan tökməyi, baş kəsməyi
igidlik hesab edir. Müəllif burada içki aludəçisi olan və ölkənin idarə edilməsini başlı-başına buraxan bir şahın
gündəlik həyatını qələmə alır.
Nizami Gəncəvi burada da şahın və ya şahların ədalətsizliyini göstərməklə yanaşı nəsihət verir, şahlara öz
yerini, işinin xalqa ədalətlə xidmət etməyə borclu olduğunu göstərir. O, bildirir ki, ey qafil insan, unutma ki, el
gücü sel gücüdür. Bu gün sən xalqa divan tutursan, ancaq unutma ki, o divan bir gün də sənin üçün qurular.
Məzlumların üstünə qılıncla getmə, onların fəryadı boyda da nifrəti var. Onların fəryadından qorx ki, bir gün səni
özünün itilədiyin qılıncla məhv etməsin. Ədalət hakimliyi təkcə şahlara mənsub deyil bəzən cana doymuş
rəiyyətin də səbr kasası daşır və şahı taxtından götürüb özünün qurduğu ədalət divanına çəkir. Gəl sən də zülmün
evini dağıt, ədalət çırağını yandır ki, öz sabahkı evini də abad edə biləsən.
Müəllif “Bülbül ilə qızılquşun dastanı” hekayətində hadisəyə başqa bir istiqamətdən yanaşmışdır. Burada
bülbüllə qızılquşun dialoqu verilir. Sən Səncər sarayının ən gözəl mənzilində yaşayıb, kəkliyin döş ətini yediyin
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halda, mən tikanlı çöllükdə yaşayıb, qurd quş yeyirəm? -deyə Qızılquşa sual verir. Qızılquş isə onun sualına belə
cavab verir:
Mənim xamuşluğumu görüb xamuş olsana!
O zamandan ki, az çox iş bilənəm, eşit sən,
Yüz iş görərəm, ancaq birini açmaram mən.
Sən vurğunsan bu dəli rüzgara durma get,
Bir iş görməz, min işdən açarsan bizə söhbət. (1.90)
Burada, şair öz dövründə mövcud cəmiyyətə layiq olmasalar da yerli-yersiz özlərini öyənlər, sağlam
olmayan yolla, min bir fırıldaqla yüksək mövqe tutanlar tənqid obyektinə çevrilir. Müəllif burada demək istəyir
ki, dinləməklə yanaşı, susmağı da bacarmalısan. Sənin işin-peşən hər gördüyün gülün başına dolanıb nəğmə
oxumaqdır.
“Süleyman və əkinçi” hekayətində kasıb bir əkinçinin Süleyman şahın: - Bu susuz, quru torpağa toxum
səpməyin nə mənası var. Səpdiyin toxum ya quşlar tərəfindən yeyiləcək, ya da qovurucu istilər tərəfindən məhv
olacaq -deyə sorğusuna, qoca əkinçinin verdiyi cavab ibrətamizdir.
“Sirlər xəzinəsi” əsərinin şairin yaradıcılığında özünəməxsus yeri vardır. Yaradıcılığında həyatın müxtəlif
sahələrinə nüfuz edən şair, haqqın divanxanasında ədalətsizliyə yer olmadığı qənaətinə gəlmişdir. Şairin
yaradıcılığında “Nuşirəvan və bayquşların söhbəti” mənzum hekayəsinin özünəməxsus tərbiyəvi əhəmiyyəti
vardır.
Şair bu hekayətində də öz düşüncələrinə sadiq qalmış, nağıl motivlərindən istifadə etməklə, ibrətamiz
düşüncələrlə oxucu düşüncəsində haqsızlığın şahların ədalətsizliyindən qaynaqlandığını açıb göstərir. Bir gün şah
Nuşirəvan qoşunu ilə ova çıxır. Şah qarşılarına çıxan xaraba kənddəki səssizlikdən vahimələnir. Bu zaman uçuq
divarın üzərində iki bayquşun öz dillərində səslərini eşidirlər. Şah vəzirdən o quşların nədən danışdıqlarını
soruşur. Vəzir cavab verir ki, şahım əgər ibrət almaq istəyirsənsə, deyərəm. Bunların arasında bir kəbin söhbəti
var. Bu quş öz qızını o biri quşa verib. Ancaq cehiz üstündə razılığa gələ bilmirlər. Biri o birindən bir-neçə xaraba
kənd istəyir, o biri isə cavab verir ki:
O biri quş deyir ki, vaz keç, mənə dil tökmə,
Padşahın zülmünü gör, yetər, qəm-qüssə çəkmə.
Əgər padşah bu isə, onun sayəsində sən,
Yüz min belə xaraba kənd alacaqsan məndən. (1. 52)
Müəllif burada təkcə şahların zülmünü verməklə kifayətlənmir. Bu zülmün onlara da necə təsir etdiyini də
açıb göstərir. Şifahi xalq ədəbiyyatında ədalətli şah obrazı kimi formalaşan “Şah Abbas - cənnətməkan” adı, bir
sıra xalq aforizmlərində və lətifələrində özünə ədalətlilik meyarı qazanmışdır ki, Nizami də ədalətli şah obrazını
qələmə alarkən nəzərimizə tarixdə bu cür ad qazanmış hökmdarlar gəlir.
Hekayənin sonunda verilmiş iki bayquşun dialoqu ədalətsiz şahın mənfur xarakterini üzə çıxarmaqla, sanki
Nizami Gəncəvinin bütün yaradıcılığı boyu arzuladığı ədalətin aşağı təbəqədən deyil, yuxarıdan həyata
keçirilməli olduğu qənaətini ortaya qoyur, zülm və zalıma qarşı mübarizədə ədalət və insani keyfiyyətlərin
təbliğinə xüsusi yer verir. Lakin şair burada şahın keçirdiyi peşimançılıq hissləri ilə üzünü gələcək şahlara tutaraq
bir zaman peşman olacaqlarını yada salmaq istəmişdir.
Nizami Gəncəvi əsərlərində “kiçik” insanlar şəxsiyyət səviyyəsinə qaldırılır, özü də onların fikir
azadlıqlarından ləzzət alırmış kimi bu qəhrəmanları zülmkar şahın - Sultan Səncərin qarşısına çıxarır. Sanki öz
istəklərini, arzularını bu yolla həyata keçirməyə çalışır. Bununla da “Sultan Səncər və qarı hekayəsi”ndə
zülmkarları həqiqəti üzə deməklə ifşa etmək ideyasını irəli sürür, öz dövrünün cəsarətli, qorxubilməz insan
obrazlarını yaradır.
Nizami Gəncəvi ömrü boyu ədalətli şah arzusunda olmuşdur. Lakin həyat ona göstərdi ki, təkcə şahlar
deyil, onun ağzının kəsərinin, ədalətinin olmamasını görən məmurların, saray əyanlarının bəd əməllərini böyük
məharətlə ortaya qoyur. Hətta onun yerlərdəki darğaları da xalqa zülm edir, hətta qoca bir qarının etmədiyi,
görmədiyi bir cinayətə görə darğanın onu şahid göstərməsi müəllif tərəfindən ürək yanğısı ilə təsvir edilir. Müəllif
qoca qarının dili ilə Sultan Səncərə, daha doğrusu sultan səncərlərə nəsihət verir, ölkədə nə mənfi hal baş verirsə,
kimlərin törətməsindən asılı olmayaraq dövləti idarə edən sultanın adına yazılır. Nizami Gəncəvi də xalqın varyoxdan çıxmasını, haqsız zülmə məruz qalmasını, əzilməsini məmurların yol göstərəni, dil verəni olan sultanın
adına yazır. Hətta Qoca Qarının dili ilə zülmkar şahın tamahın qulu olduğu fikrini irəli sürür. Əsl şah ədalət timsah
olmalıdır ideyasını irəli sürür.
Nəhayət nizami Gəncəvi “Şahzadə hekayəti”ndə yaşadığı cəmiyyətin haqsızlığına cavab olaraq yeni
nəslin nümayəndəsi kimi bir cavan oğlanın uzaq Mərvdə hakim olduğunu yazır. Ölkəsini ədalətlə idarə
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edən cavan hakim hətta insanlara olan sevgisini gizlətmir. Lakin saraydakı əyanlar onun bu hərəkətlərini
bəyənmir və xalqa olan sevgisini yox etməyə çalışırlar.
Müəllif bu əsərdə köhnəliklə yeniliyin mübarizəsini verir. Əsərin məzmunundan da məlun olur ki, köhnəlik
heç də öz yerini yeniliyə vermək istəmir. Çünki zaman-zaman xalqın görüb-götürdüyü, illərlə mövcud olan adətənənələri, idarəetmə vəziyyətlərini və xalqın düşüncəli reaksiyasını dəyişmək mümkün deyil. Eyni zamanda
xalqın ruhunda və cəmiyyətdə də birdən-birə dəyişiklik yaratmaq, onları öz keçmişindən qoparmaq, yaxud
yeniliyə alışdırmaq o qədər də asan deyil. O cümlədən saray əyanları da köhnəlikdən qopmaq, xalqı ədalətlə idarə
etmək tərəfdarı deyillər. Çünki xalqa zülm etməyə çalışan əyanların qəlbindəki ədalət hissi yox olub və onu bir
daha geri qaytarmaq mümkünsüzdür.
Nizami Gəncəvi burada yeniliyi - ədaləti müdafiə etmək onun nəsihət verməli olur. Bir ixtiyar qocanın dili
ilə ona haqq yolu göstərir və deyir ki, əgər ədalətli şah kimi ölkəni idarə etmək istəyirsənsə, yolunun üstündəki
keçmişdən qalan bütün köhnəfikirliləri silib atmalı, məhv etməlisən.
Şair hekayələri ilə yanaşı, Nüşabənin Bərdədə yaratdığı şahlıq üsul-idarəsini təsvir edərkən sanki bütün
arzu və istəklərini insani keyfiyyətlərin, ədalətin xalqa firavanlıq gətirdiyini önə sürmək istəmişdir. Çünki N.
Gəncəvi hələ XII əsrdə bu dövlət quruluşu ilə insanlığa məlum olmayan “Utopik sosializm”i yaratmışdır.
Əlbəttə şair bütün yaradıcılığında qəlbindən keçən hisslərini, öz arzu və istəklərini qələmə almışdır.
Lakin o, bu istəyin arxasında bir həqiqət görməyə çalışır. Məgər şah ədalətli ola bilməzmi? Olmasını
arzuladığı üçün də bu hekayətləri qələmə almışdır. Nizami Gəncəvinin də böyüklüyü elə bunda idi.
Azad Azərbaycan.-2021.-4 noyabr.-№53.-S.7.
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Nizami mətnləri ilə zarafat etmək olmaz!
Məsiağa Məhəmmədi
"Ədəbiyyat qəzeti"nin Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş 9 oktyabr 2021-ci il tarixli xüsusi buraxılışı
ölkəmizdə qeyd edilən "Nizami İli"nə önəmli töhfə kimi elmi-ədəbi mühitdə maraqla qarşılandı. Təəssüf ki, həmin
buraxılışda Nizami şəxsiyyəti və irsinin daha dərindən dərkinə xidmət edən məqalə və materiallarla yanaşı,
Nizami mətninin yanlış anlaşılması və şərhinə söykənən, üstəlik, tamamilə haqsız olaraq, özündən əvvəlki
tərcümələrə kölgə salmaq cəhdini ehtiva edən bir yazıya da rast gəldim. Söhbət tanınmış ədəbiyyatşünas,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Firudin Qurbansoyun "Sirlər xəzinəsi"ndən iki beytin tərcüməsi haqqında" başlıqlı
məqaləsindən gedir. Sözügedən məqalə "Ədəbiyyat qəzeti"nin saytında da dərc olunmuşdur və maraqlananlar
onunla bu linkdən tanış ola bilərlər:
Əlbəttə, məni az-çox tanıyanların bildiyi kimi, təbiətən mübahisə və münaqişədən uzaq biri olaraq, bu
yazının üstündən keçə də bilərdim. Necə ki, son dövrdə, xüsusən Nəsimi və Nizami illəri çərçivəsində dövri
mətbuatda və müxtəlif çıxışlarda saysız xətalara, nəinki psevdoelmi, hətta antielmi müddəalara rast gəlmiş və
bunlara reaksiya verməmişəm. Amma xüsusi buraxılışın AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda keçirilən
təqdimat mərasimində Firudin müəllimin bu məqaləsinin AYB katibi İlqar Fəhmi tərəfindən "gözəl yazı" kimi
təqdir olunması, eləcə də məqalənin "Ulduz" jurnalında təkrar çap olunduğu barədə informasiya məni məsələyə
münasibət bildirməyə vadar elədi.
***
F.Qurbansoy məqaləsinə bu fikirlə başlayır ki, Nizami əsərlərini tərcümə edənlərin nücum elmindən
məlumatsızlığı onların mətni düzgün başa düşməməsinə və oxuculara yanlış çatdırmasına səbəb olub. "Sirlər
xəzinəsi"ndən haqqında danışdığı iki beyti də o, bu müddəasını təsdiqləyən nümunə kimi nəzərdən keçirir.
Əlbəttə, mənim kasad nücumi biliklərim Firudin müəllimin bu sahədəki zəngin məlumatları ilə müqayisə oluna
bilməz, amma bəri başdan deməliyəm ki, sözügedən iki beytdə qətiyyən bu mövzudan söhbət getmir və müəllifin
həmin beytlərə "ulduz elmi" əsasında verdiyi şərhin Nizami mətni ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, onun yazdıqları
sadəcə öz təxəyyülünün məhsuludur.
Nizaminin "Sirlər xəzinəsi"ni ithaf etdiyi Ərzincan hakimi Fəxrəddin Bəhramşaha müraciətlə yazılmış
həmin iki beytin farscası belədir:
Ba fələk an şəb ke neşini bexan,
Piş-e mən əfkən ğədəri ostoxan.
K-axər-e laf-e səgit mizənəm,
Dəbdəbe-ye bəndegit mizənəm.
F.Qurbansoyun məqaləsi ikinci beytdəki "səgit" ("səgiət") və "bəndegit" ("bəndegiət") sözlərinin guya
əvvəlki tərcüməçilər tərəfindən düzgün başa düşülməməsi tezisi və özünün verdiyi "düzgün" şərh üzərində
qurulmuşdur. Onun iddiasına görə, "Sirlər xəzinəsi"ni Azərbaycan və rus dillərinə filoloji tərcümə etmiş professor
Rüstəm Əliyev hər iki variantda qeyd olunan sözləri yanlış anlamış və onları müvafiq olaraq, "sənin itin olmaq"
və "sənə qul olmaq" şəklində səhv tərcümə etmişdir.
Eynilə "Sirlər xəzinəsi"ni Azərbaycan dilinə poetik tərcümə edən Süleyman Rüstəm və Abbasəli Sarovlu,
Xəlil Rza Ulutürk, həmçinin əsəri ruscaya poetik tərcümə etmiş K.Lipskerov və S.Şervinski də analoji səhvə yol
verərək, bir növ, Nizamini "təhqir etmişlər".
F.Qurbansoyun fikrincə, yalnız "dövrümüzün müqtədir şair-tərcüməçisi" Mircəlal Zəkiyev "böyük ədəblə
Şeyx Nizami sözünün cövhərini çatdırmağa müvəffəq olmuşdur", başqa sözlə, mətni düzgün çevirmişdir. Mircəlal
Zəkiyevin tərcüməsinə bir qədər sonra qayıdacağıq, hələlik onun üzərində dayanaq ki, F.Qurbansoy "səgit" və
"bəndegit" sözlərini Nizaminin özünə deyil, məmduhuna, yəni Fəxrəddin Bəhramşaha aid edərək, qeyd olunan
beytləri bu şəkildə tərcümə etmişdir:
O gecə ki, fələklə bir süfrədə oturmusan,
Bir qədər sümüklü (kababdan) mənim üçün endir.
Sözümün axırında sənin Köpəkliyindən danışıram,
Bəndə olmağının dəbdəbəsindən danışıram.
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Bu tərcümə kökündən yanlışdır və sadəcə F.Qurbansoyun mətndə görmək istədiklərindən ibarətdir. Axı
hansı məntiqlə birinci beytdə "mənim qabağıma bir qədər sümük at" (lap deyək ki, kabab olsun!) söyləyən şair
ikinci beytdə özünün yox, mədh etdiyi hökmdarın "köpəkliyindən" (itliyindən) danışmalıdır?! Və həm də onun
bəndə olmağından söz açmalıdır? Özü də "bəndə olmağının dəbdəbəsindən"! Müəllifin şərhinə baxaq: "[Nizami]
bir yandan şaha (böyük) Köpək deyir, ikinci tərəfdən, onun bir dəbdəbəli bəndə olduğuna da öz rişxəndini açıq
göstərir".
Nizami mətnləri ilə bu boyda zarafat etmək olmaz axı! Məqalədə müəllifin öz yozumunu əsaslandırmaq
üçün danışdığı ulduzlar, bürclər, hansısa hədisə işarə olunması barədə müddəa... hamısı və hamısı mətnə dəxli
olmayan söhbətlərdir, çünki burada əsla o şeylərdən danışılmır, heç onlara işarə də olunmur.
F.Qurbansoy yazır: "Fars dilindən az-çox xəbəri olanlar bilməmiş deyil ki, "səgit" və "bəndəgit" sözləri
birinci şəxsin təkini, yəni "itliyim"i və "bəndəliyim"i yox, ikinci şəxsin təkini, yəni "itliyin"i və "bəndəliyin"i
bildirir. Filoloji tərcümədə buraxılan bu bağışlanmaz kobud səhv bədii tərcümələrin bəzisində də təkrar
edildi". Belə çıxır ki, müəllifin üstüörtülü kinayə ilə "dünya şöhrətli şərqşünas alim, sovet farsşünaslığının
korifeyi" deyə yad etdiyi Rüstəm Əliyev Şərqşünaslıq fakültəsinin birinci kurs tələbələrinin bildiyi "-ət"
mənsubiyyət şəkilçisinin mənasından xəbərsiz imiş! Əvvəla, farsşünaslıq adlı elm sahəsi yoxdur, iranşünaslıq var,
ikincisi, Rüstəm Əliyev, doğrudan da, həmin elm sahəsinin korifeyidir - onun bu statusu mənim, ya Firudin
müəllimin rəyindən asılı olmayaraq, sağlığında dünyanın mötəbər elm mərkəzləri və alimləri tərəfindən təsbit
olunub. Onun tərcüməsinə qiymət vermək üçün "fars dilindən az-çox xəbəri olmaq", əlbəttə, kifayət deyil.
Yadımdadır, Nizaminin filoloji tərcümələri yeni çapdan çıxanda onu tənqid edənlərin birinə Rüstəm müəllim belə
demişdi: "Nizamini düzgün başa düşmək üçün ikiillik fars dili kursunu bitirmək yetərli deyil, bunun üçün məktəb
keçmək lazımdır".
***
Şübhəsiz, haqqında danışılan beytlərdəki "səgit" və "bəndegit" sözlərində işlənmiş "-(ə)t" şəkilçisi ikinci
şəxsin təkinə aiddir, amma poetik mətndə, xüsusən klassik şeirdə kontekstdən asılı olaraq, müxtəlif məna çalarları
kəsb edir, eyni zamanda "sən" məfhumunu da məzmununda saxlayır. Bu cür hallarda, məsələn, "bəndegiət" sözü
"sənin bəndəliyin" deyil, "sənə bəndəlik" mənasını verə bilər. Sədinin məşhur qəzəlindən aşağıdakı beytdə olduğu
kimi:
Yusof be bəndegit kəmər bəste bər miyan,
Budəş yəğin ke molk-e məlahət əz an-e to-st
Yusif sənə bəndəlik üçün kəmərini
belinə bağlayıb (hazır dayanıb),
Çünki məlahət mülkünün
sənə məxsus olduğunu yəqin edib.
Sədidən başqa bir misal:
Doat qoftəm-o doşnam əgər dəhi, səhl əst,
Ke ba şəkkər-dəhənan xoş bovəd sual-o cəvab.
Sənə dua etdim, əgər məni söysən, eyb etməz,
Şəkər ağızlılarla sual-cavab etmək xoşdur.
Buradakı "doat" ("doayət") sözü də "sənin duan" kimi deyil, "sənə dua" kimi başa düşülməlidir.
Fars dilinin əsla qəliz olmayan bu semantik xüsusiyyətini izah etməkdən məmnun olmasam da, məcburam.
Və yekun olaraq, həmin iki beytin düzgün tərcüməsini verirəm ki, müəyyən ifadə fərqləri nəzərə alınmazsa,
mənaca unudulmaz ustadım Rüstəm Əliyevin tərcüməsi ilə eynidir:
O gecə fələklə bir süfrədə oturanda
Mənim qabağıma bir qədər sümük at.
Axı mən sənin itin olmaqdan dəm vururam,
Sənə qul olduğumu ucadan söyləyirəm.
Buradan F.Qurbansoyun təriflədiyi poetik tərcümənin qüsurları da aydın görünür. Mircəlal Zəkiyev
haqqında danışılan beytləri belə tərcümə edib:
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Çərx ilə həmsüfrə olan axşamı,
Bəndəyə həm süfrədən et ənamı.
Bəndəliyindən vururam dəm sənin,
Dəbdəbədir bəndəliyin həm sənin.
Bu tərcümənin yeganə məziyyəti orijinalın vəznini saxlamasındadır. Dörd sətirdə üç dəfə "bəndə" sözünü
işlətmək hansı müqtədir şairlik və tərcüməçilikdir? Üstəlik, tərcümədə F.Qurbansoyun haqqında müzakirə açdığı
ən açar söz - "səgit" yoxa çıxmışdır! Amma bu da dərdin yarısıdır: nə Mircəlal Zəkiyev, nə də F.Qurbansoy
orijinaldakı "dəbdəbə" sözünün mənasını düzgün anlamamışlar. Və "dəbdəbə" sözünü tərcümədə işlətməklə, onun
Azərbaycan dilindəki anlamını zehində canlandırmaqla, böyük məna təhrifinə, hətta anlaşılmazlığa yol vermişlər,
F.Qurbansoyun təbirincə desək, "oxucu üçün böyük problemlər yaratmışlar".
Məsələ burasındadır ki, orijinal mətndəki "dəbdəbe" sözü dilimizdəki "dəbdəbə" mənasında deyil, "təbil"
mənasında işlənmişdir. Özü də "dəbdəbe zədən", yəni "təbil vurmaq, təbil döymək" birləşməsi şəklində. Məcazi
mənada bu birləşmə nəyisə ucadan bəyan etmək, car çəkmək, hay salmaq anlamını verir. Təsadüfi deyil ki,
Dehxuda "Lüğətnamə"sində bu birləşmənin izahında məhz Nizaminin haqqında danışılan beyti verilmişdir. Odur
ki, Mircəlal Zəkiyevin "Dəbdəbədir bəndəliyin həm sənin", F.Qurbansoyun "Bəndə olmağının dəbdəbəsindən
danışıram" tərcümələri tamamilə anlamsız cümlələrdir.
Haqqında danışılan beytlərin ümumi mənasına gəldikdə isə, onların işləndiyi kontekst nəzərə alındıqda,
Nizamini aşağılayacaq hər hansı nəticə meydana çıxmır. Bizim bir çox tədqiqatçıların problemlərindən biri də
hansısa beytin, misranın şərhində kontekstin nəzərə alınmamasıdır. Elə bunun nəticəsidir ki, "Xosrov və Şirin"də
Nizaminin özü haqqında işlətdiyi "ikdiş" (ekdeş, yekdeş) sözünü ehtiva edən beytin mənası barədə gülməli fikirlər
və şərhlər irəli sürülmüşdür. Burada da Nizami "it" sözünü xalqa çox anlaşıqlı olan məcazi mənada - "vəfalı,
sədaqətli olmaq" anlamında işlətmişdir. Təsadüfi deyil ki, "Sirlər xəzinəsi"ndə həmin beytdən dərhal sonra "vəfa"
sözünün işləndiyi aşağıdakı beytlər gəlir:
Əz məlekani ke vəfa dideəm,
Bəstən-e xod bər to pəsəndideəm.
Xedmətəm axər be vəfayi keşəd,
Həm sər-e in reşte be cayi keşəd.
Vəfa gördüyüm hökmdarlardan
[Yalnız] sənə bağlanmağı üstün bilmişəm.
[Sənə] xidmətim axırda bir vəfa ilə sonuclanar,
Bu ipin ucu da bir yerə gedib çıxar.
Ümumiyyətlə, Firudin müəllim bilməmiş deyil ki, orta əsr şairlərinin özlərini məmduh və ya məşuqun itinə
bənzətməsi adi bir hal idi. Üstəlik, o boyda Şah Abbas özünü rəsmən "Əlinin iti" adlandırırdı və heç kəs də bunu
onun şəninə əskiklik saymırdı. Qaldı bəndə, qul olmaq məsələsinə, hələ başqa bir əsərində - "Leyli və Məcnun"da
Nizami Axsitana müraciətlə hətta "xalq sənə qul olmaqla azaddır" deyir.
***
Bu yazını burada bitirmək də olardı. Amma bizdə, bir qayda olaraq, öz alimlərimizin, Tərzi Əfşarın sözü
ilə desək, "ev buzovu" kimi qəbul edildiyini nəzərə alaraq, haqqında danışılan beytlərin bəzi digər mənbələrdə
tərcüməsi və şərhi ilə bağlı nümunələri təqdim etməyi lazım bilirəm.
Məsələn, əlyazması Tehranda İslam Şurası Məclisinin Kitabxanasında 19047/210212 şifri ilə saxlanan və
hicri XII əsrə (miladi XVII-XVIII yüzilliklərə) aid olduğu ehtimal edilən anonim "Məxzənül-əsrar" şərhi"ndə
sözügedən beytlər bu cür izah olunur: "Məmduhun məqamının ucalığını, səlahiyyət və əzəmətini bəyan edir, yəni
gecə möhtəşəm məclis qurub fələklə bir süfrəyə oturanda eyş zamanı məni də yada sal və ənam ver, çünki eyş
vaxtı yaxşı ənam verirlər. Ona görə mənə səxavət göstər ki, mən sənin itin və qulunam".
"Sirlər xəzinəsi"nin müasir şərhində də həmin beytlər təxminən eyni cür izah olunmuşdur. Şərhin müəllifi,
görkəmli İran nizamişünası Barat Zəncani əvvəlcə ayrı-ayrı sözlərin izahını verib leksik-qrammatik
xüsusiyyətlərini qeyd etmiş, daha sonra beytlərin mənasını belə ümumiləşdirmişdir: "Fələklə birgə yemək
süfrəsinə oturduğun gecə o yeməyin sümüyündən bir qədər mənə doğru at, yəni mənə də bir az pay ver. (İzah:
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Rütbəcə bərabər şəxsləri eyni süfrədə oturdarlar, bu beytdə [şair] məmduhun məqamını fələklə bərabər
tutmuşdur). Axı mən sənin itin olduğumu iddia edirəm, sənin qulun olduğumu söyləyirəm, ona görə də öz
süfrəndən mənə bir pay göndərməlisən" (Əhval-o asar və şərh-e Məxzənol-əsrar-e Nezami Gəncəvi. Təlif-e
doktor Bərat Zəncani. Tehran, 1371, s. 231-232).
"Sirlər xəzinəsi"nin ingilis dilinə Qulamhüseyn Darab tərəfindən edilmiş filoloji tərcüməsində sözügedən
beytlərin çevirməsi belədir:
On the night when thou sittest at the table of heaven, throw down a bone to me,
Because, indeed, I boast that I am thy dog; I am proud to be thy slave.
(Makhzanol Asrar. The treasury of mysteries of Nezami of Ganjeh. Translated for the first time from the
Persian, with an introductory essay on the life and times of Nezami by Gholam Hosein Darab. London, 1945, p.
119)
Yəni: Səma süfrəsində oturduğun gecə mənə bir sümük at. Çünki həqiqətən, mən sənin itin olmağımla
öyünürəm; mən sənin qulun olmağımla fəxr edirəm.
Fikrimcə, bütün bu nümunələr haqqında danışılan iki beytin tərcümə və şərhində kimin səhvə yol verdiyini
anlamaq üçün kifayətdir.
***
Əlbəttə, mən əsla o iddiada deyiləm ki, "Sirlər xəzinəsi"nin, eləcə də "Xəmsə"yə daxil olan digər əsərlərin
poetik və filoloji tərcümələri qüsursuzdur. Amma bu tərcümələrin qüsurlu, hətta yararsız olduğunu dönə-dönə
iddia edib ortaya bir iş qoymamaq daha böyük eyib sayılmalıdır. Ən pisi də odur ki, neçə müddətdir, xüsusən
"Nizami İli" başlayandan bəri bilən də, bilməyən də Nizami tərcümələrindən danışır və məchul bir obyektə bu
sahədə hansısa "tapşırıqlar" ünvanlayır.
Poetik tərcümələrlə bağlı fikrimi təqribən on il öncə demişəm və mövqeyimdə elə bir dəyişiklik yoxdur.
Yeni poetik tərcümələrlə bağlı müzakirələri də əhəmiyyətsiz sayıram. Bununla bağlı "Ədəbiyyat qəzeti"nin
Nizami xüsusi buraxılışında Məhəmməd Hadi və Səməd Vurğun tərcümələrindən nümunələr verən qəzetin baş
redaktoru Azər Turanın dedikləri ilə razılaşmamaq olmur: "Azərbaycan ədəbi dilinin (həm də Azərbaycan
tarixinin) iki fərqli inkişaf mərhələsində iki fərqli böyük istedadın qələmində Nizami Gəncəvi təxminən eyni
sözləri söyləyirsə, indi "Xəmsə"nin yeni tərcümələrinin zəruriliyindən danışanlar bu misraları hətta bəhr və
poetika, məzmun dəqiqliyi baxımından Məhəmməd Hadidən, yaxud çağdaş Azərbaycan ədəbi dili baxımından
Səməd Vurğundan daha üstün səviyyədə tərcümə edəcək hansı şairimizi təklif edə bilər?".
Bəli, bu gün ortada belə şairimiz yoxdur, odur ki, qoy Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Səməd Vurğun,
Məmməd Rahim, Mikayıl Rzaquluzadə və Abdulla Şaiqin etdiyi poetik çevirmələr (bura şairin lirikasından
edilmiş tərcümələri də əlavə etməliyik) tərcümə tariximizin parlaq abidələri kimi ədəbi-bədii həyatını davam
etdirsin. Dünya təcrübəsi isə bizə filoloji tərcümələrə üstünlük verməyi diktə edir. Elmi-nəzəri prinsiplər də elə
bu istiqaməti göstərir. Bu baxımdan əslində "Nizami İli"ndə vaxtilə görkəmli mütəxəssislərimiz tərəfindən
edilmiş Nizami lirikası və "Xəmsə"sinin filoloji tərcümələri yenidən redaktə olunaraq latın qrafikasında kütləvi
tirajla çap olunmalı idi və bu, şairin 880 illiyinə, doğrudan da, töhfə olardı. Yoxsa mövcud tərcümələrdə bir-iki
səhv tapıb pafoslu məqalələr yazmağın böyük mənada bir faydası yoxdur, xüsusən tapdığın səhv də əslində səhv
deyilsə!
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-13 noyabr.-№45.-S.10-11.
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Nizami “Xəmsə”sində beş inci
Zeynalova Ülkər,
Quba şəhərində "Soyqırımı Memorial Kompleksinin əməkdaşı
XII əsrin II yarısında Azərbaycan intibah ədəbiyyatı Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında inkişafın ən yüksək
mərhələsinə qədəm qoyur. Özünəqədərki zəngin elm və mədəniyyəti yaradıcı şəkildə mənimsəyən bu dahi
sənətkar lirik və epik şerə yeni istiqamət verdi.Ağlın kirdabı ilə sənətin zirvəsi arasında vəhdət yarandı. Şərqin və
Qərbin qədim mədəniyyətinə, yeni Müsəlman Şərqinin göylərə hücum çəkən elm və incəsənətinə əsaslanan
Nizami irsi dərin humanizmi demokratikliyi ilə fərqlənir. Qadına və əməkçi insana münasibətində Nizami irsinin
hüdudlarını təsiri ilə Xəmsə yaratmaq, yaxud hər hansı bir poemasına cavab yazmaq ənənəyə çevrilir. Nizaminin
dünya ədəbiyyatında məşhurlaşdıran onun "Xəmsə"sidir.
Xəmsədə olan əsərlər Nizami yaradıcılığının ecazkarlığından xəbər verir. Yaradıcılığı boyu dünyəvi, qlobal
məsələlərin həllinə çalışmışdır. Xəmsə Nizamiyə dünya şöhrəti qazandırıb.
Nizaminin ilk iri həcmli poeması "Sirlər Xəzinəsi"dir. Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında didaktik poema
janrının ən qiymətli nümunəsi olan bu əsər dahi şairin yaradıcılıq manifesti idi. "Sirlər Xəzinəsi" adından da
göründüyü kimi, zahirən Nizamiyə qədər Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında geniş yayılan didaktik əsərlər
silsiləsinə daxildir. Dahi şair sanki özünə qədərki didaktik ədəbiyyatı yekunlaşdırıb, ona yeni humanist,
demokratik istiqamət vermişdir. "Sirlər Xəzinəsi"ni sözün həqiqi mənasında Nizami yaradıcılıq manifesti
adlandırmaq olar. Xəzinə adını əsərə şair təsadüfən verməmişdir. O, doğrudan da həyatın müxtəlif sahələrini əhatə
edən cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini rəngarəng surətlər ifadə edən bir əsərdir. Didaktik poema janrının
imkanlarından bacarıqla istifadə edən şair lirik monoloqlar şəklində oxucu ilə söhbət edir, onu düşündürən
problemlərə toxunur, tənqid və təqdir edir, tərifləyir və pisləyir, nifrət və məhəbbətini bildirir, orta əsrlərin qatı
zülməti içərisində işığa, həqiqətə, xeyirə doğru çağırır. Nizaminin poeziyasında iki cür dünya var: zalımlar, divlər
dünyası, nurlar, mələklər dünyası. Birinci dünyaya dərin nifrətlə yanaşan Nizami, ikinci dünyaya sonsuz
məhəbbət bəsləyir. Birinciyə nifrətinin çoxluğu da onun ikinciyə məhəbbətinin sonsuzluğunu təsdiq edir.
Onlardan birinin inkarı o birinin təsdiqidir. Nizami dövrünün ən qabaqcıl mütərəqqqi görüşlü humanist intibah
ziyalılarından biri kimi sevdiyi insanları birinci dünyadan ikincisinə çağırır.
Qaç qapısından dala zalımların,
Dön başına sirr evi ehramların.
Nizami Gəncəvini dini və dünyəvi elmlərə bələd olan bir şəxs kimi görürəm.Onun əsərlərinidə ciddi fəlsəfi
mübahisələrə,ulduzlar aləmi haqqında dərin təsvir və müqayisələrə, müxtəlif tarixi əsərlərdən məlumatlara rast
gəlirik.
Xosrov və Şirin "Xəmsə"yə daxil olan ikinci böyük əsərdir. Bu əsərdə Nizami doğma xalqın əfsanəvi,
tarixi keçmişini, müasir intibah ideaları süzgəcindən keçərək son dərəcə dərin, ictimai, fəlsəfi bir poema
yaratmışdır. Əgər onun ilk poeması Yaxın və Orta Şərq intibah ədəbiyyatında geniş yer tutan didaktik poema
janrına daxil idisə, "Xosrov və Şirin"aşiqanə, fəlsəfi roman silsiləsinin ən yüksək nümunəsi kimi meydana
çıxmışdır.
İdrakı dinləsək söyləyər o da,
Hər şey eşq üstündə durur dünyada.
Nizaminin həyata, insanlara, kainata və bu baxımdan, öz əsərlərinə münasibəti belədir. Onun
qəhrəmanlarının bütün hərəkətləri məhəbbətləri ilə müəyyənləşir. Kim nə qədər və necə sevirsə, onun insan kimi
qiyməti də o qədərdir. Şairin poemaya əlavə etdiyi eşq haqqında müqəddimənin hər parçası, hər hissəsi ayrılıqda,
həm də bütün hissələri birlikdə nadir poetik kəşf olan "Xosrov və Şirin" əsərinin ecazkar tapıntılarından biridir.
Artıq müqəddimədən başlayaraq şair aşiqanə poemaların ümumi idea istiqamətinə qarşı çıxır, yeni humanist
idealar irəli sürür, məhəbbəti insan həyatının bir sahəsi kimi yox, onun bütün həyat və fəaliyyəti ilə vəhdətə
götürülür, şəxsi, ictimai, siyasi, intellektual həyatın aparıcı qüvvəsinə çevirir. Bunun nəticəsində də Nizaminin
aşiqanə poeması dərin, ictimai, fəlsəfi, psixoloji, mənzum roman kimi zəmanəsinin poetik aynasını
mükafatlandıran və ittiham edən vicdanın səsinə çevrilmişdir.
Poemanın sujeti son dərəcədə dəqiq və məharətlə qurulmuşdur. Hər şey vahid bir hərəkətə tabe edilmişdir.
Xosrovun Şirinə olan məhəbbəti poemanın əsas mövzusudur. Şair bu məhəbbətin yaranmasının inkişafını və
uğurlu həllini göstərmişdir. Lakin şair əsas mövzu olan məhəbbəti dövrün ictimai-siyasi , əxlaqi hadisələri ilə
təmasda, əlaqədə göstərmişdir. Nizami əsas qəhrəmanı olan Xosrovu anadan olduğu gündən ölümünə qədər bütün
həyatını təsvir etsə də, onun həyatında baş verən əsas bir epizodu Şirinə vurulması ona qovuşmağa can atması və
istəyinə nail olmasını göstərmişdir. Bu məsələnin özündə hadisələrin,sürətlərin xarakterini, mahiyyətini açmaq,
göstərrmək üçün lazım olan epizodlardan kənara çıxmamışdır. Nizami biri yüz etmək ,yüzü bir etmək yolu ilə
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getmişdir. Poemada əsas mətləb dahiyanə bir ekspozisiya ilə başlayır. Zahirən bu ekspozisiyanın əsas məsələ ilə
əlaqəsi yoxdur. Halbuki, bu hadisə Xosrovu mətləb üstünə gətirir, gələcəyini xəbər verir.
1188-ci ildə N.Gəncəvi Şirvanşah Əxsitandan "Leyli və Məcnun" əfsanəsi mövzusunda yeni bir əsər
yaratmaq baradə sifariş alır. 1188-ci il mayın 24-də başladığı əsəri həmin ilin sentyabr ayının 24-də tamamlayır.
Məhəmməd Cahan Pəhləvanın eşq mövzusunda əsər istəməsi kimi bu sifariş və intibah ideyalarının və əhvaliruhiyyəsinin nə qədər geniş yayıldığını, hakim təbəqələrə də təsir etdiyini göstərmək baxımından maraqlıdır.
Feodal hökmdar olan Əxsitan mədhiyyə,qəsidə yox ayrı-ayrı hökmdarları tərifləyən əsər yox eşq haqqında
mahiyyət etibarilə insan haqqında poema istəyir.Eşqdən yazmaq insandan yazmaq demək idi.
Nizaminin "Leyli və Məcnun" mövzusunda razı salmayan əsas bir cəhət vardı.Bu əfsanə kədərlə,
zəncirlə, faciə ilə bağlı idi.Belə bir əhvali-ruhiyyə şairə o qədər xoş gəlmirdi.
Nizami sevinc, şadlıq, uğurlu hadisələr təsvir etmək ,insanda nikbin,gözəlliyin qələbəsinə inam doğuran
əsərlər yazmaq tərəfdarıdır. Leyli və Məcnun əfsanəsi ilə bağlı ənənə isə nikbin,uğurlu məzmunu rədd edirdi.
Birdən-birə,özündən asılı olmayaraq faciəli bir əsər yazmaq zəmrəti qarşısında qalan sənətkar həyatın fəciliyini
əks etdirməkdən çəkinmir, qorxmur. Həqiqi intibah ziyalısı olan şair köhnəliyin sükutunu,onunla birlikdə
yeniliyin faciəsini göstərir.
X əsrə qədər Leyli və Məcnun əfsanəsi yayılmamışdır. X əsrin əvvələrindən bu əfsanə geniş yayılmağa
başlayır. "Leyli və Məcnun"poeması məlum ərəb əfsanəsinin məharətlə nəzmə çəkilməsi yox, zaman və insan
haqqında ürək qanı ilə yayılmış son dərəcədə müasir bir əsərdir.Şair Məcnunun faciəsinin göydən düşmə, təsadüfi
və fərdi bir hal kimi yox, qanunauyğun, zamanın ziddiyyətlərindən, həyatın uğursuzluğundan törəyən bir nəticə
kimi qələmə alır. Bu faciənin kökünü, səbəbini, qurbanlarını göstərir. Kədərli dastan yaratmağa məcbur olan
sənətkar bu kədəri özündə zəmanəni günahkar sayır, həyati matəmxanaya,insanı zəncirli qula çevirən feodal orta
əsrlərini ittiham və inkar edir. Poemada şərlə dolu mühitə, zəmanəyə, dünyaya qarşı ildırım kimi yaxıb-yandıran
bir nifrət, insanı acı taleyinə görə göyləri titrədən acı bir nalə əks olunmuşdur. Nizami dünyaya və insana
xalqın,sadə adamların yeni intibah ideyalarının mövqeyindən yanaşır, insanla dünyanın, əlbəttə, müəyyən tarixi
zaman çərçivəsində olan dünyanın, bir-birinə düşmən və zidd olduğunun göstərir. Dünya və insan problemi təkcə
əsas hadisələrin və insan surətlərinin təsvirində deyil, şairin lirik ricətlərində,qəhrəmanların söhbətlərində də öz
əksini tapmışdır.
M.Ə.Rəsulzadə Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun" əsərinə fikrini belə ifadə etmişdir. "Leyli və
Məcnun "mənzuməsinin müqəddiməsində, Şirvanşah Axistana verdiyi öyüdlər bu iddianın bir dəlilidir. Bu
"Nəsihətnamə"sində şair padşaha xitabla "ondan bir neçə öyüd dinləməsini "rica müqəddiməsilə"qüdrətli ol,
fəqət, təmkinini əldən buraxma! Mey iç,fəqət sərxoş olma! İki üzlüləri yanına soxma! Xalqın etimadını qazanmaq
için, sözünü tut! Qəlbində yeri olmayanlara inanma! Düşmənini kiçik görmə!Vuracağını kökündən vur, tutacağını
düşürmə!" kimi öyüdlərdə yazılır.
"Yeddi gözəl" 1197 poeması sənətin ağır dolanbaclarında şərəfli bir yol keçən, zəngin yaradıcılıq
təcrübəsi qazanan, müdrikləşən, həyat təcrübəsi və yaradıcı təxəyyülü kamiləşən Nizami yaradıcılığının qanuni
nəticəsidir. Bu, əvvəlki poemaların təkrarı deyildir. Hər hansı mənbədən alınmış bir materialın, məzmununu
nəzmə çəkilməsi deyildir. Bu Firdovsinin "Şahnamə"sində işlənmiş Bəhram Gur hissəsinin bir qədər dəyişdirilmiş
variantı deyidir. Bu, arayıb axtarmaqdan doymayan, dərin düşüncəli bir alimin axtarışlarının, ildırım qüdrətinə
malik şair xəyalının birləşməsi, böyük sənətkarın topladığı,zəngin materialdan yonub yoğurub yapdığı yeni canlı
sənət heykəlidir. Mövzu Sasani hökmdarı Bəhramın həyatı ilə bağlıdır. Lakin Nizami Bəhramın həyatını,
fəaliyyətini nəzmə çəkmək, onun başına gələnlərin büsbutun əks etdirmək istəməmişdir. Tarixi Bəhramın
düşünmək və yaratmaq Nizaminin məqsədi deyildi. Poemanın sujetini 7 gözəl xətti təşkil edir. Əsərin əsas
qəhrəmanı Bəhramdır. Əsas hadisələr Bəhrəmanın 7 gözəlin şəklini görmək, onları əldə etməsi, peşman olub
onlardan əl çəkməsi xətti ilə bağlıdır.
Yeddi rəng,yeddi planet,yeddi iqlim, yeddi gözəl,yeddi günbəz,yeddi gün,yeddi gözəliyi danışdığı yeddi
nağıl Bəhramın rəngarəng işrətlər, sevinclər, arzular dünyası.Bu dünyanın qapısı açılan gündən ədalətin qapısı
bağlanır. İşrət dünyasında günlər, illər keçirən Bəhram bu dünyada hər şeyi unudur,əfsanəvi nağıllar dünyasında
yaşayır.
Zəmanəsinin eyiblərinə ayıq,tənqidi münasibət bir intibah şairi kimi Nizaminin səciyyəvi
keyfiyyətlərindəndir.Təqdim etdiyi ideal nə qədər yüksək olursa olsun,bu idealı müasir dövrlə
qarşılaşdırmaq,idealla həqiqət arasındakı dərin uçurumu göstərmək şairin əsərlərində bir ənənə halını almışdır.
Nizami bəzən bir surətin simasında idealla həqiqəti birgə təqdim edirsə, bəzən onları ayırır, zidd xarakterli
surətlər kimi qarşılaşdırılır,birinin digəri üzərində qələbəsini əks etdirir. "Yeddi gözəl"də bunun hər iki
nümunəsinə rast gəlirik.
"İsgəndərnamə" əsəri Nizami yaradıcılığının əzəmətli bir yekundur. İstər mövzunun seçilməsi və onun
işlənməsi, istərsə də zamanın tələbindən irəli gələn mühüm əhəmiyyətli məsələlərin qoyulması baxımından bu,
Nizami yaradıcılığında bütün Yaxın və Orta Şərq ölkələri xalqlarının ədəbiyyatında yeni və qanunauyğun bir
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hadisə idi. Belə bir əsərin meydana çıxmasını bir tərəfdən Nizaminin öz ədəbi fəaliyyəti, axtarışları, o biri tərəfdən
Yaxın Şərq xalqlarının elm və incəsənətinin gur inkişafı hazırlamışdı.
Gənc Makedoniya fatehin hərbi qələbələri Qərbin və xüsusən Şərqin bir çox ölkələrini az bir zamanda
tutması, onun Şərqdə birinci müəllim kimi tanınan böyük yunan filosofu Ərəstu ilə yaxınlığı və s. ona böyük
şöhrət qazandırmış,haqqında çoxlu uydurma, əfsanə, rəvayətlər yaradılmış,bir sərkərdə, alim, peyğəmbər, allahın
iradəsini yerinə yetirən bir şəxsiyyət kimi tərənnüm edilmişdir.
"Şərəfnamə" də təsvir edilən epizodlar və qəhrəmanın hərəkətlərini əsaslandırır və təsdiq edir. Poemanın
birinci hissəsi bir neçə iri həcmli epizod üzərində qurulmuşdur.İsgəndərin Misir, İran, Bərdə, Hindistan, Çin
səfərləri, ruslarla müharibəsi və zülmət aləminə səfəri "Şərəfnamə" nin əsas sütunlarıdır. İskəndər bu səfərlərin
heç də hamısında ədalətli hökmdar kimi görünür.Misir və İran səfərlərində gördüyüm İsgəndərlə,Hindistan və
Çin səfərlərində gördüyümüz İsgəndər başqa-başqa adamlardır. O hind hökmdarı Keyd və Furu heç bir
hüququ,ixtiyarı olmadan hədələyir, Çin xaqanından 7 ilin xəracını tələb edir, yoxsa müharibə edəcəyini,ölkəsinə
divan tutacağını bildirir.Zülmətə səfərdə isə xəyal qüvvələr tərəfindən acgözlüklə,tamahkarlıqla təqsirləndirilir,
əbədi həyat qazanma arzuları istehza edilir.Nüşabə onun qarşısında xörək yerinə 4 qabda daş-qaş düzür,sanki
bununla əməllərinin mahiyyətini açır.
Nizami hər bir epizoda qoyulan məsələ ilə əlaqədar İsgəndərin xarakterini yeni şəkildə təqdim edir.
"Şərəfnamə"də İsgəndərdən başqa Dara, Pələngər, Nüşabə, Çin xaqanı və digər maraqlı surətlər də vardır.
"Şərəfnamə"nin ən yeni,orjinal surətlərindən biri Nüşabədir. Əvvəlki əsərlərində Şirin, Leyli, Fitnə kimi
ağlı, fərasəti, insanlığı, tədbiri ilə kişilərdən daha yüksəkdə duran maraqlı qadın surətləri yaradan Nizami bir daha
bu məsələyə qayıdır.
Erkən tinətliyəm,olsam da qadın,
Hər işi bəllidir mənə dünyanın.
Mən də bir aslanam,düşünsən bir az,
Aslanın erkəyi,dişisi olmaz.
"İskəndərnamə"nin, "İqbalnamə" adlanan ikinci hissəsində Nizami ictimai,fəlsəfi düşüncələrə üstünlük
vermiş,daha mürəkkəb yaradıcılıq axtarışları apararaq insan ağlının təntənəsini,insan təbiətinin qadir olduğu ən
vacib bəşəri duyğuları əks etdirməyə,həyat və ölüm,insan və təbiət, hökmdar və cəmiyyət,yaradılış və dünya ,elm
və din kimyagərlik və var dövlət, ağıl və əxlaq və s bu kimi çoxlu məsələrlə əlaqədar dövrünün ən qabaqcıl elmi
görüşlərinin saf-çürük etməyə çalışmışdır.
Nizami Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi yeri olan bir şairdir.Onun yaradıcılığı bu gün də milyonlar
tərəfindən oxunur,sevilir.Dahi Nizami haqqında deyilən sözlər dillər əzbəridir.
Nizami irsinin öyrənilməsi öz dövründən başlanmışdır.Şairlər, alimlər, təzkirə və tarix əsərlərinin
müəllifləri onun haqqında heyranlıqla danışmışlar. XIII əsrlə yaşamış hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi onun
şagirdi olmaqla fəxr etmiş və yazmışdır:
Nizami hər sözü demiş birinci,
Qoymamış cilasız qalsın bir inci.
XIV əsr Azərbaycan şairi Əssar Təbrizi isə məsnəvinin Nizami ilə qurtardığını göstərmişdir.
Olaylar. - 2021. - 12-18 noyabr. - № 122. - S. 21.
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Nizami dühasının mükəmməl elmi təqdimatı
Teymur Kərimli,
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru,
akademik
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Nizami Gəncəvi ili” elan edilmiş 2021-ci ilin bitməsinə çox qalmayıb. Demək, tam doqquz ayı başa vurduq. O
doqquz ay ki kainatın ən böyük möcüzəsi, yaranmışların ən şərəflisi olan İNSAN bir qətrə sudan insan şəklinə
düşmək və Yer üzərinə doğulmaq üçün bu müddət qədər yol keçir...
Demək, canlı bir orqanizm olan Nizami Gəncəvi ilinin nizamişünaslığı da artıq doğulmuşdur və mübarək
qədəmlərini monitor və kağız üzərinə qoymaqla bütün gözəlliyi və möhtəşəmliyi ilə cilvələnməkdədir. Yubiley
tədbirləri çərçivəsində yazılıb nəşr edilən, eləcə də müxtəlif qurumların sevə-sevə keçirdikləri rəngarəng tədbirlər
dövlət səviyyəsində dəstəklənən dahi şairimizə qarşı özünü göstərən bir ümumxalq sevgisi təsiri bağışlamaqdadır.
Ancaq hər bir yubileyin başlıca əlamətdar hadisəsi - “gözəllərin axıra qalmışı” - yubilyar haqqında
dünyanın müxtəlif dillərində çap edilmiş tanıtma kitabıdır. Sevinirik ki, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibətilə də belə bir tanıtma kitabı dünyanın doqquz dilində nəşr
olunmuşdur... Bəli, bu da bir simvol sayılmalıdır ki, “Nizami Gəncəvi ili”nin məhz doqquzuncu ayında belə bir
möhtəşəm kitab “dünya işığına” çıxmışdır.
O da az sevindirici deyil ki, bu cür qiymətli tanıtma kitabı başqa birisinin deyil, məhz çağdaş Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslıq elminin ən böyük nümayəndələrindən biri, humanitar elmimizin başbiləni, akademik İsa
Həbibbəylinin qələmindən canlanaraq, dahi Nizamini bütün dünyaya bir daha tanıtmağa, onun əsərlərindəki
yüksək humanist idealları yenidən qiymətləndirməyə və onların çağdaş əhəmiyyətini daha qabarıq şəkildə
vurğulamağa yol açmışdır.
Bu janrda və bu formatda nizamişünaslıq kitabının nəşrini zəruri edən amillərdən biri də budur ki, son dəfə
Azərbaycan nizamişünaslığında bu tipli əsər düz 40 il bundan öncə rus və ingilis dillərində görkəmli nizamişünas
alim, AMEA-nın müxbir üzvü, mərhum Azadə xanım Rüstəmovanın qələmindən çıxmış və lap çoxdan
biblioqrafik nadirəyə çevrilmişdir.
Bundan başqa, bu keçən 40 il ərzində Nizamişünaslıq elminin özü də iri addımlarla inkişaf etmiş və yeni
rakursdan ümumiləşdirilərək sistemləşdirilməyə, eyni zamanda humanitar elmin çağdaş səviyyəsindən
yeniləşdirilməyə və qiymətləndirilməyə olan ehtiyacını heç də gizlətməmişdir. Elə buna görə də 40 ilin “aclığını”
aradan qaldırmağa böyük tələbat duyan Nizamişünaslıq dünyası belə bir qiymətli əsərin ortaya çıxmasını
səbirsizliklə gözləyirdi. Gözləyirdi və nə yaxşı ki, bu intizar uzun sürmədi: 440 səhifəlik sanballı bir əsər
mütəxəssislərin və Nizami Gəncəvi sevərlərin ixtiyarına verildi: “İsa Həbibbəyli. Böyük Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvi (Azərbaycan, türk, ingilis, rus, alman, Çin, polyak, gürcü, Ukrayna və bolqar dillərində). Bakı: “Elm”,
2021”.
Kitab Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 2000-ci il mayın 24-də dahi Nizami
Gəncəvinin vətəni olan Gəncədəki məqbərəsini ziyarət edərkən söylədiyi bu tarixi sözlərlə açılır: “Bütün
Azərbaycan xalqı Nizami Gəncəvi ilə fəxr edir. Onun əsərləri təkcə şeirdən ibarət deyildir, onların hər birində
böyük elm var, böyük fəlsəfə, dahi fikirlər var. Buna görə də onun əsərləri də yaşayır, özü də yaşayır”.
Növbəti səhifədə, təbii ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyev ideyalarının həyatımızın bütün sahələrində
qüdrətli davamçısı və yüksək səviyyədə inkişaf etdiricisi olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2014-cü il yanvarın 24-də Gəncədə Nizami Gəncəvi Muzeyinin açılışı zamanı söylədiyi aşağıdakı
dərinmənalı sözlər təqdim edilir: “Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir.
Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin
misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır”.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan dilindən başqa dünyanın daha doqquz dilində Nizamini tanıdan kitab öz
doğma xalqının dilindəki 70 səhifəlik oçerklə açılır. Bəri başdan deyim ki, bu oçerk eyni ilə türk, ingilis və rus
dillərinə də hər biri həmin həcmdə olmaqla tərcümə edilmişdir. Bizim kitab barədə mülahizələrimiz də daha çox
bu oçerkin Azərbaycan dilindəki variantı üzərində qurulacaqdır.
Akademik İsa Həbibbəyli həmişə təvazökarlıqla özünün Nizamişünas olmadığını desə də, kitabın elə ilk
səhifələrindən qarşında məhz mükəmməl bir nizamişünas qələmindən çıxmış əsərin olduğunu düşünməkdən
özünü saxlaya bilmirsən. Bu yerdə mənim yadıma oçerkin sonuna yaxın - “Nəticə” hissəsində İsa Həbibbəylinin
özü tərəfindən verilən bir ritorik sual və onun da dolğun cavabı yadıma düşür:
Kimdir Nizami?
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Bu suala verilmiş ən yüksək cavab belədir: Şeyx Nizami və Azərbaycan ədəbiyyatının Makedoniyalı
İskəndəri!”
Buna analoji olaraq mən də belə bir sual-cavab yazmaq istərdim:
Kimdir nizamişünas?
Təkcə dəri dilini bilib, Nizami Gəncəvi əsərlərini orijinaldan oxuya bilənmi? - Yox!
Belələrinin də mətnşünas kimi əməyini yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Lakin bu suala verilən ən yüksək
cavab belədir: Nizami Gəncəvi irsini genetik səviyyədə anlayaraq dərindən qavrayan, orijinal və ya tərcümədən
oxumasından asılı olmayaraq, peşəkar ədəbiyyatşünas səviyyəsində nəzəri cəhətdən ümumiləşdirə bilən
tədqiqatçı! Əlbəttə, Azərbaycan nizamişünaslığı tarixində bu cür presedentlər olub və bu gün onların adlarını biz
fəxrlə çəkə bilərik:
AMEA-nın həqiqi üzvü, akademik Məmməd Cəfər Cəfərov!
AMEA-nın müxbir üzvü, akademik Yaşar Qarayev!
Professor Arif Hacıyev!
Adlarını çəkdiyim, sözün əsl mənasında bu üç nizamişünas alim məhz dərin nəzəri təfəkkürə söykənərək,
tərcümə mətnlərinin verdiyi poetik informasiya əsasında Nizami Gəncəvi yaradıcılığının elə problemlərini
çözmüşlər ki, onlar indi də özünün dərin elmi əhəmiyyətini saxlamaqdadır.
Akademik İsa Həbibbəyli də məhz bu cür nizamişünaslar nəslinə mənsubdur. Ona görə ki, o, hər şeydən
öncə, çağdaş ədəbiyyatşünaslığımızın böyük nəzəriyyəçilərindən biridir və bu istedad ona imkan verir ki,
dövründən və dilindən asılı olmayaraq, hər hansı bir yazıçı və şair haqqında sanballı, orijinal fikir söyləsin və bu
sahədə yeni bir yol açsın!
Bütün hallarda “Ədəbi şəxsiyyət və zaman” kitabında (2017, 1067 səh.) Azərbaycan ədəbiyyatının
minilliklər ərzində keçdiyi inkişaf yolunun bütün tarixi mərhələlərində özünün müəllifi olduğu yeni dövrləşdirmə
konsepsiyası əsasında klassik ədəbiyyatdan yeni dövrə, oradan da müstəqillik mərhələsinə qədər müxtəlif əsrlərdə
yaşayıb-yaratmış 67 yazıçı və şair (o cümlədən də Nizami Gəncəvi) haqqında çap etdirdiyi portret-oçerklərdə
nümayiş etdirdiyi yüksək professionallıq akademik İsa Həbibbəylinin yaşadığı dövrdən və mənsub olduqları ədəbi
cərəyanlardan asılı olmayaraq, klassiklərimiz və müasirlərimiz olan sənətkarlar haqqında sözün əsl mənasında
mükəmməl elmi söz demək istedadını aydın surətdə nəzərə çarpdırır. “Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi”
kitabı da İsa Həbibbəylinin dərin elmi biliklərə və yüksək elmi-nəzəri dünyagörüşə malik bir professional
ədəbiyyatşünas olduğunu göstərir.
Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, İsa müəllim hər halda özünün nizamişünas olmadığı haqqında
təvazökarlıqla dediyi fikrə bir də qayıtmalı və tənqidi yanaşmalıdır...
“Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” tanıtma kitabının başlıca tezislərini əhatə edən “Giriş”dən sonra
akademik İsa Həbibbəyli Nizaminin tərcümeyi-halı haqqında əyyami-qədimdən bu günə qədər yazılan
məlumatları ümumiləşdirərək, bir sıra yeni fakt və polemik fikri də elmi dövriyyəyə gətirməyi yaddan çıxarmır
və onlara öz münasibətini bildirməklə qalmayıb, həm də tərəfdarı olduğu fikrin sübutu üçün möhkəm və
əsaslandırılmış dəlillər gətirir. Məsələn, Nizaminin Gəncədən kənara çıxdığı yeganə səfərin təfərrüatlarını bir
zərgər dəqiqliyi ilə araşdıran müəllif vaxtilə professor Rüstəm Əliyevin bu barədə yazdıqlarından sonra səbirlə,
addım-addım irəliləyərək belə bir inandırıcı möhkəm qənaətə gəlir ki: “...Nizami Gəncəvinin Qızıl Arslanla
görüşmək üçün Zəngəzur bölgəsinin Şəki kəndinə etdiyi yeganə səfər 1187-ci ilin iyul ayında baş vermişdir” (səh.
16).
Məlumdur ki, başqa Şərq klassikləri kimi, Nizami Gəncəvinin də elmi tərcümeyi-halını yazmaq çox çətin,
bəlkə də mümkünsüz bir işdir; çünki şairin özünün verdiyi məlumatlardan başqa əlimizdə heç bir sanballı qaynaq
yoxdur. Ancaq təbii ki, akademik İsa Həbibbəyli səriştəli bir ədəbiyyat tarixçisi və nəzəriyyəçi alim kimi burada
da ruhdan düşmür və ilk baxışda əhəmiyyətsiz görünən ən xırda detalları da işə cəlb etməyi və onlardan
faydalanmağı bacarır. Bu baxımdan nizamişünaslıqda heç də birmənalı olmayan “Əxilər” təşkilatı ilə əlaqənin
məhz nəzəri səviyyədə təqdim edilərək əsaslandırılması, dahi şairin nəsil şəcərəsinin və hətta ən yaxın dostunun
kim olmasını konkretləşdirərək təqdim olunması da maraq doğurmaya bilmir.
Kitabın növbəti bölmələrində Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı “Lirikası” və ayrı-ayrı poemaları üzrə
nəzərdən keçirilir. Bu bölmələrdə də akademik İsa Həbibbəyli bir xülasəçi (buna Orta əsrlərdə “təlxis” də
deyirdilər) kimi çıxış etmir, əksinə, Nizami Gəncəvi yaradıcılığına yeni rakursdan baxaraq, bu baxımdan yeni
mənalar və məqamlar üzə çıxarmağa çalışır. Məsələn, Nizami lirikası haqqında indiyə qədər məncə heç kimin
ağlına gəlməyən belə bir cəsarətli fikir ancaq nəzəriyyəçi alim tərəfindən irəli sürülə bilərdi: “Nizami Gəncəvi
poemalarının başlanğıc hissələrindəki minacat, nət, mədhiyyə və fəxriyyələr, şairin lirik ricət kimi istifadə etdiyi
saqinamələr də müstəqil poetik formalardır” (səh. 33).
Doğrudan da, indiyə qədər adı çəkilən janrlar Nizami poemalarının mətnində olduğu üçün avtomatik olaraq
onun lirik yaradıcılığından kənarda qalmışdır, halbuki akademikin çox doğru olaraq müəyyənləşdirdiyi kimi, bu
janrlar da Nizami lirikasının kontekstində öyrənilməlidir.
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Nizami Gəncəvi irsinin beş ləçəkli solmaz gülü olan “Xəmsə”nin tanıdılmasında da akademik İsa
Həbibbəyli ədəbiyyat dərsliklərində və ədəbiyyat tarixlərində rast gəldiyimiz sönük təsvirlərdən fərqli olaraq, hər
bir poemanı canlı orqanizm kimi təqdim etmək yolunu tutur və bu məqsədinə yüksək elmi səviyyədə nail olur.
Hələ bunlar da azmış kimi, akademik İsa Həbibbəyli dərin elmi fikirlərini elə bir obrazlı dillə təqdim edir ki,
oxucunu öz cazibə sahəsinə salıb tədqiqatı birnəfəsə oxumağa məcbur edir. Məncə, yazılarını terminoloji lüğətə
döndərənlər, yarım səhifəlik anlaşılmaz cümlələrlə, qupquru akademizmlə özlərini göstərənlər bu baxımdan
akademik İsa Həbibbəylidən çox şey öyrənə bilərlər. Faktların aydın təqdimatı, yenilik meyli, elmi-nəzəri
təhlillərin aparılması və nəticə səviyyəsində ümumiləşdirməsi, hətta obrazlı dəyərləndirmələr onun tədqiqatlarının
mahiyyətini təşkil edir.
Kitabda diqqəti çəkən cəhətlərdən biri də - sanki lirik ricət kimi qısa və sərrast cümlələrlə Nizami
Gəncəvinin hər bir poemanın, eləcə də poemalara daxil olan obrazların, elə Nizami Gəncəvinin özünün də dəqiq
xarakteristikasının və qiymətinin verilməsidir desək, qətiyyən yanılmarıq. Bu yöndə bir-iki nümunə verməkdən
özümü saxlaya bilmirəm:
“Nizami Gəncəvinin poemaları təkrarsız böyük sənət nümunələridir.
“Sirlər xəzinəsi” Nizami Gəncəvinin zəngin söz və hikmət xəzinəsidir.
“Xosrov və Şirin” - siyasi hakimiyyətin təqdimatı, eşqin hakimiyyətinin ibrətamiz dastanıdır.
“Leyli və Məcnun” - dünya ədəbiyyatında “Romeo və Cülyetta”dan əvvəl doğulmuş romantik məhəbbət
poemasıdır.
“Yeddi gözəl” - dünya ədəbiyyatının yeddi möcüzəsindən biridir.
“İskəndərnamə” - ədalətli hökmdar və ideal cəmiyyət haqqında möhtəşəm mənzum poemadır” (səh.36-37).
Nizami Gəncəvinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatındakı yeri və xidmətləri haqqında aparılmış aşağıdakı
uğurlu və orijinal müqayisə akademik İsa Həbibbəyliyə məxsus düstur kimi səslənir. Nizami Gəncəvi dünya
ədəbiyyatının Makedoniyalı İskəndəridir. İskəndərin qılıncla fəth etdiyi ölkələri Nizami Gəncəvi qələmi ilə fəth
etmişdir.
....Nizami Gəncəvi Şərq dünyasının və Azərbaycanın Qərb ölkələrində və ümumən dünyada ən böyük
bələdçisidir.
Tanıtma kitabında verilmiş “Renessans məsələsi” bölməsində Şərq və Azərbaycan renessansı (intibahı)
barədə indiyə qədər irəli sürülmüş konsepsiyaların ümumiləşdirilməsi ilə yanaşı, təbii ki, görkəmli nəzəriyyəçi
alim kimi akademik İsa Həbibbəyli bu problemə də öz baxış bucağını ifadə edir. Fikrimizcə, Nizami Gəncəvi və
renessans məsələsinin şərhində aşağıdakı mülahizələr yalnız akademik İsa Həbibbəyliyə məxsusdur. “Dünyanı
geniş coğrafi miqyasda aydın şəkildə dərk etməsi Nizami Gəncəvinin renessans dünyagörüşünə malik mütəfəkkir
sənətkar olduğunu nümayiş etdirir... Bu cəhətdən Nizami Gəncəvini qitələrdən-qitələrə səfərlər etmiş dünyanın
ən məşhur səyyahları ilə müqayisə etmək olar. Nizami Gəncəvi Azərbaycan ədəbiyyatının Kolumbu və
Magellanıdır.
....Elmi-ədəbi fikirlərinin universallığına görə Nizami Gəncəvi Azərbaycanın Aristotelidir. “İsgəndərnamə”
Azərbaycanın və Şərqin Platon Akademiyası funksiyasını həyata keçirən böyük sənət abidəsidir.
....Nizami Gəncəvinin zəngin və çoxcəhətli yaradıcılığı Şərq intibahı və Qərb renessansının qovşağındakı
ən böyük sənət hadisəsidir”.
Nəhayət, çox təbii olaraq, “Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” tanıtma kitabındakı beş oçerk
“Azərbaycançılıq” bölməsi ilə başa çatır. Az qala yüz ilə yaxın müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən ələk-fələk edilmiş
bu problemdə də akademik İsa Həbibbəylinin nəzəriyyəçi gözü yeni detallar aşkara çıxarmağa və onları müstəqil
dövlətçilik yönündən qiymətləndirməyə nail olur. Belə ki, məktəbli uşağa da məlum olan “Bərdənin tərifi”ni
(“İsgəndərnamə”) öz yüksək elmi-vətənpərvərlik səviyyəsindən orijinal şəkildə qiymətləndirən akademik İsa
Həbibbəyli yazır: “Azərbaycanın qədim Bərdə şəhərini vəsf etdiyi məqamlarda şairin Vətən sevgisi aşkar olaraq
qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Şeirdə Nizami Gəncəvi Tərtər-İstisu, Naxçıvan-Zəngəzur-Şəki səfəri zamanı
gördüyü Bərdəni, onun uzaq ətrafındakı dağlarda iyul ayındakı təbiət mənzərələrini ilhamla tərənnüm etmişdir.
Eyni zamanda şair Bərdənin timsalında bütövlükdə Vətəni Azərbaycanın gözəlliklərini qürur hissi ilə
canlandırmışdır. Bu mənada “Bərdənin tərifi” şeirini “Azərbaycanın tərifi” şeiri kimi də adlandırmaq olar. Yaxud
da şeirdəki “Bərdə nə gözəldir” sözlərini “Ölkəm nə gözəldir” sözləri ilə ifadə etsək, məna və mətləb dəyişməz”
(səh. 66).
Akademik İsa Həbibbəylinin qeyd etdiyimiz tədqiqat janrına artırdığı uğurlu yeniliklərdən biri də kitabın
sonunda 40 səhifəlik “Nizami Gəncəvi almanaxı” adlandırdığı fotoalbomun verilməsidir. Buradakı şəkillər elə
seçilmişdir ki, onlara baxmaqla Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı haqqında əyani təsəvvür əldə etmək
mümkündür.
Bütövlükdə akademik İsa Həbibbəylinin “Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi (Azərbaycan, türk,
ingilis, rus, alman, Çin, polyak, gürcü, Ukrayna və bolqar dillərində)” tanıtma kitabının yazılıb nəşr edilməsi
yubiley ilində Azərbaycan elminin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri, həm də bu janrda yazılmış əsərlər
üçün yeni bir elmi üslubun başlanğıcını qoyan əhəmiyyətli monoqrafik əsər kimi qiymətləndirilə bilər.
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Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvini xalqımıza və dünyaya akademik İsa Həbibbəylinin təqdim
etdiyi dərinlikdə və ucalıqda tanıtmaq dahi sənətkarı zəngin və çoxcəhətli yaradıcılığının möhtəşəm miqyası ilə
təqdim etmək deməkdir.
Azərbaycan. - 2021.- 12 noyabr. - № 244. - S. 8.
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M.Ə.Rəsulzadə irsində Nizami yaradıcılığı
I məqalə
Nəsiman Yaqublu
Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının ideoloqu, Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadənin
siyasi fəaliyyəti ilə yanaşı, onun zəngin, lakin az öyrənilmiş ədəbi-bədii və tərcümə əsərləri irsi vardır. Bu faktı
qeyd etməkdə məqsədimiz - M.Ə.Rəsulzadənin sonralar Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə əlaqəli
araşdırmalarının təsadüfi olmadığını göstərməkdir.
M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan ədəbiyyatı və tanınmış yazıçı, şairlərimizlə bağlı da ciddi araşdırmaları
vardır.
M.Ə.Rəsulzadənin ilk şeiri "Müxəmməs" adlanırdı və 1903-cü ildə may ayının 18-də Tiflisdə
M.A.Şahtaxtinskinin redaktorluğu ilə nəşr edilən "Şərqi-Rus" qəzetində çap olundu.
M.Ə.Rəsulzadənin "Şərqi-Rus" qəzetinin 20-ci sayında çap edilən şeiri belə adlanırdı: "Elm tərifində
deyilibdir".
Sonradan, 1906-cı ildə, fevralın 16-da M.Ə.Rəsulzadə "İrşad" qəzetində "Razi" təxəllüsü ilə "Qara pul"
adlı şeir çap etdirir.
1907-ci ilin yanvarın 12-də M.Ə.Rəsulzadənin görkəmli mütəfəkkir Ə.Hüseynzadənin redaktorluğu ilə nəşr
edilən "Füyuzat" jurnalında "Həsbi-hal" adlı üsyankar ruhlu şeiri çap olunur və o yazır: "Qaranlıqdır mənə dünya".
M.Ə.Rəsulzadə bu illərdə tərcümə ilə də məşğul olur və 1907-ci ildə A.Blyumun "Fəhlə sinfinə hansı
azadlıq lazımdır?" kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə edib, Orucov qardaşları mətbəəsində çap etdirir.
M.Ə.Rəsulzadə bədii yaradıcılıq sahəsində axtarışlarını davam etdirir, onun yazdığı "Qaranlıqda işıqlar"
adlı ilk pyesi 1908-ci ilin dekabrın 5-də tamaşaya qoyulur.
M.Ə.Rəsulzadə 1908-1911-ci illərdə İranda olur, 1909-cu ilin avqustun 23-dən 1911-ci ilin mayın
ortalarınadək Tehranda Avropa tipli "İrani-Nov" ("Yeni İran") qəzetini fars dilində nəşr etdirir. Bu qəzet gündəlik
olaraq milli, siyasi, ictimai, iqtisadi, ədəbi, bədii, əxlaqi və məzhəbi bir mətbuat orqanı kimi nəşrə başlamışdır.
1910-cu ildə onun Tehranda "Faros" mətbəəsində farsca "Mühafizəkar və ya sosialist-mühafizəkar
partiyaların tənqidi" əsəri, 1911-ci ildə isə Ərdəbildə fars dilində "Səadəti-bəşər" ("Bəşəriyyətin xoşbəxtliyi")
kitabı çap edilir. M.Ə.Rəsulzadə 1912-ci ildə İrandan sonra Türkiyədə məcburi olaraq yaşamaq məcburiyyətində
olarkən, tanınmış mütəfəkkir Şeyx Cəmaləddin Əfqaninin "Milli birlik fəlsəfəsi" əsərini farscadan çevirib "Türk
Yurdu" jurnalında çap etdirir.
Bundan əlavə, M.Ə.Rəsulzadə tərcümə sahəsində fəaliyyətini genişləndirmiş, rus yazıçısı M.Qorkinin
"Ana" romanından bir hissəni, F.M.Dostoyevskinin "Qartal" hekayəsini rus dilindən tərcümə edərək "İqbal"
qəzetində çap etdirmişdir.
M.Ə.Rəsulzadənin yaradıcı fəaliyyətində onun teatr tamaşalarını ciddi izlədiyi, səhnə əsərləri haqqında
əsaslı məqalələr yazdığını da görürük. M.Ə.Rəsulzadənin ümumilikdə on bir pyes, opera və operettalar haqqında
yazıları vardır: "Əhdə vəfa", "Əsli və Kərəm", "Arşın mal alan", "Şah Abbas və Xurşidbanu", "Siyavuş", "Qaçaq
Kərəm", "Rüstəm və Söhrab", "Ölülər" və s.
M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycanın memarlıq abidələri haqqında maraqlı yazılar çap etdirmişdir. Bu baxımdan
onun "Bakı abidələri", "Atababa - Şeyx Yusif Türbəsi", "Möminə Xatun" abidəsi, "Qarabağlar" türbəsi ilə bağlı
məqalələri ciddi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu mövzulara - incəsənətə M.Ə.Rəsulzadənin dərindən bələdçiliyidir ki, sonradan yazdığı Nizami haqqında
kitabında rəsmlərin seçim və təqdimatında da diqqətli mövqe sərgiləmişdir.
M.Ə.Rəsulzadə sonradan mühacirətdə yaşadığı illərdə Azərbaycan ədəbiyyatını, şair və yazıçılarımızın
yaradıcılığını araşdırmış, təhlil etmiş, dəyərləndirmişdir.
Qeyd edək ki, 1920-ci illərdən başlayaraq mühacirətdə yaşamış Azərbaycan ziyalıları da Nizami irsi ilə
bağlı ciddi araşdırmalar aparmışlar.
1934-cü ildə İstanbulda professor Ə.Cəfəroğlunun redaktorluğu ilə nəşr edilən "Azərbaycan Yurd Bilgisi"
jurnalında azərbaycanlı mühacir Məhəmməd Əli Rəsuloğlunun "Gəncəli Nizami" məqaləsi çap olundu. Qeyd
edək ki, o, həm də M.Ə.Rəsulzadənin doğma əmisi oğludur.
Bu məqaləyə qədər Türkiyədəki tədqiqatlarda, eləcə də Azərbaycandakı araşdırmalarda böyük şair
Nizaminin azərbaycanlı və türk mənşəli olması əsaslı şəkildə elmi auditoriyaya təqdim edilməmişdi.
Bu dövrə qədər isə mühacirlərimizin nəşrlərində və yazılarında Nizami mövzusuna ümumilikdə
toxunulmamışdı. Yalnız M.Ə.Rəsulzadə 1923-cü ildə nəşr edilən "Azərbaycan Cümhuriyyəti, keyfiyyətitəşəkkülü və şimdiki vəziyyəti" kitabında, yenə eyni müəllifin 1928-ci ildə çap olunan "Qafqasya
türkləri" əsərində Nizaminin adı qısa məlumatla verilmişdir.
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M.Ə.Rəsulzadə irsində N.Gəncəvi ilə bağlı ilk məlumatları 1920-ci illərdə əldə etmək mümkündür. Məlum
olduğu kimi, 1920-ci ilin 27 Aprelində Azərbaycan Rusiya bolşevikləri tərəfindən işğal edildi, ilk
Cümhuriyyətimizi yaradan digər şəxsiyyətlər kimi M.Ə.Rəsulzadə də Vətəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı.
Rusiya, Finlandiya və başqa ölkələrdə yaşamaq məcburiyyətində qalan M.Ə.Rəsulzadə böyük çətinliklə 1922-ci
ilin dekabrında Türkiyəyə getdi. Həmin dövrdən başlayaraq o, həm siyasi mücadiləsini, həm də tarix, ədəbiyyat
sahəsində olan araşdırmalarını davam etdirdi.
M.Ə.Rəsulzadə 1923-cü ildə nəşr etdirdiyi "Azərbaycan Cümhuriyyəti, keyfiyyəti-təşəkkülü və şimdiki
vəziyyəti" ("Azərbaycan Cümhuriyyəti: yaranması və formalaşması") kitabında, "Ədəbi və milli intibah"
bölümündə Nizaminin Azərbaycan şairi olduğunu belə ifadə edirdi: "Bu türklər Azərbaycanı ikiyə bölən Araz
çayının iki tərəfində yaşayıb və qismən İrana bu və ya bu surətlə bağlı müstəqil bir halda yaşadıqları zaman
məhkum bir millət deyil, hakim olaraq yaşayırlardı. Çünki əsrlərdən bəri İranın hakim sinfini türklər təşkil edirdi...
Azərbaycan xalqı idarəcə gördüyü ağırlığı başqalarından deyil, öz cinsindən gördüyü üçün həqiqi
məhkumiyyətini, mənəviyyatca başqa bir mədəniyyətin məhkumu olduğunu dərk etmirdi. O, get-gedə farslaşırdı.
Yuxarı təbəqə təhsilini farsca görür, fars tərbiyəsi alır, fars kimi düşünür və özünün doğrudan-doğruya iranlı
olduğuna qane olurdu. Xalqın həll və əqdini əlində saxlayan bu yuxarı təbəqə kimi mənəviyyatına hakim olan
bilikli adamlar sinfi də eyni ruhda, eyni tərbiyədə və eyni zehniyyətdə idi.
Fars ədəbiyyatına Nizamilər, Xaqanilər, Məhsətilər kimi ustadlar bəxş edən bu torpaqda yetişən
Azərbaycan ziyalısı pək təbii idi ki, bir zaman Süleyman Qanuninin belə az qala qəbul elədiyi Sədi dili qarşısında
əriyib özündən keçmiş, türk ilə türkcəyə xor baxmışlardı".
M.Ə.Rəsulzadənin bu təqdimatında Nizami Azərbaycan şairi, türk şairi kimi təqdim olunur.
1928-ci ildə İstanbulda "Türk Ocaqları" İdarə Heyəti tərəfindən Yusif Akçuranın topladığı yazılar əsasında
və onun da redaktorluğu ilə "Türk ili" məcmuəsi nəşr edilir. Bu məcmuədə M.Ə.Rəsulzadənin böyük əhəmiyyət
kəsb edən "Qafqaz türkləri" əsəri də çap olunur. M.Ə.Rəsulzadə bu əsərində də tanınmış Azərbaycan ziyalılarının
fars dilində yazması probleminə toxunur, A.Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm"ini, M.F.Axundovun əsərlərinin bir
qismini farsca yazdığını qeyd edir. M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan Atabəyliyi dövründə yaşamış Azərbaycan şairi
Fələki Şirvaninin fars ədəbiyyatının ustadlarından sayıldığını qeyd etdikdən sonra, Nizami haqqında üç sətirdən
ibarət olan çox qısa məzmunlu bu cümlələri yazır: "Nizaminin mənşəyində ixtilaf olduğu üçün onu azərbaycanlı
bir türk şairi olmasa da, Gəncədə yaşamış və bu mühit içərisində yetişmiş bir şair olaraq qəbul edə biliriz.
Şamaxıdan, Bakıdan, Gəncədən, Dərbənd ilə Təbrizdən bir çox alimlər, şairlər, həkim və filosoflar çıxmışlar ki,
əsərlərini farsca yazmışlardır".
Çox ehtimal ki, M.Ə.Rəsulzadə "Nizaminin mənşəyində ixtilaf" fikrini, bəzi fars tədqiqatçılarının, şairin
əslinin İranın Qum şəhərindən olması fikri ilə əlaqələndirib təqdim edirdi. M.Ə.Rəsulzadə sonrakı
araşdırmalarında isə Nizaminin əslən Gəncədən olduğunu, onun Azərbaycan şairi kimi qəbul edildiyini
əsaslandırdı.
1936-cı ildə M.Ə.Rəsulzadə Almaniyada, Berlində "Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı" kitabını Türkiyə
türkcəsində, rus dilində isə Parisdə çap etdirir.
M.Ə.Rəsulzadə bu araşdırmalarında görkəmli Azərbaycan şair və yazıçıları olan M.Füzuli, Ş.İ.Xətai,
M.Ş.Vazeh, M.F.Axundzadə, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, M.Ə.Sabir, M.Hadi, H.Cavid, C.Məmmədquluzadə və
digərləri haqqında bilgilər vermişdir. Burada sovet rejimində yaşayan C.Cabbarlını, Ə.Abidin yaradıcılığını əhatə
edən məlumatlar vardır.
M.Ə.Rəsulzadə 1936-cı ildə Parisdə "Qafqaz, Türküstan və Ukrayna xalqlar dostluğu" cəmiyyətinin
toplantısında rus dilində "Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı" mövzusunda məruzə etmişdir. Həmin məruzə kitab
olaraq da 1936-cı ildə Parisdə rus dilində nəşr edilmişdir.
Öz məruzəsini "Azərbaycan türkləri Ümumtürk mədəniyyətinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışlar"
sözləri ilə başlayan M.Ə.Rəsulzadə böyük şair Füzulinin XIX əsrə qədər Azərbaycan ədəbiyyatına təsir
imkanlarını qeyd edir və sonra Nizami Gəncəvinin həqiqi Azərbaycan şairi olduğunu xüsusi vurğulayır: "Əgər
diqqətə alsaq ki, ona qədər (yəni Füzuliyə - red.) və ondan sonra Azərbaycanın ən yaxşı şairləri fars dilində
yazmışlar, fars ədəbiyyatının böyük klassikləri olan Fələki və Xaqani Şirvanilər, eləcə də Nizami Gəncəvi əsl
azərbaycanlı idilər, bax onda aydın olar ki, sözün həqiqi mənasında, Füzuli hansı ədəbi inqilabı etmişdir".
Göründüyü kimi, M.Ə.Rəsulzadə 1936-cı ildəki çıxışında və elə həmin ili nəşr edilən kitabında Nizaminin
"azərbaycanlı" olduğunu qeyd edir.
M.Ə.Rəsulzadənin Nizami haqqında geniş araşdırmalara əsaslanan əsərini yazması İkinci Dünya
müharibəsinin başlanmasından (1939-cu il, sentyabr) sonraya təsadüf edir. Bu, daha çox onun Rumıniyada
yaşadığı illərə (1940-1944) aiddir.
Aydın olur ki, M.Ə.Rəsulzadə bu əsərini Rumıniyada yazıb və 1941-ci ildə başa çatdırıb. Onun məqsədi
böyük şairin anadan olmasının 800 illiyinə bu əsərini töhfə etmək idi. Əslində, M.Ə.Rəsulzadə bu ağır və əsaslı
araşdırmasını başa çatdırdı. Lakin İkinci Dünya savaşının o dövrdə davam etməsi, savaş bitəndən sonrakı
dönəmdə gərgin şərait kitabın nəşrinə imkan yaratmadı.
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Nizami Gəncəvi və söz
(Esse)
Ənvər Abbasov,
Təhsil İnstitutunun direktor müavini,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Əməkdar müəllim
Dahi Nizami Gəncəvi sözü ruha bənzədir. Onun nə qədər pak və təmiz olması fikrini söyləyir. İnsanın
daxili aləmində bərqərar olduğunu, onun daxili mənini ifadə etdiyini göstərir. Şairə görə, bədən insanın daxili
aləminə gedən yolda eyvandır.
Söz eşqin lüğətində öz canımızdır bizim,
Biz sözük, bu bədənsə eyvanımızdır bizim.
Şair sözü həm də dünyanın naxışı hesab edir. Onu gözəlliklərin yaradıcısı, varlığın əsrarəngiz
bənzərsizliklərinin yaraşığı kimi dəyərləndirir. Həmçinin onun köhnə qızıldan daha qiymətli olduğunu söyləyir.
“Sözdən incə, kəsərli heç nə yoxdur həyatda” - deyir.
İnsan maddi dünyanın varlıqları içərisində özünün mükəmməlliyi ilə fərqlənir. O daha çox ağılın və sözün
gücü ilə pərvəriş tapır. Varlıqların içərisində bənzərsizliyi ilə nüfuz qazanır. Elə ona görə də Nizami Gəncəvi
düşüncəsində insan dünyanın əşrəfi adını alır. Ən qiymətli varlıq kimi təqdim olunur.
İnsan həm də varlıqların əşrəfi kimi ona görə daha çox şöhrət qazanır ki, o, özünün mahiyyətində həm də
Yaradana məxsus olan əlamətlərdən birini gəzdirir. Həmin bu əlamətlə özünün daxilindəki sirləri aça bilir,
başqaları ilə təmasda olur. Ona özünün düşüncəsindən pay verir. Bu, sözdür. Sirli, sehirli bir aləm olan söz.
Yoxdan var olan söz
Yoxdan var olan sözdə bir qeyri-adilik vardır. Söz görünmür, söz təsir edir, söz dəyişdirir. Söz yoxdan var
ola bilir. Bütün bu özünəməxsusluqlar sözə yaraşıq verməklə, həm də ona bir qeyri-adilik, müqəddəslik bəxş edir.
Sözü qüdsiyyəti olan təmiz, pak mənəvi varlığa çevirir. Sözlər çox olsa da, onların bir kəlmə kimi vahidliyiünsiyyət aləmini yarada bilməsi ecazkardır.
Dünyada hər şey - bütün maddi aləm, onun ən kiçik hissələrinə qədər olanlar sözlə adlandırılır, sözlə var
olur. Onu mənasız yerə işlətmək yasaq hesab edilir. Çünki hər sözü çox dedikdə onun təsir gücü azalır. Söz
ucuzlaşır. Tutduğu zirvədən aşağı enir. Ona görə də dahi Nizami Gəncəvi bu lətif gözəlliyi məhəbbətlə vəsf edir,
onu az söyləməklə şərəfləndirməyi məsləhət görür.
Sözün də su kimi lətafəti var,
Hər sözü az demək daha xoş olar.
İnci tək sözlər seç, az danış, az din,
Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
Çünki sözdən zaman-zaman bəhs edənlər belə qənaətə gəlmişlər ki, “sözdür həm təzə şey, həm də köhnə
şey”. Varlığın anası ondan gözəl övlad dünyaya gətirməmişdir.
İlahi varlığın poetik obrazı
Nizami Gəncəvi sözə ilkin varlıq kimi baxır. Onu dünya yarandığı vaxtdan bu günə qələmin yazdığı birinci
söz adlandırır. Həm də cilvələnən bir gözəl kimi dəyərləndirir. Sirli dünyanın yaranışında ilkin gözəl kimi kəşf
edir.
Qələmin sehiri onun sözlə münis olmasındadır. Söz yoxdursa, qələm də yoxdur. Dünyanı incilərlə bəzəyən,
qələmin qeyri-adiliyində bir heyrətamiz gözəllik var. O, incə və saf duyğuları tərənnüm etməkdən yorulmur.
İnsanların əxlaqi-mənəvi dünyasını zənginləşdirərək, onların bəsirət gözünü açmaq üçün sözlə ülfət bağlayır.
Nizami Gəncəvi bu ilahi birliyin poetik obrazını yaratmaqla onun daha şərəfli olmasını qeyd edir. Onların hər
ikisində bir eyniyyət görür.
Yer üzündə incini sözlə seçibdir qələm,
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Kainatın gözünü sözlə açıbdır qələm,
Dünyaya sözdü şərəf, gör ki, nədir qiyməti.
Danışmaqla, yazmaqla itməz qədir-qiyməti.
Tacidar tac sahibi sözü sanıb cahanda,
Ariflər söz qədrini sözlə anıb cahanda.
Düşüncənin munisi
Söz hər şeydən üstündür. Bütün qiymətlilərin qiymətlisidir. Ariflər də ona möhtacdır. Onlar hər zaman
özlərinin mükəmməl məntiqini, ağıllı düşüncələrini onunla bəyan edirlər.
Nizami Gəncəvi də sözü düşüncənin munisi, sirdaşı hesab edir.
Düşüncənin munisi, gözəl sirdaşı sözdür,
Unutma ki, insanın əzəl sirdaşı sözdür.
“Söz dünyadan gözəldir...”
İnsanla birgə şərəflənən söz həm də əbədi, əzəli sirdaşıdır. İnsanlar özlərini sözlərlə gizlədə, həm də ifadə
edə bilirlər. Sözlərin mənalar aləminə qapanır, onun gözəlliklərindən zövq alırlar.
Söz dünyadan gözəldi, söz həyatdan gözəldi,
Qövsi-qüzehli göydən, kainatdan gözəldi,
Yer üzündə tapılmaz sözün rəngi-boyası,
Dilə gəlməz tərifi, dili aciz qoyası.
Dahi Nizamiyə görə, sözün təsvirəgəlməz, bənzərsiz gözəlliyi vardır. O, həyatdan, dünyadan gözəldir.
Hətta ulu göylərin al-əlvan gövsi-quzehindən belə gözəldir. Onda ilahi bir qüdrət, yaradana məxsus bir təravət
vardır. Solmazlıq, parlaqlıq, mənalılıq onunla birgə var olmuşdur. İnsanlar bu qüdsiyyətin haləsində pərvanə kimi
dolaşırlar, onun məhəbbəti ilə yaşayırlar.
Yer üzündə sözün gözəlliyinin bərabəri yoxdur. Bu gözəlliyi tərif eləməkdə dil acizdir.
Söz hər yerdə hakimdir, hamıdan baş da odur,
Dünyanın sərvətidir, inci daş-qaş da odur.
Sözü dünyanın naxışı hesab edən şair həm də onu dünyanın misilsiz sərvəti adlandırır. Bu sərvət insan
övladının şəxsində özünü göstərməklə bitməzlik, tükənməzlik nümunəsi kimi insanla təmasdadır. Əsl inci, daşqaş kimi qənirsizliyi ilə daha aydın görünür.
Söz həm də hökmü-fərmandır, hakimi-mütləqdir. Hamıdan birinci odur. Yığcamdır, lakonikdir, həm
başlanğıcı, həm də sonluğu təmsil edəndir. Söz əməllərə rəvac verəndir, irəliləyişlərə dəstək olandır. İnsanlığa
töhfə verəndir.
İsmət pərdəsinə bürünən gözəl
Söz məna dolu mübhəm gözəlliyini gizlədə bilir. İsmət pərdəsinə bürünərək cahillərin gözündə görünməz
olur. Rübəndini açaraq kamil insanlara məna bəxş edir. Onların sevinc hisslərini coşdurur. Yaşamaq, yaratmaq
həvəsini artırır. Məhz dahi Nizami Gəncəvi bu səbəbdən
Camalını gizlədir, hicabı var sözündə,
Xəyaldır köləsinin, qullarının gözündə.
- deyir. O özünü sözü sevən, sözün aşiqi adlandırır. Həmçinin “onun ölüsü”, “aşiqi” olduğunu fəxarət hissi
ilə nəzmə çəkir. Həm də “onunla da diriyik” - deyə sözün canlılığına işarə edir.
Biz ki, söz aşiqiyik, söz sevənin biriyik,
Onun ölüsüyük ki, onunla da diriyik.
Söz həmişə diridir. Söz həmişə canlıdır. İnsanlar onunla canlanır, özünü ifadə edir. Varlığını göstərir.
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Söz ilkindir
Söz haqqında Nizaminin poetik düşüncələrində bir mühüm əzəli-əbədi məna vardır. Söz ilkindir, söz
birincidir, söz başlanğıcdır. Əslində bu, ilahi bir düşüncənin məhsulu olan bir varlıqdır. Orada yaradılışın vahid
bir düsturu görünür. Hər şey “ol” kəlməsindən yarandı. Həyat bir sözün təsiri ilə var oldu, mənalandı. Bu,
Yaradanın insanlıq aləminə, bəşər övladına bir gözəl töhfəsi idi. Dünyanın varlıqları qiymətli bir üzük timsalında
görünürsə, söz onun qiymətli bir üzük qaşıdır.
Söz misilsiz bir qüvvət mənbəyidir. Onda yaradıcı bir güc, qüdrət vardır. Paklıq, ülvilik, ilahi gözəllik bu
yaradılışla bir olaraq dünyaya gəlmişdir. Ən böyük Həqiqətin, Haqqın ülfəti, qayğısı, sevgisi kimi yaranmışdır.
İlk dəfə tərpənəndə sözdən güc aldı qələm.
Sözdən doğuldu ilk hərf, şahiddir bütün aləm.
Xəlvəti pərdəsini qaldırdılar, atdılar,
Öncə söz cilvələndi, sözdən can yaratdılar.
Şairin misralarda sözün ilahi gücünü, ruhu, sözdən güc alan qələmi izləməsi, onlara rüsxət verməsi daha
möhtəşəm görünür və söz haqqında düşünənlərin narahatlıqlarına bir rahatlıq gətirilir.
Danışa bilmək qabiliyyətdir. Onun böyük hikməti var. Bu hikmət insanlıq aləmində qiymətli bir xəzinə
hesab edilir. İnsanlar öz sözləri ilə var olur, özünü göstərə bilirlər. Dahi Nizami insanlığa xas olan bu keyfiyyəti
yüksək qiymətləndirirdi.
Hər söz düşüncəylə deyilsin gərək,
Xərcləməzdən əvvəl qızılı bir çək.
Yaxud
Ağzında o qədər saxla ki sözü,
Yaxşı ad qazansın deyənin özü.
Gözəllik incisi
Söz bəlağət yaradan bir gözəllik incisidir.Ona böyük qayğı və diqqətlə yanaşmaq müdriklik və kamillik
əlamətidir. Dahi Nizami bu cəhəti həmişə təqdir etmişdir.
Mən sözü ölçməmiş demirəm əsla,
Sən də söyləyəndə söylə qiyasla.
Söz məqamında gözəl olur, təsir edir. Seçilib misralara düzüləndə, qafiyələnəndə özünün füsunkar
gözəlliyini daha da artırır. Poetik bir mənzərənin ormanına çevrilir.
“Çalış ədəbli ol...”
Gözəl söz tapa bilmək ustalıqdır. İnsanlar seçdikləri sözlərində, ifadə etdikləri münasibətlərində
görünürlər. Ona görə də dahi Nizami “Çalış ədəbli ol hər sözündə sən” - deyə belə bir qənaətə gəlir. Əgər sən
ədəblə danışırsansa, o zaman səni dinləyən də ədəblə danışar. Şair yumşaq danışmağı aqillik, ağıllı bir iş, kobud
danışmağı isə axmaqlıq hesab edir. Hər kəs özünü acı sözləri ilə alçaldır, başqalarının qarşısında üzr istəyən edir.
Çalış ədəbli ol hər sözündə sən,
Ədəblə danışsın səni dinləyən.
Hər kəslə qaydasız danışma ki, sən,
Axırda utanıb üzr istəyərsən.
Nizami söz mülkünün sultanıdır. Sözün incə mənalarını görən və ona valeh olan bir sənətkardır. O, söz
aləmində gərdiş etdikcə təsirlənir, sözün misilsiz gözəlliklərindən ruhlanır, onun nəzm dilində al-əlvan guşələrini
yaradır. Bu guşələrin hər biri sirli-sehrli bir aləmdir. Böyük yaradanın insanlara bəxş etdiyi ecazkar bir aləm. Bu
aləm təcəllə aləmidir. Mənaların təsəllisi olan bir aləm. Bütün varlıq bu aləmin məna bağlarında görünür. Söz
cilidinə girmiş bu məna bağlarında ilahi düşüncənin görsənişləri bərq vurur. Lakin insanların gözlərini
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qamaşdırmır, düşünçələrini dolaşdırmır. Əksinə, mənalarla zənginləşdrir. Onun mahiyyətinə, canına, ruhuna
çevrilir.
“Deyilməz sözləri danışma...”
Dahi Nizaminin bu sözlərindən böyük bir əxlaq, sözə bağlı məhəbbət süzülür. İnsanlar mənəvi bütövlüyə,
yüksək mədəniyyətə, incə, yumşaq, mənalı söz axtarışına təşviq olunur. Doğrudur, dünyanın incisi olan söz
həqiqətlərin, çağırışların nidası, hiss və həyəcanların carçısıdır. Hər bir söz öz haləsində xoşa gələndir. Lakin
onları fikirlərin, duyğuların carçısına çevirəndə bəzən sərtləşir, qəlb sındırır, acılaşır. Şair bu məqamda diqqətli
və ehtiyatlı olmağı, fikirlərini “başqa bir dil ilə” söyləməyi tövsiyə edir.
Öylə söz vardır ki, yaramaz demək.
Başqa bir dil ilə söyləmək gərək.
Sözü incə-incə söylərkən bir-bir.
Ondan hər eşidən alar bir təsir.
Hətta şair
Bir söz ki, qaşlara düyün vuracaq.
Gözəl söz olsa da, söyləmə, burax
- deməklə təəccüb doğuran, əhvalı pozan sözləri belə gözəl olsa da, işlətməməyi məsləhət görür.
Söz doğruluğun, həqiqətin carçısına çevriləndə qiymətli olur, dəyərləndirilir. Yalanı qanadlandıran, ona
dəstək verən söz narazılıq, qəzəb və nifrət doğurur. Dahi Nizami demişkən
Doğruluq yolunu tutmayan sözlər
Ay qədər ucalsa, qiymətdən düşər.
Dahi Nizami həyatı boyu söz səltənətinin qonağı oldu. İlahi varlıq olan sözün ecazkar qüdrətinə sığındı. Və
bu gün insanlar üçün ərməğan olan poetik söz çələngini yaratdı. Əsrlər keçəcək bu söz çələngi həmişə öz təravətini
saxlayacaq, nəsillərin nəsillərə ərmağanı olacaqdır.
Azərbaycan müəllimi. - 2021. - 5 noyabr. - № 42. - S. 11.
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Nizaminin "Yeddi gözəl"i və İslamda 7-nin sirri
Sədaqət Əsgərova,
Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi
Nizaminin ədəbi-bədii irsi uzun əsrlərdən bəri dünyanın bir çox tədqiqatçılarının diqqətini özünə cəlb edib
və onun əsərləri bir sıra elm sahələrinin mütəxəssisləri tərəfindən müxtəlif aspektlərdən araşdırılıb. Lakin soyuq
ürəklə, sevgisiz, məhəbbətsiz bitib tükənməz xəzinəni, dərinliyi dürlə, gövhərlə dolu ümmanı xatırladan Nizami
Gəncəvinin poetik dünyasına daxil olmaq, oradan müəyyən pay götürmək, alnıaçıq, üzüağ geri qayıtmaq mümkün
deyil. Nizamiyə olan məhəbbət müxtəlif mərhələlərdən keçərək formalaşıb və zaman ötdükcə mənim üçün adi
estetik duyğulardan ali mənəvi keyfiyyətə, dərk olunmuş məfkurəyə, ideala, amala çevrilib. Ağıl, yaş, idrak
səviyyəsinə görə hər bir nəslin öz Nizamisi var. Lakin kamil insan konsepsiyasını yaradan Nizami Gəncəvi
yaradıcılığı insanın bütün yaş dövrlərini özündə ehtiva edir.
"Təlim-ədəb verdi ki, insan adı daşıyam" deyən Nizami Gəncəvinin nəzərində insan yer üzünün əşrəfi
olmaqla yanaşı, varlığa yeni məna verən özünün mövcudluğu ilə digər canlıların da həyat tərzinə təsir göstərən
güclü bir qüvvədir. Burada insan özünün ictimai təkamülü ilə yeni bir aləmin - insanlığın mənəvi dünyasının
yaradıcısı, yüksək intellektə malik fəal sosial varlıq kimi təsvir edilir.
Ümumiyyətlə, yaradıcılıq xətti boyu Nizami Gəncəvi irsini insanın əməli və mənəviyyatının məzmunu,
xarakteri maraqlandırmışdır. Nizaminin yaradıcılığı bir çox alimlər tərəfindən tədqiqat obyekti kimi seçilsə də,
onun yaradıcılığında tədqiqata cəlb olunacaq istiqamətlər hələ də öz aktuallığını itirmir.
"Yeddi gözəl" poeması Nizami Gəncəvinin yeni insan axtarışlarıdır. Çünki bu poema şair tərəfindən yalnız
hökmdar surətinin əks olunması ilə yaradılmamışdı. Poemada Bəhram aparıcı qəhrəman olsa da, əsərin süjetini
yeddi gözəl təşkil edir. Poemanın əvvəlində Bəhramın anadan olması, Yəmənə göndərilməsi təsvir olunur. Bütün
bu hadisələr axını Bəhramı yeddi gözələ yaxınlaşdırır. Bəhram bir müddət atasının ölümü ilə əlaqədar yeddi gözəli
unutmuş olsa da, əslində, hadisələr onların ətrafında cəmlənir.
Məqsədimiz "Yeddi gözəl" poemasını təhlil etmək deyil, Nizami Gəncəvi yaradıcılığında yeddi rəqəminə
tez-tez müraciət və simvollarla dolu, "Xəmsə"yə (beşliyə) daxil olan bu əsərin bir sıra mistik xüsusiyyətlərini
araşdırmaqdır. Yeddi rəqəmindəki sirr, müqəddəslik nədir? Sadalamaya fikir verək: Göyün yeddi qatı, yerin yeddi
qatı, həftənin yeddi günü, göy qurşağının yeddi rəngi, insanın yeddi bədəni var. "Quran"ın "Əl-Fatihə" (kitabı
açan) surəsi yeddi ayədən ibarətdir. Allah-təala Ad qövmünün üzərinə yeddi gün külək əsdirmişdir, Peyğəmbər
səllallahu aleyhi və səlləm Allaha dua etmişdir ki, onun camaatına Yusif əleyhissəlama göndərdiyi kimi yeddi
illik aclıq göndərməklə ona kömək etsin, Yusif peyğəmbərin yoldaşının yuxusunda gördüyü buğdadakı
sünbüllərin sayı yeddi idi və sədəqənin savabı yeddi yüz dəfə bundan çox artırılır və sair.
Çoxsaylı funksiyaya malik olan yeddi rəqəmini müxtəlif istiqamətlərdə araşdırmaq olar. Yeddi rəqəmi
yalnız İslam dinində müqəddəs hesab olunmur. Digər dinlərdə də (xristian, buddizm) yeddi rəqəmi öz
müqəddəsliyini qorumaqdadır. İstər xristian, istərsə də buddizm dinində yeddi rəqəminin özünün spesifik
açıqlamaları var. Lakin biz digər dinlərdə deyil, yalnız İslam dinində bunun dərinliyinə varmağa çalışacağıq.
Çünki burada inam və etiqad kultu özünü sərgiləyir.
Yeddi rəqəminin xüsusiləşdirilməsi Allah-təalanın möcüzəsi ilə bağlıdır. Dünya altı günə xəlq olunsa da,
Allah-təala insanın yaradılışını yeddi mərhələdə tamamlayır. Yeddinci gün hər şey tamamlanır. Həftənin də yeddi
günü var. Bu günlərin hər biri dini nəzərdən on dörd məsumlara aiddir. O günlər Həzrətlərin adı ilə bağlıdır. İmam
Əliyyən Nəqidən (ə) bir mötəbər hədisdə belə rəvayət olunur: Şənbə - həzrət Peyğəmbərin (s) adı ilə, Bazar həzrət Əlinin (ə) adı ilə, Bazar ertəsi - imam Həsən və imam Hüseyn (ə) adı ilə, Çərşənbə axşamı - imam
Zeynəlabidin (ə), imam Məhəmməd Baqir (ə) və imam Sadiqin (ə), Çərşənbə - imam Museyi Kazımın (ə), imam
Rza (ə), imam Məhəmməd Taqi (ə) və imam Əliyyən Nəqinin (ə) adı ilə, Cümə axşamı - imam Həsənin (ə) adı
ilə, Cümə günü - imami-Zamanın (əc) adı ilə bağlıdır.
Altı günə xəlq olunmuş bəşəriyyətin varlığı yeddinci günündə tam halını alır və bu günlərin hər biri on dörd
məsuma aid olduğu üçün yeddi rəqəmi müqəddəs hesab olunur.
Əsl həqiqətdə isə bu hadisə (yəni yeddi rəqəminin müqəddəsliyi) Məhəmməd peyğəmbərin (s) "Merac"ı
ilə bağlıdır. Bildiyimiz kimi, Merac çıxmaq, yüksəlmək deməkdir. Quranda bu hadisə "İsra" adlanır. "İsra" - gecə
gəzintisi deməkdir. İslamın tarixinə istinadən məlum məsələdir ki, Allah-təala Məhəmməd peyğəmbərə Cəbrayıl
əleyhissəlam vasitəsilə "Büraq" adlı at göndərmiş və Məhəmməd peyğəmbər bu atın vasitəsilə göyə qalxmışdır.
Səmada isə peyğəmbərimiz yeddi qatdan keçmişdir. Peyğəmbərimiz hər qatdan keçdikcə bir müqəddəslə
rastlaşmışdır:
1-ci qatda (səmada) - Adəm əleyhissəlama
2-ci qatda - Yəhya və İsa əleyhissəlama
3-cü qatda - Yusif əleyhissəlama
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4-cü qatda - İdris əleyhissəlama
5-ci qatda - Harun əleyhissəlama
6-cı qatda - Həzrəti Musa ilə
7-ci qatda - Həzrəti İbrahim ilə
Hər qatda rastlaşılan müqəddəs Peyğəmbərimizə (Meracda) insanın kamilləşməsi üçün məsləhətlər, əxlaqi
nəsihətlər və sair sifətlər aşılamışdır. Deməli, yeddi rəqəmi məhz buna görə İslam dinində müqəddəs hesab olunur.
Kamil insan konsepsiyası isə Nizami Gəncəvinin yaradıcılığının ana xəttidir. Təsadüfi deyil ki, professor
T.Məmməd "Mədəniyyətlərin inteqrasiyasında özününküləşdirmə (M.Peyğəmbərin meracı Nizami Gəncəvinin
və Luis Borxesin yaradıcılığında) adlı məqaləsində Meracnamənin ayrıca janra çevrilməsini N.Gəncəvinin adı ilə
bağlayır, dəyərli alim T.Kərimli isə "Nizami "Xəmsə"sində meracnamə janrı" monoqrafiyasında "...meracnamə
Nizami yaradıcılığında konkret bədii janr səviyyəsinə qaldırılmışdır" deyir.
Qayıdaq yeddinin üzərinə sonradan iki qatın əlavə olunmasına. 7+2=9. Bəs bu iki nədir? Bu iki isə birincisi
- ağıl, ikincisi isə İlahi eşqdir. Yeddi qatı keçdikdən sonra Peyğəmbərimiz Sidrətül-müntəhaya çatır. Bu da
səmaları və cənnətləri qucaqlayan ulu varlıq ağacıdır. Buna görə də 7 və 9 da müqəddəs hesab olunur və belə bir
sual yaranır ki, iradə azadlığı, ağlın və fərd və cəmiyyət dəyərlərində rolu, eyni zamanda, ilahi eşqin Tanrı və
insan münasibətlərinin tənzimlənməsində iştirakı nədən ibarətdir? Bu suala tədqiqatın növbəti hissəsində cavab
axtarmağa çalışacağıq.
Cavablandırma isə İslam dinindən başqa, Xristianlıq və Buddizmdə yeddi rəqəminin niyə müqəddəs hesab
olunması müqayisəsində öz əksini tapacaq.
Ümumiyyətlə, Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasında inam və etiqad kultunun işlənmə istiqamətini
biz Tağı Xalisbəylinin "Nizami Gəncəvi və Azərbaycan qaynaqları" monoqrafiyasında oxumuşuq və oradakı
xüsusi tərtib olunmuş cədvəldə farsca və Azərbaycan dilində günlərin adları, yeddi iqlim Şahlıqları, yeddi iqlim
Şahzadələri, Günbəzin və Bəhramın geyiminin rəngləri, şahzadələrin danışdığı nağıllar, günlərə uyğun
səyyarələrə rast gəlirik. Lakin həmin cədvəldə yeddi qat öz əksini tapmır, hansı ki, bir qədər əvvəldə tədqiqata
cəlb olundu. Digər tərəfdən isə həmin cədvəldə Bəhramın və geyiminin rəngləri də diqqətdən yayınmır. Yaşıl
rəng İslam rəngi, ən müqəddəs gün isə Cümə günü hesab olunur. Belə olduğu halda nəyə görə Xalisbəylinin tərtib
ediyi cədvəldə yaşıl rəng məhz cümə gününə deyil, bazar ertəsi gününə düşür?
Yeddi rəqəminin başqa bir istiqamətinə fikir verək: Sufilikdə Məqam var və bu Məqamın 7 (tövbə, vərə,
zöhd, fəqr, səbr, təvəkkül, riza) olduğu göstərilir. Kamilləşməyə doğru gedən yoldakı insanda mütləq sufilərdəki
sadaladığımız bu yeddi əsas olmalıdır. Nizami Gəncəvi də "Yeddi gözəl" poemasında Bəhram Guru yeddi gözəllə
(Furək, Yəqnəmaz, Nazpəri, Nəsrinnuş, Azəryun, Humay, Dürəsti) qarşılaşdırır. Belə bir sual ortalığa çıxır ki,
müəllif nəyə görə əsas qəhrəmanı Bəhram Guru bu yeddi gözəllə qarşılaşdırır? Çünki bu qızların danışdıqları
nağıllarda Bəhram Gurs əbir, düzlük, saf məhəbbət, bilik qazanmaq, qəhrəmanlıq kimi etik-əxlaqi dəyərləri
qiymətləndirir (Baxmayaraq ki, Bəhram Gur sonda qızlardan əl çəkməli olur). Biz bu yeddi gözəllə Bəhramın
qarşılaşdırılmasında bir qədər yuxarıda sadaladığımız sufilikdəki yeddi məqamın önə çəkilməsini görürük.
Deməli, "Yeddi gözəl" poemasındakı hekayələr poemanın ümumi qayəsi ilə birləşərək xeyirin şər üzərində
qələbəsini təsdiq etməklə, bizə bir sıra inam və etiqad kultunun açılmasına kömək edərək rənglərin və rəqəmlərin
mistik aurasındakı faktları sərgiləyir.
525-ci qəzet. - 2021. - 3 noyabr. - № 201. - S. 16.
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Nizaminin müasiri olan Avropa şairləri: Ditmar fon AYST
Səlim Babullaoğlunun təqdimatında
Ditmar fon Ayst / Dietmar von Aist (1115-1171) - orta əsrlər alman poeziyasının erkən minnezanq
(trubadurlara və truverlərə yaxın olan bu məhəbbət şairlərinin yaradıcılığında gedonizm daha azdı) dövrünə aid
nümayəndəsi. Ditmar Avstriya baronları nəslinin təmsilçisidir. 1140-1170-ci illəri əhatə edən Zalsburq,
Regensburq və Vyanaya aid tarixi sənəd və salnamələrdə onun adı və mənsub olduğu səcərə ilə bağlı məlumatlara
rast gəlinir. Ayst ləqəbini baba mülkünün xarabalıqları yerləşən Yuxarı Avstriyadakı eyniadlı çaya görə götürüb.
Çoxsaylı şərqi və şeirlərin ona aid edilməsinə baxmayaraq yalnız bir neçə poetik mətnlə bağlı onun müəllifliyi
şübhə doğurmur.
Ditmar fon Ayst yaradıcılığı adi və saray minnezanq (meyzinger) lirik poeziya formaları arasında
birləşdirici zəncir hesab olunur. O, rferen istifadə edən ilk şair idi. Əksər şeirləri qadın-kişi münasibətlərinə həsr
olunan for Ayst daha çox qadınların dilindən yazırdı şeirlərini. Onun şeirlərinin personajı güclü, seçim və iradəsi
olan qadınlardı.
Ditmarın şeirləri "Maness kodeks"ində (orta əsrlər dövrünün ən məşhur və illüstrasiyalı tarixi mənbəsi,
salnaməsi; bu mənbələrin mərkəzi fiqurları cəngavərlər, eyni zamanda onların sırasından olan şair-cəngavərlərdi;
Maness adı ilk mənbələrin sifarişçisi Sürixdən olan cəngavər Rüdiger fon Manesslə bağlıdır) yer alıb.
Yatırsanmı, gözəl sevgilim?
Yatırsanmı, gözəl sevgilim?
Təəssüf, yaxında oyanacağıq.
Bir quşcuğaz, şirin-şəkər bir varlıq
Qondu bir cökə budağına.
Çox rahat yatdım, yatıb qaldım.
İndi səslənirsən ki, ay uşaq, oyan.
Cəfasız eşq və səfa olmaz.
Sevgilim, nə istəsən, edərəm.
Ağlamağa başladı qız:
"Atına minib gedir, məni tərk edirsən.
Nə zaman dönəcəksən geriyə?
Xoşbəxtliyimi də özünlə aparırsan?".
Orda tənha qadın dayanmışdı
Orda tənha qadın dayanmışdı
Çölün o yanına zillənmişdi.
Sonra da öz sevgilisinin arxasınca baxdı.
Daha sonra səmada süzən
qartala nəzər saldı.
"Ömrün uzun olsun, qartal!
Hara istəsən uça bilərsən.
Nə istəsən edə bilərsən.
Mən də eləydim.
Baxışlarımın seçdiyi
Kişini sevdim.
Düzdür, gözəl qadınlar bu seçimdən
Narazı qaldılar.
Niyə istəmirsən seçdiyim kişi mənim olsun?
Mən axı onun dostlarından heç kimi istəmirdim...".
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-30 oktyabr.-№43.-S.3.
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Nizami Gəncəvi əsərlərində Allahın vəsfi
Elşad Nəsirov,
Masallı rayonu, Qüdrət Babayev adına Mahmudavar kəndinin orta məktəbinin Azərbaycan dili və
ədəbiyyat müəllimi
Şərq ədəbiyyatında qəsidənin bir növü olan minacatda ulu yaradanın vəsfi, qüdrəti, böyüklüyü, təkliyi, ilahi
keyfiyyətləri və insan təsəvvüründəki ucalığı tərənnüm olunur. Kainatın yaradıcısı kimi qeyri-adi nizamlayıcı
funksiyası, hər şeyi yerinə qoya bilməsi vurğulanır. Klassik ədəbiyyatda istər şeir divanlarının, istərsə də
poemaların başlanğıcında bir qayda olaraq minacatlar ənənəvi xarakter almışdır. Təbii ki, Nizami Gəncəvi də bu
ənənədən kənarda qalmamış, bütün poemalarının başlanğıcında Allahın qüdrəti və əzəmətini vəsf etmişdir.
Şəfqətli, ədalətli Tanrının adı ki var,
Hikmət xəzinəsini açan açardır, açar.
Hər sözün, düşüncənin odur əvvəli, sonu,
Nə söyləsən, Tanrının adıyla qurtar onu.
İlk poeması olan “Sirlər xəzinəsi”ni bu beytlərlə başlayan Nizami hər bir kəlamı, hər bir işi Allahın adıyla
başlayıb, Allahın adıyla bitirməyi tövsiyə edir. Çünki bütün hikmət xəzinələrinin açan məhz ulu yaradanın ad ilə
bağlıdır. Qeyd etməliyik ki, bu beytlər “Bismillahir-rəhmanir-rəhim” - “Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə”
ayəsi ilə səsləşir.
Şair aşağıdakı beytdə Allahın bütün kainatın sirlərini açdığı halda, amma insan övladının hər bir günahının,
hər bir şər əməlinin üstünü örtdüyünü qeyd etməklə həm güclü bir təzad yaratmış və eyni zamanda Allahın
“səttarəl-uyyub”, yəni eyibləri örtən kimi cəlal sifətini əks etdirmişdir.
O, gizli pərdəsini açar sirli göylərin,
Üstünə pərdə çəkər hər günahın, hər şərin.
“Sirlər xəzinəsi” poemasının başqa bir yerində Nizami Allahın daha bir gözəl sifətini - “ğəffarəz-zunub”,
yəni günahları bağışlayan olmasını nəzmə çəkmişdir.
Pozulmaz hökmləri hökmüylə pozan odur,
Günahları əfv edən, mərhəmət yazan odur.
Şair dünyada hər şeyin bir əvvəli və sonu olduğu halda, Allahın zatı və yaradılışının nə əzəli, nə də sonu
olduğunu qeyd edir.
Əvvəlini arasan - əzəlsiz bil sən onu.
Axırını sorsalar - sonsuzluqdadır sonu.
Ondan başqa nə varsa, ömrü deyil əbədi,
Onun ülvi varlığı bilməz ki, heçlik nədir.
Şair deyir ki, həm məhəbbətin, həm göz yaşının, həm də ona tərif söyləyən ayın, günəşin, sonsuz göylərin
sahibi Allahdır. Onun qüdrətidir ki, eyni torpaqdan həm şəkər qamışı, həm də tikanlı gül bitir.
Üzündə ismətin də, qısqanclığın da odu,
O həm göz yaşı verər, həm də məhəbbət odu.
Ecazkar qüdrətinə min-min afərin söylər,
Parlaq aylı, günəşli, sonsuz cəlallı göylər.
Gizləsə kərəmini nurlu pərdədə - tüldə,
Bitməz şəkər qamışı, bitməz tikanlı gül də.
Minacatların birində Nizaminin aşağıdakı beytlərinin “Qurani-kərim”in “İxlas” surəsi ilə nə qədər
həmahəng olması heyrət doğurur.
Mümkünmüdür bənzədək varlığını bir şeyə?
Kimsə sənə bənzəməz, bənzəməzsən kimsəyə.
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Deyişməyən özünsən bu sonsuz kainatda,
Ölməzliyin timsalı varlığındır həyatda.
Biz hamımız faniyik, əbədiyyət senindir,
Uca göylər, qüdsiyyət, təmiz niyyət sənindir.
Şair Allahın səcdəyə layiq yeganə bir qüdrət sahibi olduğunu və ondan başqa birisinə səcdənin haram
olduğunu qeyd edir. Eyni zamanda “İnnə liliəhi və innə iləyhi raciun” - “Səndən yarandıq, sənə doğru qayıdırıq”
ayəsinə uyğun olaraq sonda Allaha doğru qayıtmamızı bədii cəhətdən nəzmə çəkir.
Səcdə həmayilini kim deməz: mən taxaram,
Səndən başqa varlığa səcdə haramdır, haram.
Kimə pənah aparaq sendən başqa dünyada?
Pənah varmı sığınaq? Amandır, yetiş dada!
Yalnız öz dərgahındır bizim qibləgahımız,
Əgər sen de olmasan, kim olar pənahımız?!
Yuxarıdakı misralar, eyni zamanda “Yasin” surəsinin 61-ci ayəsi ilə (“Yalnız mənə ibadət edin ki, bu düz
yoldur!”) səsləşir.
Ensiklopedik biliyə malik olan Nizami, şübhəsiz ki, dini və “Qurani-kərimi” də mükəmməl bilmişdir. Şair
poemalarının bir neçəsində Yer, Ay, Günəş, ulduzlar və başqa planetlər haqqında danışarkən onların düzülmüş
və hərəkətlərində müəyyən (ölçü) və nizam olduğunu və bunların yalnız yaradana məxsus olduğunu qeyd edir.
Fikrimizi əsaslandırmaq üçün “Xosrov və Şirin” poemasından seçdiyimiz bu beytlər “Qurani-kərimin” “Rəhman”
surəsi ilə necə də səsləşir. “Rəhman” surəsində oxuyuruq: “Rəhman olan Allah insana Quran göndərməklə Günəş
və Ayın müəyyən hesab ilə hərəkətdə olduğunu öyrətdi. Göyü ucaldan, qanun və mizanı (ölçünü) qoydu.
Nizami isə bu həqiqəti şeir dili ilə belə yazır.
Neçin yer sabitdir, ulduzlar səyyar?
Kim ona “get” dedi, buna “tut qərar?”
Ulduzlar don geyib rəngə boyanmış,
Sanki ibadətə hazır dayanmış.
Boş-boşuna deyil bunca hərəkət,
Bir məqsədi vardır onların, əlbət.
Hər bir hərəkəti törədən vardır,
Ağıllı insana bu aşikardır.
Qarı cəhrəsinə bax, qiyas apar,
Fələk çərxini de bir hərlədən var.
Göründüyü kimi, şair Allahın kainatı hərəkətə gətirməsini qarının cəhrəni hərəkətə gətirməsi ilə müqayisə
edərək çox sadə, lakin inandırıcı bir dəlil gətirmişdir.
“Xosrov və Şirin” poemasının “Yaradanın təkliyi” bölməsində oxuyuruq.
Bu qara torpağa sükunət verən,
O sonsuz fələyə hərəkət verən,
Dilimdə hər şeydən uca bir ad var.
Bu ada bağlıdır bütün varlıqlar.
Təkdir, misilsizdir, - kim deyil agah?
Tanrılar da ona deyirlər Allah.
Tanrı şəriksizdir, təkdir, uludur,
Bütün bu məxluqat onun quludur...
Məncə, Allahın hər şeyi hərəkətə gətirən yeganə və şəriksiz qüdrət sahibi olmasını bundan gözəl vəsf etmək
mümkün deyil. Şair kainatın heyvanatı, nəbatatı və cəmadatı yaradıb insanın ixtiyarına verən Allahın bizdən
yalnız düz yola hidayət olunub, onun dərgahına həmd-səna etməyi buyurmaqla yaradanın ədalət və səxavətinin
nə qədər sonsuz olduğunu yazır.
Gah qara torpaqdan reyhan yaradır,
Gah sudan bizimtək bir can yaradır.
Bizə ağıl verdi, tanıyaq onu,
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Bəsirət verdi ki, tutaq yolunu.
Nizami bu fikri “Minacat” bölməsində daha da inkişaf etdirərək deyir.
Senin xidmətində buyurdun, duraq,
Muzdunu verməyi vəd etdin ancaq.
Sənin xidmətində hər axşam-səhər,
Dururuq qüvvəmiz çatdığı qədər.
Adımız bəndədir, qulunuq əlbət,
Qulların borcudur ağaya xidmət.
Yenə həmin hissədə Nizami, bəndəsinin pis gününə dözərək Allaha asi olmaması, yaxşı günündə isə
yaradanı unutmaması və haqq yolundan azmaması üçün Allahdan səbir diləyir.
Səbir versən mənə, pis günə dözüm,
Qoyma xoş günümdə unudım, özün.
İnam cilovunu çək doğru yola,
Qoyma çıxsın yoldan sağa, ya sola
Kainatı qüsursuz yaradan Allahın tərifini şair sonrakı poemalarında daha da inkişaf etdirmişdir. “Leyli və
Məcnun” poemasından bu parçaya nəzər yetirək.
Bütün varlıqları özün yaratdın,
Bağlı qapılara açardır adın.
Ey bütün varlığın həyat təməli,
Yetməz dərgahına bir İnsan əli.
Sənin tərifindir “təbarəkallah”,
Alqış cəlalına, feyzinə, Allah!
Nizami bütün varlığını Allahın bir dəfə “kun” - ‘yaran” deməklə yarandığını deyir.
Bütün bu canlılar, cansızlar ki var,
“Yaran” deməyinlə yarandı onlar.
Hardasa dünyanın dövləti, varı,
Bu iki hərfdir onun açarı.
Hər bir şeyin əvvəli və sonunun göylərin gecə ilə gündüzün sahibinin Allah olması fikrini Nizami “Yeddi
gözəl” poemasında belə ifadə edir.
Hər bir başlanğıcın ibtidasısan,
Sonların sonusan, intəhasısan.
Sübhün çırağını yalnız sən verdin,
Səhərə quş verdin, quşa dən verdin.
Bu qara pərdəni, ağ pərdəni sen,
Tapşırdın Günəşə, Aya əzəldən.
Yolunu izləyən: gecə və gündüz,
Sarayında qoşa qulundur, sözsüz.
Burada səhərin quşu - günəş, quşun, yəni günəşin ruzisi işıq, qara pərdə gecə, ağ pərdə gündüz deməkdir.
Bu mövzu ilə bağlı şairin “İskəndərnamə” poemasında bir neçə beyti nəzərdən keçirək.
Ey Tanrı dünyaya sənsən padişah,
Biz kiçik bəndəyik, sən böyük Allah.
Tək sənə sığınır hər yüksək, alcaq,
Hər varlıq yoxluqdur, sən varsan ancaq.
Yuxan, aşağı hər gözə çarpan
Nə varsa, onları sensən yaradan.
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Nizami qeyd edir ki, o şəxsin ki, başını Allah ucaldır, külli-aləm əyə bilməz, o şəxsin ki, başını Allah əyirsə,
kimsə dikəldə bilməz.
Ey Tanrı, sən hansı başı ucaltsan,
Əyə bilməyəcək onu bir insan.
Qəhrinlə hər kimin əysən boynunu
Kimsənin köməyi dikəltməz onu.
Nizaminin fikrincə, əsli, zatı pak olan Allahı vəsf etməkdə dil acizdir. Allah nə yerdə, nə göydədir, o, hər
yerdədir. Onun mövcudluğu zatındadır və məkansızdır.
Hikməti gizlindir, hökmü aşikar,
Onun tərifinə dil aciz qalar.
Əsli pak, zatı pak, təkdir vücudu,
Nə oddur, nə torpaq, nə yel, nə də su.
Desək ki, göydədir o pərvərdigar,
Ona təzim edən yer tənha qalar.
Yox, əgər yerdədir, söyləsək, Allah,
Şənini alçaltmaq olmazmı günah?!
Məbudun zatından danışan zaman
Axtarma nə göydə, nə yerdə məkan.
Nizami fikirlərinin yekunu olaraq özünün də nicatının yalnız Allahın qapısında olduğunu və həmin qapıya
pənah gətirdiyini söyləyir.
Səndə axtardığım istək yaxşıdır:
Sənə könül açıb demək yaxşıdır.
Sirri desəm yada, xar eylər məni,
Səninlə danışmaq ucaldar məni.
Sən ey Nizamini bəsləyən Allah,
Qovma ki, qapına gətirmiş pənah.
Türküstan qəzeti.-2021.-26 oktyabr-1 noyabr.-№39.-S.12.
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Nizami yaradıcılığında xalq oyun və mərasimləri
Lalə Azəri
Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi öz parlaq ideyaları ilə bu gün dünyanın yüzdən
çox ölkəsində tanınır, qəbul olunur. Səkkiz əsrlik zaman kəsiyi Nizami əsərlərinin təravətini soldura bilməyib.
Onun müasir günümüzlə səsləşən əsərləri aktuallığını həmişə qoruyub saxlayacaq.
Nizami Gəncəvi əsərləri farsca qələmə alınsa da, bu nümunələrin mayası Azərbaycan xalqının ruhu ilə
yoğurulub. Bu əsərlərdə doğma yurdumuzun keçmişi, zəngin təbiəti, əcdadlarımızın yaşam tərzi, mədəni irsi ilə
bağlı çoxsaylı bilgilər verilir. Aforizmlər, xalq yaddaşından süzülüb gələn deyim-duyumlar şairin əsərlərinin
əsasını təşkil edir.
Görkəmli ədəbiyyatşünas, nizamişünas alim, akademik Həmid Araslı bu barədə yazır: “Nizamidə yalnız
Azərbaycan xalqına məxsus ifadə xüsusiyyətləri vardır ki, sonrakı şərhçilər üçün aydın olmamışdır. Bu
xüsusiyyətləri anlamaq üçün Azərbaycan xalq dilinin incəliklərini bilmək lazımdır. Nizaminin yaradıcılığında
olan sözlərin əsas hissəsinə biz “Dədə Qorqud” dastanında rast gəlirik. Nizami yaradıcılığında bu hala tez-tez rast
gəlinməsi onun dastanı sevərək dinləməsinə sübutdur”.
Nizami poemalarının başlıca mövzusunu keçmişin mühüm hadisələri, habelə Şərq mühitinin əfsanə və
rəvayətləri təşkil edir. Lakin bu hadisələr və əfsanələrlə əlaqədar olaraq təsvir edilən həyat, adət və ənənə, toy,
yas mərasimləri Azərbaycan xalqının həyatından götürülərək bədii surətdə ifadə edilib. Şairin əsərlərində təsvir
edilən bir çox məsələlər bu gün də xalqımızın həyat və məişətində yaşadıldığını görə bilərik. Buna misal olaraq
toy mərasimlərini qeyd etmək olar. “İsgəndərnamə” poemasından bir nümunəyə diqqət yetirək:
Barbədin nəğməsi, Nəkisanın səsi,
Zöhrənin alnını torpağa sürtürdü.
Gah rudun nəğməsi saqiyə deyirdi:
Bir cam ver, yaşasın bu eyş!
Gah mey camdan Barbədə deyirdi:
Çal ki, bu ili xoş başa vurasan!
Nizami Gəncəvinin poemalarında toy məclislərinin Xosrovun Məryəm və Şirinlə, İbn Səlamın Leyli və
İsgəndərin Rövşənəklə evlənməsi münasibətilə keçirildiyi qeyd edilir. Toy səhnələrinə, xüsusilə “Xosrov və
Şirin” poemasında daha geniş yer verilib. Toy gününün başlanğıcı münəccimlər tərəfindən müəyyən edilir.
Mərasimin bütün mərhələləri (qız seçmə, qız bəyənmə, elçilik, nişan – üzük taxma, kəbinin kəsilmə qaydası, xına
yaxma, qız evinə toy hədiyyələrinin göndərilməsi, gəlin bəy evinə yollananda onun başına xəzinə tökülməsi) bu
əsərdə maraqlı boyalarla təsvir edilir. Toy günü çalğıçıların müşayiəti ilə müğənnilərin mahnı oxumalarına, rəqs
musiqisinə geniş yer verildiyini görə bilirik. “Xosrov və Şirin” poemasındakı bu adət-ənənənin bənzərinə
Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettasında Əsgərin xalasının simasında rast gəlirik. “Leyli və Məcnun”
poemasında Məcnunun atası ümidsiz bir halda Leyligildən qayıtdıqdan sonra oğlunu qüssədən qurtarmaq üçün
ona etdiyi nəsihətdə belə deyir:
Qarşında yüz tanış ola-ola sən
Nədən yad qızına könül verirsən.
Gəl bu gözəllərə, cananlara bax,
Səninçün nazəndə bir qız alaq...
Bu kiçik parçada Azərbaycan xalq məişətindən alınmış ata-ananın qız bəyənməkdəki rolu açıq gözə
çarpır.
Nizami yaradıcılığında ayin və dəfn mərasimləri ilə bağlı məqamlar da diqqətçəkəndir. “Xosrov və Şirin”
poemasında Şirin Fərhadı böyük hörmətlə dəfn etdirir, türbəsi üzərində günbəz ucaldır, onu ziyarətgaha çevirir.
Cahan Pəhləvanın vəfatı vaxtı nəfir, təbil və kusun sədaları hər tərəfə yayılırdı. Vida mərasimi təbilin səslənməsi
ilə başlanırdı. Dəfn günündən sonra yas mərasimində rudun və sazın müşayiəti ilə ağılar deyilir. Leyli Məcnunun
atasının ölümünə yas saxlayır, matəm paltarı geyinir, Xosrov Bəhram Çubinin ölümü ilə əlaqədar üç gün yas
saxlayır, onun özünü isə məqbərədə qızıla, zərə tutulan tabutda dəfn edirlər. Müəllifin yaradıcılığında yas
mərasimləri Fərhad, Xosrov, Leyli, İsgəndər, Məhinbanu, Bəhram və Daranın ölümü ilə əlaqədar səhnələrdə təsvir
edilib.
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Ədəbiyyatşünas alim Məmməd Ələkbərovun 1947-ci ildə nəşr olunmuş “Nizami yaradıcılığında xalq
mərasimləri” məqaləsində qeyd olunur ki, şair öz dövründə xalq arasında yaşayan adətləri böyük ustalıqla və
özünəməxsus məharətlə qələmə alıb. Qeyd edək ki, sonralar M.Ələkbərovun “Nizami Gəncəvi və Azərbaycan
xalq yaradıcılığı” monoqrafiyası çap olunub.
Professor Səadət Abdullayevanın “Nizamidə musiqi, musiqidə Nizami” kitabında qeyd edilir ki, şairin
dövründə toy və bayram günlərində keçirilən xalq oyun-tamaşalarında çoxlu sayda mütrüb, rəqqas, oyunbaz və
hoqqabazlar iştirak edirdi. O vaxt löbət (gəlincik, oyuncaq) tamaşası daha çox yayılmışdı. Bu tamaşa müəyyən
vaxtlarda keçirilirdi. On rəngdə paltar geyinən oyunbaz pərdənin arxasında çoxlu sayda löbəti düzərdi. Hamı
səbirsizliklə pərdə arxasından kimin çıxacağını gözləyirdi. Adətən, oyunbazlar pərdə arxasında müxtəlif yaşlı
gəlinciklərlə qəribə oyunlar çıxarır, cürbəcür hərəkətlərlə tamaşaçıları əyləndirirdilər. Sonralar löbət tamaşası
Azərbaycanda “Kilimarası” adı ilə yayılıb. Nizami dövründə “Xəyal oyunu” adlı tamaşa da göstərilib:
Bu qədim pərdənin hiylələrindən
Xəyala döndüm, necə xəyalla oynamayım?!
Pərdə arxasında müxtəlif təsvirləri işıqlandırılaraq, onların kölgələrini hərəkətə gətirirdilər. Tamaşanı
başqa iştirakçılarla yanaşı, müğənni və iki çalğıçı müşayiət edirdi. Əl cəldliyi ilə cürbəcür oyunlar göstərən
hoqqabazların – gəzərgi fokusçuların “Hoqqa” oyunu haqqında da şairin əsərlərində söz açılır. Toy və el
şənliklərində “Məsxərə” komik oyunu göstərən məsxərəbaz, “Şəbəd” tamaşası isə istehza, təqlid üzərində
qurulurdu. “Üzük-üzük” oyunu, adətən, Novruz bayramında icra edilirdi. Şair Novruzu “İsgəndərnamə”, “Leyli
və Məcnun” və “Xosrov və Şirin” poemalarında təsvir edib. Dahi mütəfəkkir Novruz bayramını əfsanəvi İran şahı
Cəmşidin taxta əyləşməsi günü ilə əlaqələndirir. Deyilənə görə, həmin gün martın 22-nə, yəni gündüzlə gecənin
bərabərləşdiyi vaxta düşüb. Bu zaman o, xalqın toplantısında onların şikayətlərinə baxaraq ehtiyaclarını təmin
edib və hamını ədalətə çağırıb. Bununla da xalqın güzəranı yaxşılaşıb.
Nizami Novruz bayramına üstünlük verən Zərdüştilərin bu mərasimlə bağlı görüşlərindən söz açır.
İnsanlar bayrama böyük həvəslə hazırlaşırdılar. Əlləri xınalı, üzlərinə bəzək verən gəlinlər, qızlar gül dəstələri ilə
evlərindən çıxaraq meydana yığışırdılar. Muğ adəti üzrə muğların, yəni atəşpərəstlərin kahininin sağlığına al şərab
qaldırar, əfsanə söyləyər, rəqs edib əl çalardılar. Sonra hər biri öz məclisini keçirərdi.
“İsgəndərnamə” poemasında göstərilir ki, İsgəndər İrana və Azərbaycana qədəm qoyduğu zaman, orada
Novruz bayramı keçirilirdi. Belə ki, onu qarşılayan Nüşabə tonqal qalatdırır, süfrəyə müxtəlif növlü meyvə,
şirniyyat düzdürür. Şair Novruzu ən böyük bayram günü sayır.
Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin” poemasında öz dövründə geniş yayılan atüstü oyun – çövkən barədə
də söz açıb. Müəllif Bəhram şahın çövkən oyununda mahir olmasını göstərir, hətta qadınların da bu oyunda
iştirakını qeyd edir.
Şairin əsərlərində adını çəkdiyi oyun-tamaşaların bir çoxu indi də xalqımız tərəfindən yaşadılır. Belə ki,
dövrümüzdə zurnaçılar ansamblının müşayiəti ilə ənənəvi çövkən yarışları keçirilir. Xatırladaq ki, 2013-cü ildə
“Qarabağ atüstü oyun ənənəsi – çövkən” nominasiya faylı UNESCO-nun Təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyrimaddi mədəni irs siyahısına daxil edilib.
Nizami yaradıcılığında xalq oyunları və mərasimlərindən gətirdiyimiz bir neçə nümunə böyük şairin xalq
yaddaşına nə qədər bağlı olduğunu deməyə əsas verir.
Mədəniyyət. - 2021. - 29 oktyabr. - № 81. - S. 6.
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Nizaminin ədalət xütbəsi
Siracəddin HACI,
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Buraxılışın elmi redaktorları:
Professor Almaz Ülvi Binnətova
Dosent Aygün Bağırlı
“525-ci qəzet”in özəl buraxılışı - 2
Siracəddin Hacı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisidir, türk, rus, fars, ərəb,
ingilis dillərini bilir. Nizami Gəncəvi irsi ilə bağlı on iki cildlik şərh yazmışdır. Qurani-Kərimlə bağlı iyirmi
cildlik şərhi çapa hazırdır. Beş yüzdən çox məqaləsi Azərbaycanda və xaricdə nəşr edilmişdir. Radioda QuraniKərimlə bağlı beş yüzdən çox proqram hazırlamışdır, tələbələri dünyanın məşhur universitetlərində təhsil
alırlar.
***
I NİZAMİ GƏNCƏVİNİN KİMLİYİ:
"NİZAMİ DEYİR Kİ, HƏDƏFİM YER ÜZÜNDƏ RƏHMƏT EVİ TİKMƏKDİR"
- Nizami Gəncəvinin kimliyini hansı ölçülərlə tanıda bilərsiniz?
- Nizaminin əsl adı Cəmaləddin əbu Məhəmməd İlyas bin Yusuf bin Zəkiəddin bin Müəyyəddin əlGəncəvidir, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, elmi düşüncə mərkəzlərindən biri olan Gəncədə doğulmuşdur,
xanımının adı Afaq, oğlunun adı Məhəmməddir, Böyük Səlcuqlu dövlətinə bağlıdır, Azərbaycan türküdür,
müsəlmandır, bütün varlığı ilə Allaha bağlıdır, dərin mədrəsə təhsili var, bütün elmləri öyrəndiyini yazır, oxumağı
çox sevir, deyir ki, oxumadan, yeni şeylər öyrənmədən yatmaq haramdır, türk, fars, ərəb dillərini bilir, yunan və
yəhudi qaynaqlarını araşdırır, Qurani-Kərimi, hədisləri, İslam alim və filosoflarının əsərlərini dərindən
öyrənmişdir, düşüncəsinin mayası İslam dini və mədəniyyəti olsa da, xristianlığı, musəviliyi, İncili, Tövratı,
zərdüştlüyü, türk, fars, ərəb, yunan, hind, Çin mədəniyyətlərini, tarixi, folkloru, musiqini, şeiri, əruzu diqqətlə
araşdırmış, elm xəzinəsi ortaya qoymuşdur, şairdir, böyük iddiası var, deyir ki, dünyada şairlik Nizami ilə
bitmişdir.
Nizami irfan məktəbinə bağlıdır, şeyxdir, aşiqdir, arifdir, alimdir, mürşiddir, müridləri var, zühd əhlidir,
qənaət sahibidir, təvazökardır, özünü yetişdirmək üçün riyazət üsulundan istifadə etmiş, çiləxanalarda çilələr
çəkmişdir. Nizami ağıla çox önəm verir, deyir ki, ağıl mayadır, insanı seçən, üstün qılan ilahi nemətdir, insan
ağlından doğru istifadə etsə, hər şeyi olar. Nizami böyük siyasət adamıdır, siyasəti, diplomatiyanı gözəl bilir, onun
lirik şeirləri, "Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl", "İsgəndərnamə" adlı beş
məsnəvisi dünya mədəniyyətinin şah əsərləri sırasında yer tutur. O, məktəb yaratmış, dünya ədəbiyyatına ciddi
təsir göstərmişdir, onun məsnəviləri əl-əl gəzmiş, insanlar bu əsərlərə bərəkət qaynağı kimi baxmışlar. Dünyanın
önəmli kitabxanalarında Nizaminin əsərləri var, bu əsərlər dünya dillərinə tərcümə olunmuşdur.
Hindistanda təkcə "Sirlər xəzinəsi" məsnəvisinin yüz yeddi nüsxəsini olduğunu bilirik...
- Sizcə, Nizami irsi dünya mədəniyyətinə nə qazandırmışdır?
- Bu, çox geniş cavab tələb edən sualdır. İmkanımıza uyğun olaraq bunları deyə bilərəm. Nizami insanlığın
şairidir, min ilə yaxın bir vaxt keçsə də, Nizaminin məsnəviləri dəyərini itirmədi. Bunun səbəbləri var: onun
məsnəviləri içində həqiqət daşıyır, Nizami insanlara hər zaman doğru yol göstərən dəyərləri təbliğ etmişdir. İçində
həqiqət olmayan, dəyər daşımayan heç bir əsər qalıcı olmaz, təsir göstərməz, sevilməz. Nizaminin təbliğ etdiyi
dəyərləri - insanı insan edən dəyərləri belə sıralaya bilərəm: tövhid - şair deyir ki, bu, ən böyük dəyərdir, insanlar
tövhidi doğru anlasalar, bütün sıxıntılar həll olunar, Nizami tövhidi insan azadlığının əsası kimi tanıtmışdır.
Ədalət - Nizami deyir ki, ədalət iki dünyanın sərmayəsidir, ədalət hər varlığı ilahi təyinatına uyğun yerdə tutmaq,
hər kəsə, hər varlığa layiq olduğu haqqı verməkdir, tövhid insanla Allah, ədalət insanla insan münasibətlərinin
əsasıdır. Mərhəmət - Nizami deyir ki, mərhəmət olmasa, insanlıq ölər, ilahi rizanı qazanmaq mərhəmətlə
mümkündür. Elm - Nizami deyir ki, elm güc qaynağıdır, elmi olmayan Allahı tanımaz, inkişaf etməz, həlak olar,
dəyərlərini itirər. Barış - bu, insanların bir arada yaşamasını təmin edən dəyərdir, şair deyir ki, fərqlilik ayədir,
nemətdir, zənginlikdir, ona sayğı duyun ki, bir arada, hüzur içində yaşaya biləsiniz. Rifah - Nizami deyir ki,
yoxsulluq parçalayır, zənginlik birləşdirir. Şair zənginliyin əsasına halallığı qoyur, deyir ki, halal yaşamaq
igidlikdir. Sevgi - Nizami sevgini münasibətlərin mayası kimi tanıtmışdır.
Nizami Qurani-Kərimdən çıxış edərək dövlət idarəçiliyinin əsasına altı dəyər qoymuşdur: həqiqət - dövlət
doğru dəyərlər üzərində qurulmalı, doğru olan işləri gerçəkləşdirməlidir; ədalət - dövlətin imanı ədalətdir, bir
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dövlət küfürlə deyil, zülmlə yıxılar; məşvərət - dövlət məsləhətlə idarə olunmalıdır; ləyaqət və əhliyyət - iş işi
bilənə verilməlidir; mərhəmət - Nizami deyir ki, dövlət vətəndaşlarına mərhəmətlə yanaşmalı, onların sıxıntılarını
həll etməli, bağışlama yolunu tutmalıdır; ümid - dövlət vətəndaşına qorxu deyil, ümid verməlidir, ümidin anası
ədalət, meyvəsi sevgidir. Nizaminin dövlət idarəçiliyi ilə bağlı ən gözəl ölçüsü budur: hakimiyyətin şükrü
ədalətdir. Dünya dövlətlərinin əsasında Nizaminin təsbit etdiyi dəyərlər olsa, yer üzündə savaş, kin, nifrət, aclıq,
yoxsulluq, göz yaşı zülm olarmı?
- Nizaminin İslam dininin dəyərlərinə bağlılığını hansı ölçülərlə qavramaq olar?
- Nizaminin düşüncəsinin mayası İslam dinidir. O, ən çox hansı dəyərləri təbliğ edib desəniz, mən tövhid və
ədalət cavabını verərəm. Nizami deyir ki, mənim torpağıma tövhid inancının toxumu səpilmişdir. Şair insan
azadlığının əsasına tövhid inancını qoymuşdur, o deyir ki, Allaha təslim ol ki, azad olasan. Nizami Allahı tanıdır,
bu məqsədlə varlıqları iki yerə ayırır: Yaradan və yaradılanlar. Şair deyir ki, Yaradan Allahdır, O, təkdir, tək
olmaq ancaq Onun haqqıdır, O, vacibul-vücüddur, yəni var olmaq üçün bir başqa varlığa möhtac deyil, əbədidir,
ehtiyacsızdır, hər varlığın ehtiyacını təmin edəndir, bütün mükəmməlliklər Ona aiddir, nöqsan sifətlərdən uzaqdır,
bir tək İlahdır, ibadət, itaət, dua ancaq Onadır, heç bir varlığa bənzəməz, varlığın mütləq hakimidir, mərhəmətlidir,
mülkün gerçək sahibidir, ölümü və həyatı yaradan Odur, hüzur qaynağıdır, güvən və iman verir, mütləq diridir,
hər şeyi bilir, eşidir, görür, qullarına əsla zülm etməz, şərəf və etibar qaynağıdır, axirətin tək sahibidir, hər kəsdən
hesab soruşacaq.
Nizami tövhid inancını doğru öyrətmək üçün yaradılanları da tanıdır: onlar çoxdurlar, yaradılmışlar, var
olmaq üçün bir yaradıcıya möhtacdırlar, ehtiyacları var, fani-ölümlüdürlər. Nizami Allahı doğru tanımağın yolunu
da öyrətmişdir: o deyir ki, insan Allahın zatını qavraya bilməz, belə ki, Allah sınırsız, insan sınırlı varlıqdır,
sınırlının sınırsızı qavramaq imkanı yoxdur, Allahı tanımağın iki yolu var: birincisi, Onun yaratdıqlarını tanı,
yaradılanlardan yaradana doğru get, ikincisi, Allahın gözəl adlarının anlamını öyrən (əzbərləmə, öyrən). Şair
bütün məsnəvilərinin əvvəlində Allahın gözəl adlarını bədii dillə bir-bir tanıtmışdır. Nizami hədəfini belə
açıqlamışdır: yer üzündə Rəhmət Evi tikmək istəyirəm, bu, sevgi, barış, xeyir, rəhmət, bərəkət, hüzur evidir,
insanlıq üçün tikiləcək bu ev dörd dayaq - dörd dəyər üzərində dayanacaq: tövhid, ədalət, elm, mərhəmət. Nizami
Allah Rəsulunu - son Elçini, aləmlərə rəhmət olaraq, gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmiş hz.Məhəmmədi
sevə-sevə tanıtmış, hər məsnəvisinin əvvəlində, tövhid bölməsindən sonra Ona yer vermiş, Onun gözəl örnəkliyini
önə çıxarmış, Onu tanıtmaq üçün gözəl məcazlar seçmiş, oğlunun adını da Məhəmməd qoymuşdur. Nizami insana
ikidünyalı həyat təklif edir, deyir ki, axirət dünyanın ruhudur, axirət inancı olmasa, insan da, bu dünya da anlamını
itirər. Nizami insana şükrü, dini, yaradılışı, savabı, günahı, tövbəni, dünyanı, qəlbi, ümidi, əməyi, anlamlı həyatı,
sərvəti tanıdır. Deyir ki, hər insan yer üzünün xəlifəsidir, onu işi yer üzündə tövhid, ədalət, xeyir, mərhəmət, barış,
rifah üçün çalışmaqdır. İnsan olmağın şükrü Allaha təslim olmaqdır. Anlamlı həyatın ölçüsü budur: insan ilahi
təyinatına uyğun yaşamalı, Allahın buyruqlarını yerinə yetirməlidir.
- Nizami ilə bağlı son araşdırmalarınız haqqında bir az bilgi istəyirik.
- Öncə onu deyim ki, bizim Nizamini anmağa deyil, anlamağa ehtiyacımız var. Kimliyimizi, dəyərlərimizi
tanımaq, inkişaf etmək, azad olmaq, ədalətli cəmiyyət qurmaq, dünya mədəniyyətinin öncüllərinin sırasında yer
tutmaq istəyiriksə, Nizami irsini dərindən öyrənməli, dəyərlərini günümüzə daşımalıyıq. Bu böyük işi
gerçəkləşdirmək üçün də bir sıra şərtlərə ehtiyac var: birincisi, Azərbaycan mədəniyyətinin, o sıradan Nizaminin
islami kimliyi qəbul olunmalı, Nizami bağlı olduğu dəyərlər əsasında öyrənilməlidir. İkincisi, Nizami irsi yenidən
tərcümə olunmalı, bədii və sətri tərcüməsi hazırlanmalıdır. Üçüncüsü, bu böyük işi gerçəkləşdirmək üçün ayrıayrı elm sahələrinin mütəxəssislərindən ibarət elmi heyət formalaşdırılmalıdır. Dördüncüsü, Nizaminin hər
misrasına şərhlər yazılmalı, onun irsi ilə bağlı ciddi elmi işlər ortaya qoyulmalıdır. Beşincisi, Nizaminin təbliğ
etdiyi dəyərlər həyatımıza daşınmalıdır.
Biz də gücümüz ölçüsündə işlər gördük. Elmi fəaliyyətimizin iki əsas istiqaməti var, biri Qurani-Kərimlə, o
birisi Nizami ilə bağlıdır. Nizamini aid olduğu dəyərlər işığında öyrənməyə çalışdıq, onun əsərlərinə on iki cild
şərh yazdıq, işlərimiz davam edir, bu il "Yeddi gözəl" məsnəvisi ilə bağlı, min iki yüz səhifəlik, iki cildlik şərhimiz
çap olundu. Dünya nizamişünaslığında ilk dəfə olaraq şairin iki məktubuna yüz əlli səhifəlik şərh yazdım,
"Nizaminin iki məktubu: dünya siyasət və diplomatiya tarixinin iki şah əsəri" adı ilə çap etdim. İndi "Nizaminin
ədalət xütbəsi" adlı elmi işimi tamamlamışam. İşlər davam edir, Allah ömür versə, Nizami irsinin hamısını şərh
edəcəyəm. Hərəkət bizdən bərəkət Allahdandır.
NİZAMİ GƏNCƏVİ DEYİR Kİ, HANSI ÖLKƏDƏ ƏDALƏT OLSA, O ÖLKƏDƏ:
- qıfıllı qapılar açılar;
- nəfəs üçün hava yolu qoyular;
- qısır inəklər doğar;
- çaylarda su çoxalar;
- ağacların barı artar;
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- pulun dəyəri olar;
- düyünlər çözülər;
- qarışıqlığa son qoyular;
- ölkə sərvətə hamilə olar;
- sərvət aşıb-daşar;
- hər kəsə layiq olduğu verilər;
- kasıblar sevinər;
- qaçqınlar öz yerinə qayıdar;
- qoyunlar canavarların zülmündən qurtarar;
- çalağan göyərçinlə dost olar;
- fitnə ölər;
- əliuzunların (rüşvətxorların) əli qısalar;
- ölkənin düşmənləri qorxuya düşərlər;
- dostlar sevinərlər;
- hakimiyyətin mərkəzinə insana xidmət qoyular;
- cinayətkara belə işgəncə verilməz;
- xalq hakimiyyəti sevər;
- xalq dövlətinə bağlanar;
- kimsə ac qalmaz;
- kədərin yerini sevinc tutar;
- üzlərə təbəssüm qonar;
- hakimiyyət xalqın nazını çəkər;
- ölkənin xəzinəsi dolar;
- qılınc və şallaq (zülm, qorxu, şiddət) ölkədən sürgün edilər;
- ağaclar çiçək açar, yaşıllaşar;
- insanların əli pulla oynayar;
- bolluq, bərəkət bütün evlərin qapısını döyər;
- hakimiyyət ədalətli olanlara dəyər verər, onların önünü açar, zalımlarla savaşar, zülmün qapısını bağlayar;
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN UCA ALLAHA DUASI
Ey mənim ürəyimi müalicə edən, ALLAHIM!
Məni kimsəyə möhtac etmə!
Məni möhtac olanlara möhtac etmə!
Məni ancaq Özünə möhtac et!
Mənə nur ver!
İşlərimi asanlaşdır!
Qoyma başım kiminsə qarşısında əyilsin!
Halal ruzi ver!
Qəlbimi uca Allah sevgisi ilə doldur!
Mənə yeni söz xəzinələri bəxş et!
O xəzinələri açmaq gücü ver!
AMİN!
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN UCA ALLAHA DUASI
EY UCA ALLAHIM:
- məni Allahdan başqa kimsəyə möhtac etmə!;
- ruzi ver!;
- qocalanda əlimdən tut!;
- məni bu dünyanın köləliyindən azad et!;
- qulluğumu qəbul et!;
- məni qoru!;
- başımı ucalt!;
- bu dünyada başıma qənaət və riza tacı qoy!;
- axirət səadəti nəsib et!;
AMİN!
NİZAMİ GƏNCƏVİ DÖVLƏT BAŞÇISININ ÖZƏLLİKLƏRİNİ AÇIQLAMIŞDIR:
- ağıllıdır;
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- güclüdür - iradəlidir;
- səbirlidir;
- ölkəsini qoruyur;
- dövlətinin xəzinəsi insanlara xidmət edir;
- qayğıkeşdir;
- əvəz istəmədən nemətlər verir;
- cəsur sərkərdədir;
- insanları rifah içində yaşadır;
- saleh əməlləri ölkəni yaşıllığa - cənnətə çevirir;
- sıxıntıları həll edir - düyünləri açır;
- ədaləti minlərlə ölmüş qəlbi dirildir;
- xeyir işlərin arxasınca gedir;
- xeyirxahdır;
- uca Allahı unutmur;
- axirətə inanır;
- insanların arzularını yerinə yetirməsi üçün şərait yaradır;
- səxavətlidir;
- mərhəmətlidir;
- bağışlamağı çox sevir;
- verdiyi sözü yerinə yetirir;
- doğru danışır;
- vəfalıdır;
- fatehdir - ədaləti ilə qəlbləri, qılıncı ilə ölkələri fəth edir;
- elmlidir;
- alimləri sevir;
- məsləhətə önəm verir;
- işi iş bilənə tapşırır;
II "YEDDİ GÖZƏL" MƏSNƏVİSİNDƏ BƏHRAM OBRAZININ İNŞA MƏRHƏLƏLƏRİ
Nizami "Yeddi gözəl" - "Bəhramnamə" məsnəvisində Bəhram Gur obrazını addım-addım inşa etmiş, ona
bağlı olan hər şeyi hədəfə uyğun biçimdə dəyərləndirmiş, siyasi lider yetişdirməyin yollarını göstərmişdir:
- Bəhram Gurun atasına yer vermiş, aralarındakı fərqləri göstərmişdir: ata daş, oğul gövhərdir, ata zalım,
oğul insaflıdır, ata acımasız, oğul mərhəmətlidir;
- münəccimlər Bəhram Gurun taleyindən xəbər verirlər: o, fateh olacaq, ədaləti, əzəməti ilə aləmi
nurlandıracaq;
- o, şahın tək övladıdır;
- Bəhram Gurun uşaqlığı Ərəbistanda - Yəməndə keçir;
- Yəmən hakimi ona siyasətin - şahlığın elmini, ədəbini öyrədir;
- O, dörd yaşında cəsur şir olur;
- Bəhram Gurun sağlam böyüməsi üçün havası, təbiəti gözəl olan özəl yer seçilir;
- Bəhram Gur üçün özəl saray - Xəvərnəq qəsri tikilir;
- bu sarayın ustası Rum ölkəsinin məşhur memarı Simnardır;
- Nizami bu sarayın gözəlliyini parlaq məcazlarla təsvir etmişdir;
- Bəhramın özəl dayəsi, özəl müəllimi var;
- Onun elm öyrənmək marağı güclüdür;
- çox ağıllıdır, dərin qavrayışı var, məsələləri tez və düz anlayır;
- ərəb, fars, yunan dillərini öyrənir;
- dil müəllimi bir atəşpərəst muğu idi;
- astronomiyanı dərindən öyrənir;
- həndəsəni, riyaziyyatı çox sevir, çətin məsələləri tez qavrama gücü var;
- irfan bilgi sistemini öyrənir;
- müəllimi ona göylərin, yerin sirrini açır;
- nitq mədəniyyətinə, bəlağət elminə yiyələnir;
- Bəhram Gur bütün elmlərin mahiyyətini öyrənir;
- dinləmə mədəniyyətinə sahib olur;
- savaş elminin sirlərini öyrənməyə çox maraq göstərir;
- silah oynadır, at çapır, ox atır;
- çox cəsurdur, şirlərin pəncəsini, qurdların boynunu sındırır;
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- nizə oynatmaqda tayı-bərabəri yoxdur;
- mahir oxatandır, qranit daşları oxla bir-birinə tikir, ox atarkən bütün oxları eyni nöqtəyə vurur;
- daşı qılıncla parçalayır;
- nizəsinin ucu ilə darını deşir;
- oxu ilə tükü yarır;
- ona şir deyirdilər;
- bəbirin üstündə at çapırdı;
- qızmış şirlə oynayırdı;
- elmi güclə hərbi gücü özündə birləşdirmişdi;
- ov etməyi sevir, vəhşi gur ovlayır;
- Nizami Bəhramın atını, oxunu, yayını, ov məharətini incəliklərinədək təsvir edir;
- o, dörd yaşına çatmamış gurları ovlamır, onların qanını haram sayırdı;
- Bəhram Gur bir oxla guru və onu ovlamaqda olan (onun belinə minmiş) şiri öldürür;
- bir dişi gur Bəhramı arxasınca mağaraya aparır, onun balasını yemiş əjdahanı öldürməsini, qisasını almasını
istəyir;
- bu hadisə vasitəsi ilə həm Bəhramın cəsarəti, məharəti təsvir olunur, həm də zülm edən hər kəs cəzasını
alacaq ölçüsü tanıdılır, ədalətli ol mesajı verilir;
- Nizami Bəhram Gurun qorxunc əjdahanı öldürməsini bütün incəlikləri ilə təsvir edərək bu mesajları da
vermişdir: Allah ədalətli, cəsur, mərhəmətli olanlara böyük mükafat hazırlamışdır, məzlumun ahı zalımı həlak
edər, zalımın deyil, məzlumun yanında ol, məzlumların bu dünyasını xilas et ki, Allah da sənin axirətini qurtarsın,
ananın balasına sevgisi qeyri-adidir, o, balasını qurtarmaq üçün canını verər;
- rəssamlar Bəhram Gurun hər zəfərinin rəsmini qəsrin divarına nəqş edirlər;
- Bəhramın Xəvərnəq qəsri çox gözəldir, şahzadə ona yaraşan sarayda yaşayır;
- Bəhram o sarayda özəl bir otaq görür, orada yeddi ölkəni təmsil edən yeddi gözəl qızın şəkli otağın tavanına
çəkilmişdi, Bəhram Gurun rəsmi dairəvi biçimdə sıraya düzülmüş qızların rəsminin ortasında idi, Günəşin ətrafına
planetlər düzülmüşdü, ulduzların hökmü də divara yazılmışdı: Bəhram o yeddi gözəl qızı yanıma gətirəcək;
- Bəhramın atası vəfat edir, İran hakimiyyətində təmsil olunanlar Yəzdigürdün zalım olduğunu əsas
göstərərək monarxiya idarə üsulunun tələbini pozur, hakimiyyəti haqqı olan Bəhrama deyil, yaşlı, müdrik bir
insana verirlər, ərəb tərbiyəsi görmüş Bəhramın İranı idarə etməsini istəmirlər;
- Nizami bu hadisədən yararlanaraq Bəhramın bir sıra özəlliklərini önə çıxarır: a) övladlıq borcunu yerinə
yetirir - atasına yas tutur; b) hakimiyyət haqqının əlindən alınması ilə barışmır; c) qərarlı və iradəlidir, deyir ki,
indi yas vaxtı deyil, hakimiyyət uğrunda mücadilə vaxtıdır; d) ağıllı və cəsurdur - bilir ki, hərbi gücü olmasa,
hərbi güclə diplomatik güc birləşməsə, hakimiyyət haqqını əldə edə bilməyəcək; e) bacarıqlıdır - yüz minlik seçmə
ordu hazırlayır, yenilməz sərkərdə kimi Yəməndən İrana doğru hərəkət edir;
- Nizami Bəhramın ordusunun fiziki və mənəvi gücünü göstərmək üçün bütün incəliklərə yer verir, gözəl
məcazlardan yararlanır: əsgərlər zireh geyimli, dəmir çeynəyən, düşmən yıxan, div bağlayan, qalalar fəth edən
idilər, ordunun nəmi balığa, tozu Aya çatdırdı, bürünc küplərin naləsi ödü parçalayırdı, düşmənə olan kin
cəhənnəm odu kimi qızmışdı...;
- Bəhram hərbi gücünü göstərir, ancaq hakimiyyət məsələsini diplomatik yolla, qansız həll etmək istəyir,
belə ki, gələcəkdə idarə edəcəyi iranlılarla düşmənliyin artmasının onun ziyanına olduğunu bilir;
- İranı idarə edənlər Bəhramın əzəmətli ordusundan qorxuya düşür, çıxış yolu axtarır, qərara gəlirlər ki,
Bəhrama məktub yazsınlar, məktub yazır, onu din xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə Bəhrama
göndərirlər. Onlar Bəhramın hərbi hərəkatını dayandırmaq üçün məktubda bu fikirləri önə çıxarırlar: din
duyğusunu hərəkətə keçirir, dindaş olduqlarını vurğulayırlar, Bəhramı tərifləyir, onun hakimiyyət haqqını
tanıyırlar, dövlət idarəçiliyinin çətinliyini göstərirlər, atasının zülmünü özəlliklə qabardır, iranlıların Yəzdigürdə
nifrət etdiklərini söyləyirlər, maddi yardım təklif edirlər, vaxt istəyir, gələcəkdə İranın şahının Bəhram olacağını
bildirirlər;
- Bəhram iranlılara cavab məktubu yazır, Nizami bu məktub vasitəsi ilə onun kəskin siyasi zəkasını,
diplomatiya bacarığını, liderlik imkanlarını, uzaqgörənliyini, ağlının gücünü ortaya qoyur;
- Bəhram deyir ki, hakimiyyət haqqından əsla əl çəkməyəcək, İranın şahı olmaq onun halal haqqıdır, o, bu
halal haqqını ya savaş, ya da barış yolu ilə qazanacaq;
- O, şahı olacağı İran xalqına əziyyət vermək, onların nifrətini qazanmaq istəmir, ona görə də barış yolunu
seçir;
- Bəhram cavab məktubunda iranlıların qəlbini qazanmaq, ağıllı, cəsarətli, iradəli, ədalətli olduğunu
göstərmək üçün bu anlayışları önə çıxarır: din bağı qurur - Allaha inandığını söyləyir, atası ilə arasına məsafə
qoyur, onun zülmünə görə üzr istəyir, vədlər verir, deyir ki, mənim hakimiyyətim zamanı qəddarlıq, özbaşınalıq
olmayacaq, ədalət bərpa ediləcək, vergilər azaldılacaq, hər kəsin canı, malı, şərəfi qorunacaq, qərarlar məsləhətlə
qəbul olunacaq, vəzifələr ağıllı adamlara veriləcək, yeni fəthlər olacaq, İran xalqı zənginləşəcək, Allahın və
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insanların rizasını qazandıracaq işlər görəcəyəm, O, İranı idarə etmiş nəslinin böyük şahlarını yada salır, İranın
şahı olmaq mənim haqqımdır deyir, güclü, qətiyyətli olduğunu ifadə edən sözlər seçir, deyir ki, kimsənin
Bəhramın hakimiyyətə gedən yolunu kəsmək imkanı, gücü, haqqı yoxdur, artıq hər kəs bilsin ki, Bəhram İranın
şahıdır;
- Bəhram hakimiyyət uğrunda mübarizənin barış yolu ilə həll olunmasının yolunu açmaq üçün iti zəkasının,
sarsılmaz cəsarətinin, uzaqgörənliyinin göstəricisi olan bir təklif irəli sürür, deyir ki, iki vəhşi, itipəncəli, acıqlı,
ac, alovlu ağzından tüstü püskürən, nərildəyən şirin ortasına şahlıq tacı qoyulacaq, mərasim insanların gözü
qarşında təşkil olunacaq, kim o şirlərin arasından tacı götürsə, İranın şahı sayılacaq;
- İranı idarə edənlər bu təklifi qəbul etmək məcburiyyətində qalırlar, belə ki, rədd etsələr, savaşmalıdırlar,
savaşmaq imkanları da yoxdur, düşünürlər ki, tacı ilk olaraq Bəhram götürməlidir, bu zaman o, ölə bilər,
hakimiyyət də onlara qalar;
- iyirmi iki yaşı yenicə tamamlanan Bəhram Gur iki azğın şirin başını ayaqları altında tutur, pəncələrini
parçalayır, dişlərini qırır, öz başını və tacı xilas edir, şir olan Bəhram taxta oturur, tülkülər taxtdan yıxılırlar;
- İranın şahı olan qoca Bəhramı "bütün iqlimlərin şahı", "dünyanın şəhriyarı" adlandırır;
- din xadimləri ona "cahanın şahı" deyirlər;
- şahlar ona "şahlar şahı" adını qoyurlar;
- İranın siyasi, hərbi, dini elitası Bəhramın şahlığını qəbul edir - könüllü qərar verən də var, məcbur olan da;
- Bəhramın siyasi zəfərinin səbəbləri bunlardır: ağıllı, cəsarətli, iradəlidir, siyasəti, diplomatiyanı gözəl bilir,
idarəçiliyi bacarır, hədəfi var, özünə güvənir, çalışqandır;
III "BƏHRAMIN ƏDALƏT XÜTBƏSİ" ADLI BÖLMƏNİN ŞƏRHİ
GİRİŞ
"Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Bəhramın ədalət xütbəsi" alı bölməsi orijinalda da, tərcümədə də iyirmi iki
beytdir. Bir fərq var ki, orijinal mətndə bu adda ayrıca bölmə yoxdur. "Bəhramın öz atasının yerində taxta
əyləşməsi" adlı bölmə var, adını çəkdiyimiz hissə də bu fəslin içindədir.
Tərcümədə başlığa çıxarılmış "nitq" sözü də orijinalda yoxdur, onun yerinə "xütbə" qəlibi var. Bu söz mətnin
məzmununa, Bəhramın dövründəki siyasi anlayışa, adət-ənənəyə uyğundur. Belə ki gələnəyə uyğun olaraq yeni
şah xütbə oxuyur, hakimiyyətinin yol xəritəsini, idarəçiliyinin əsaslarını açıqlayır, xalqla ünsiyyət qururdu. Onu
da bildirək ki, "xütbə" sözü ərəbcədir, "x-t-b" kökündəndir, "danışıq", "gözəl danışma", "dini məzmunlu söhbət"
(imam cümə günü, cümə namazında, namazdan öncə möminlərə xütbə oxuyur, onlara öyüd verir, gözəl danışığı
olan da "xətib" adlanır) anlamlarını daşıyır.
Nizami niyə məhz "xütbə" sözünü seçmişdir? Səbəbləri sıralayaq: hər danışıq/nitq xütbə deyil, xütbə çox
önəmli mövzuları / məsələləri əhatə edir, İranda çox önəmli, tarixi hadisə baş vermiş, zalım Yəzdigürd ölmüş,
dövlət idarəçiliyində söz sahibi olan siyasi, dini, hərbi zümrə (elita) monarxiya idarəçilik sisteminin qanunlarını
pozaraq hakimiyyət haqqı olmayan bir qocanı şah elan etmiş, Bəhram da hərbi, siyasi, diplomatiya gücünü
birləşdirərək halal haqqı olan şahlığı geri almışdır, vəziyyətin yenidən dəyərləndirilməsinə ehtiyac var, xalq,
keçmiş siyasi, dini, hərbi zümrə həyəcan içindədir, hər kəs yeni şahın - Bəhramın nə deyəcəyini, hansı addımları
atacağını gözləyir, insanların çoxsaylı sualları var: Yəzdigürdün zülmü davam edəcəkmi? Bəhram verdiyi sözləri
tutacaqmı? O, bağışlama, mərhəmət, ədalət, islahat, rifah yolunu seçəcək, yoxsa dar ağacları quracaq, qisas alacaq,
zülm edəcək? Yoxsulluq, didişmə, parçalanma, nifrət, soyğunçuluq davam edəcəkmi? İran dövlətinin taleyi necə
olacaq, zülm, qarışıqlıq nəticəsində dağılacaq, yoxsa ədalət və milli birliklə güclənəcək? Elə buna görə də
Bəhramın proqramını, ölkənin inkişaf yolunu açıqlamasına ehtiyac var. Bu önəmli mesajları əhatə edən çıxışın
adı da xütbədir, o, sıradan bir söz deyil, anlayışdır, içində siyasi, dini, hərbi, iqtisadi, mədəni, sosial anlamlar
daşıyır. Nizami elə bir söz / anlayış seçmişdir ki, bu qəlib həm tarixi hadisə baş verdiyini, həm də çox önəmli, hər
kəsi düşündürən mesajların olacağını ifadə edir.
Nizami "Bəhramın ədalət xütbəsi" deyir. Yeni məqamda Bəhram Gur qəlibindəki "gur" sözünü atır, onu
"şah" kimi tanıdır. Bu təqdimat biçiminin seçilməsinin səbəblərini sıralayaq: artıq keçmiş bitmişdir, gur ovlayan,
gününü məclislərdə keçirən Bəhram Gur yoxdur, öz siyasi kimliyini, ağıllı, cəsur, iradəli olduğunu, siyasət və
diplomatiya bacarığını göstərmiş Bəhram şah var, gur sözünün ixtisarı siyasi anlam yüklənmişdir, bir dövrün bitib
yeni bir dövrün başladığını ifadə edir, artıq gurları deyil, xalqın qəlbini ovlamağa ehtiyac var, gurları oxla, yayla,
xalqın qəlbini ədalətlə ovlamaq olar, o, artıq İranın şahıdır, İranın siyasi, hərbi, dini təbəqəsi (elita) və xalqı onu
şah kimi qəbul etmiş, üstəlik, Bəhramı "bütün iqlimlərin şahı", "dünyanın şəhriyarı", "cahan şahı" adlandırmışdır,
o, indi bir dövlətin, xalqın siyasi lideridir, bu siyasi yükün anlamını ifadə edən adlandırma Bəhram Gur deyil,
Bəhram şahdır, onun şah titulu sadəcə nəsildən gələn bir miras deyil, öz gücü ilə qazandığı siyasi kimlikdir, halal
haqdır, mən şahlığı əməyimlə haqq etmişəm mesajıdır, sən şahlığı əməyinlə, siyasi, hərbi, diplomatiya
imkanlarınla, ağıl, elm, iradə, cəsarət və gücünlə qazansan, xalq şahlığını qəbul edər, səni istəməyənlər belə
razılaşmağa məcbur qalar, o, gerçək şahdır deyər.
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"Bəhramın ədalət xütbəsi" başlığında "ədalət" sözü var. İranın şahı olan Bəhramın iyirmi iki beytlik ilk
tanıtma xütbəsinin göbəyində ədalət anlayışı yer tutur, hər beyt, hər söz, hər məcaz, hər obraz bu anlayışın bir
yönünü açıqlayır. Bəhramın İran xalqı, siyasi, hərbi, dini çevrələrlə ilk üzbəüz təmasında ədalət anlayışını önə
çıxarmasının, xütbəsini bu ölçüyə uyğun qurmasının səbəbləri var:
- "ədalət" ərəb sözüdür, "ayn-d-l" kökündəndir, ədalət hər kəsin, hər şeyin haqqını vermək, onları layiq
olduğu yerdə tutmaq, hər varlıqdan ilahi təyinatına uyğun istifadə etməkdir, ziddi zülmdür, o da bir şeyi yerindən
etməkdir;
- ədalət həm də siyasi anlayışdır, idarəçiliyin əsasıdır;
- dövlətin varlıq səbəbi ədaləti təmin etməkdir, bizdən öncəkilərin dediyi kimi, dövlətin imanı ədalətdir, bir
dövlət inancsızlıqla deyil, zülmlə çökər;
- Bəhram xütbəsində ədalət anlayışını önə çıxararaq çoxyönlü mesajlar verir;
- ilk mesajı keçmişlə bağlıdır, o, atası Yəzdigürddən hər çeşid zülm görmüş İran xalqına deyir ki, artıq zülmün
qaranlığı bitmiş, ədalət günəşi doğmuşdur;
- ey cəfakeş İran xalqı, Bəhram atasından fərqlidir;
- sizin ən çox ədalətə ehtiyacınız olduğunu bilirəm, onu təmin edəcəyəm;
- siyasi, iqtisadi, mədəni, dini zülmün kökünü kəsəcəyəm;
- Bəhram xalqla sağlam siyasi bağ qurmağın ən gözəl yolunun ədalət olduğunu bilir;
- İran xalqının güvənini qazanmaq, Bəhramla bağlı şübhələrini yox etmək, onları birləşdirmək, öz tərəfinə
çəkmək istəyir;
- onlara ümid verir, ədalətin ən önəmli özəlliyi ümid, güvən verməsi, cəsarətləndirməsidir;
- deyir ki, ədalət ölkəmizə barış, mərhəmət, sevgi, güvən, bolluq gətirəcək, kini, düşmənliyi, yoxsulluğu,
didişməni, nifrəti yox edəcək, hər birinizin haqqını qoruyacaq, milli birliyə yol açacaq, dövlətimizi gücləndirəcək,
xalqla dövləti bir-birinə bağlayacaq, dövləti xalqın xidmətçisinə, qoruyucusuna çevirəcək;
- ey İran xalqı, bilin, yüzdə yüz əmin olun ki, Bəhram ədaləti təmin etmək üçün var;
Nizami Bəhramın ədalət xütbəsini "təptəzə dürr" (parlaq, canlı, diri) adlandırır, belə ki, dürrün əmələ gəlməsi
çox ağrılı işdir, ədaləti təmin etmək də çox çətindir, ədalət dürr kimi səbir istəyən nemətdir, ədalət mənəvi nur
qaynağıdır, dürr kimi parlaqdır, ədalət zülmün qaranlığını yox edir, ədalətin işi toplumu diriltməkdir, ədalət dürr
kimi çox dəyərlidir...
"Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Bəhramın ədalət xütbəsi" adlı iyirmi iki beytlik bölməsini bir neçə hissəyə ayıra
bilərik:
- Bəhram öncə hakimiyyəti qazanmasını Allahın lütfü kimi dəyərləndirir (səbəblərini şərh zamanı
sıralayacağıq);
- o, Allahın yardımı ilə əldə etdiyi hakimiyyət nemətinə görə Ona şükür edir;
- deyir ki, bu nemətin şükrü ölkəni ədalətlə idarə etməkdir;
- Allaha söz verir;
- bilir ki, Allahın rizasını qazanmağın yolu insanları razı salmaqdır;
- insanların qəlbini, dəstəyini, güvənini qazanmağın şərti də ədalətli olmaqdır;
- Bəhram ədaləti necə təmin edəcəyinin yollarını açıqlayır;
- deyir ki, məndən ancaq günahkarlar, oğrular, canilər, yolkəsənlər inciyəcək;
- işini bilən insanlarla işləyəcəyəm;
- hər kəsdən düzlük tələb edəcəyəm;
- işini yerinə yetirməyən cəzalanacaq;
- itaətim ancaq Allahadır, Onun buyruqlarını yerinə yetirəcəyəm;
- insanlara gözəl əməllərimlə ümid verəcəyəm;
- hər kəsin təhlükəsizliyi təmin olunacaq;
- işlər məsləhətlə yoluna qoyulacaq;
- ədaləti təmin etməyin nə dərəcədə çətin olduğunu bilirəm, kimsə iradəmi sındıra bilməz, dirənəcək, qalib
gələcəyəm;
- Bəhram ədalətin təmin olunmasına qarşı çıxanlara bəddua edir: onlar sevinc görməsinlər;
- o, hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmət hərəkatına başlayacağına, bu yolla da hakimiyyət
nemətinin şükrünü yerinə
yetirəcəyinə inanır;
BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
TANRI VERƏN NEMƏT MÜBARƏK OLSUN!

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

من به داد خدای کافسر گفت
من به باد شاد داد خدا این
O dedi: "Tacı mənə Tanrı bəxş etdi,
Bu Tanrı verən nemət mənə mübarək olsun!
Bəhram iki vəhşi, itipəncəli, acıqlı, ac, ağzından alov çıxan, nərildəyən şirin arasından tacı götürdü, şahlıq
haqqını geri qaytardı, təbrikləri qəbul etdi, heç ara vermədən ədalət xütbəsini söyləməyə başladı, bu hal bir sıra
mesajlar verir: Bəhram baş verən hadisənin nə dərəcədə önəmli olduğunu bilir, İranda hakimiyyət dəyişir, hər an
dəyərlidir, gecikmək olmaz, İran xalqı, başqa dövlətlər İranda baş verənləri diqqətlə izləyirlər, o dönəmdə İran
dünyanın iki imperatorluğundan biridir, bu ölkədə baş verənlərin daxilə - xalqa, xaricə - dövlətlərə təsir gücü var,
Bəhram vəziyyətə nəzarət etməlidir, bunun üçün gecikmədən proqramını açıqlamalı, xalqı öz ətrafında
birləşdirməli, gücünü, İrana tam hakim olduğunu, dövlət (hakimiyyət) xalq birliyini göstərməlidir.
Nizami Bəhram üçün hər anın nə qədər önəmli olduğunu vurğulamaq məqsədi ilə birbaşa ədalət xütbəsinə
keçir, ən qısa ifadə biçimini - "dedi" ("qoft") feilini seçir, "o dedi", "şah dedi", "Bəhram dedi", "ayağa qalxıb
dedi", "xalqın hüzuruna çıxıb dedi", "insanlara təşəkkür etdi, sonra dedi" kimi vaxtı uzadan qəliblərdən imtina
edir. Bu, həm də Bəhramın nə qədər ağıllı, hazırlıqlı, siyasət ustası olduğunu göstərir. Belə ki, o, ədalət xütbəsini
hazırlamaq üçün vaxta, məsləhətçilərə ehtiyac duymur, məsələnin mahiyyətini dəqiq bilir, onu ən gözəl biçimdə
ifadə etməyi də bacarır (Bəhram iranlıların məktubuna da vaxt ehtiyacı hiss etmədən birbaşa cavab vermişdi).
O bilir ki, İran tarixinin həlledici dönəmlərindən biridir, hakimiyyəti qazansa da, hələ xalqın qəlbini
qazanmamışdır, atasının zülmü İran xalqını ondan uzaqlaşdırmışdır, bu önəmli vaxtda İran xalqının könlünü fəth
etməli, onu öz ətrafında birləşdirib gücünü göstərməli, İrana tam hakim olmalı, fürsət gözləyən düşmənlərinin baş
qaldırmasına imkan verməməlidir. İran xalqının könlünü fəth etməyin də tək bir yolu var, o da ədalətdir. Elə bu
ehtiyaca görə də gecikmədən ədalət xütbəsini xalqa təqdim etməlidir.
"Dedi" feilindən sonra "ke" / "ki" bağlayıcısı var, Nizami hər anın önəmini göstərmək üçün bu bağlayıcının
"e" hərfini atmış, onu özündən sonrakı sözə birləşdirmişdir.
Bəhram dedi ki, tacı mənə Tanrı bəxş etdi. Orijinalda "əfsər" sözü var, tac mənasını daşıyır. Hökmdarların
maddi hakimiyyət simvollarından biri də tacdır. Tac anlamını ifadə edən bu sözlərdən də istifadə olunmuşdur:
"dihim", "əfsər", "külah", "börk", "imamə", "isabə", "dəstərçə" (fərqli məqamlara görə, hala uyğun tac biçimləri
seçilmişdir).
Nizami Bəhram dönəmində İran hakimiyyət gələnəyinə uyğun olan "əfsər" sözünü seçmiş, tarixi o tarixə
bağlı anlayışlarla tanıtmışdır.
Bəhram ədalət xütbəsini - siyasi proqramını açıqlamazdan öncə, ya da xütbənin başlanğıcında İran xalqına,
dövlətin siyasi, dini, hərbi zümrəsinə, öz əsgərlərinə təşəkkür etmək ehtiyacı hiss etmir, belə ki, onların Bəhramın
hakimiyyət haqqını geri almasında əməyi yoxdur: İran xalqı onu tələb etməyib, əksinə, atasının zülmünə görə ona
qarşı olub, İranın siyasi, dini, hərbi seçkin zümrəsi öncə onun hakimiyyət haqqını əlindən alıb, sonra da Bəhramın
hakimiyyətə gəlməməsi üçün bacardığı hər şeyi edib, öz ordusu da onun hakimiyyəti uğrunda savaşmayıb - savaşa
ehtiyac olmayıb, məsələ diplomatik yolla həll edilib. Bəhramın anlayışı - inancı budur ki, zəfərin qazanılması iki
yolla gerçəkləşib: a) Allah yardım edib; b) Bəhramın ağlı, cəsarəti, iradəsi, siyasət və diplomatiya bacarığı
hakimiyyətə gedən yolu açıb; Bəhram monarxiya sisteminə uyğun siyasi liderdir, o, zəfərinə Allahdan başqa
kimsəni ortaq etməz, bunu liderlik anlayışına yaraşdırmaz.
Nizami də birinci beyti - ədalət xütbəsinin başlanğıcını Bəhramın zəfərinə yol açan bu iki anlayışa görə
qurub, söz seçimini bu ideyaya uyğunlaşdırıb. "Dedi", "ke", "əfsər" / "tac" qəliblərindən sonra "Xuda" - "Xoda"
sözü gəlir, bu söz Allah adının deyil, əl-İlah adının qarşılığıdır. Allah sözünün heç bir dildə qarşılığı yoxdur, türk
dilindəki Tanrı sözü də Allah adının deyil, əl-İlah adının qarşılığıdır. Allah əl-İlahdır, ibadətə layiq tək məbuddur.
Bəhram deyir ki, əfsəri/tacı mənə Xuda verdi. O, ədalət xütbəsinin başlanğıcında niyə Allahı yada salır, Onun
haqqını təslim etmək zərurəti hiss edir. Səbəbləri sıralayaq:
Birincisi, Allaha inanır, iranlılara yazdığı cavab məktubunun başlanğıcında bunu açıqca ifadə edir, bu sözlərə
yer verir: "Ata (Yəzdigürd) allahlıq iddia etsə də, Mən Allahı sevirəm, Onun ölçüləri ilə tərbiyələnmişəm".
İkincisi, monarxiya sistemini quranlar inanır, xalqı da inandırırlar ki, onların hakimiyyətinin qaynağı
Allahdır, Allah insanlar arasından onları seçib. Onun seçdiyindən başqa kimsənin hakimiyyət haqqı yoxdur,
hakimiyyət seçilmiş ailənin ortaq malıdır, atadan oğula keçir, onlara qarşı çıxmaq Allaha qarşı çıxmaqdır.
Üçüncüsü, Bəhram xütbəsinin ilk addımında hakimiyyətinin qaynağı Xudadır fikrini mərkəzə qoymaq, özəl
vurğulamaq üçün bir beytdə iki dəfə Xuda sözünə yer verir, hər misraya Xuda sözünü yerləşdirir. Ancaq burada
da incə bir məqam var, bu, tərcümədə nəzərə alınmayıb. Belə ki "Xoda" sözü birinci misrada "Xodai", ikinci
misrada isə "Xoda" biçimindədir. "Xoda" sözünün sonundakı "yə" hərfi müəyyənlik artiklı rolunu oynayır,
"Xoda" sözünə o Allah ki, hakimiyyəti bizim nəslə verən, bizi seçən, mənə də zəfər bəxş edən Allah anlamlarını
yükləyir, deyir ki, Onun seçdiyinin qarşısında kimsə dura bilməz, ey İran xalqı, ey dostlar və düşmənlər, bilin ki,
bu gün İranın şahı Allahın seçdiyi Bəhramdır.
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Dördüncüsü, Bəhram Xuda/Xoda özünə iki dəfə yer verdi, məni Allah seçdi fikrini mərkəzə yerləşdirdi ki,
dindar İran xalqı ilə, ciddi təsir gücü olan din xadimləri ilə könül bağı qura bilsin, onları öz tərəfinə çəksin, mən
də sizdənəm, eyni dinə mənsubluq (zərdüştlük), eyni Allaha inanırıq.
Beşincisi, Bəhram bu yolla həm də onu deyir ki, mənə qarşı çıxan Allaha qarşı çıxmış olacaq, bunun da
cəzası çox ağırdır.
Altıncısı, Allah inancının önə çıxarılması Bəhramın ədalət vədinin təminatıdır. Belə ki, monarxiyada
hakimiyyət bir şəxsin əlində cəmlənir, şaha nəzarət imkanı yoxdur. Bir nəzarətçi qalır, O da Allahdır, yəni ey İran
xalqı, Allahı şahid tutaraq söz verirəm ki, ədalətli olacağam, mənə inana, güvənə bilərsiniz.
Yeddincisi, Allah inancının önə çıxarılması Ona dillə şükrün ifadə biçimidir, əməli şükrün təsdiqi isə ədaləti
təmin etməklə gerçəkləşəcək.
Səkkizincisi, Bəhram deyir ki, əfsəri/tacı mənə Allah verdi. Allah hakimiyyəti necə verir? Bu ölçünü necə
anlamalıyıq? Sıralayaq:
- Allahın zəfər qanunu var, bu ilahi zəfər yazılımının ölçüləri dəyişməz;
- Allahın təsadüf adlı qanunu yoxdur;
- O, heç kimə heç nəyi təsadüfən verməz, hər şeyi bir ölçüyə bağlayar;
- qanunları əsla dəyişməz;
- Onun qanunlarına əməl edən uğur qazanar;
- Allahın zəfər qanununun içində bunlar var: ağıl nemətindən doğru istifadə et, çox çalış, peşəkar ordu hazırla,
onu maddi, mənəvi dəyərlərlə silahlandır, hərb elmini öyrən, orduya layiq olanı lider seç, düşmənini tanı, cəsur,
iradəli ol, siyasət və diplomatiyanı dərindən öyrən, zəfəri Allahdan bil - səndən hərəkət, Ondan bərəkət, Allaha
dua et, savaş zamanı və zəfər qazananda həddi aşma, zəfər sərxoşu olma, məğlub tərəfə zülm etmə;
- zəfəri özündən bilsən, onun köləsi olacaqsan, nəticədə, Allahın məğlubiyyət qanunu işə düşəcək, təkəbbür
məğlubiyyətə yol açacaq, zəfər əldən gedəcək, həlak olacaqsan;
Deyə bilərik ki, Bəhram Allahın zəfər qanununun bütün şərtlərinə əməl etmiş, Allah da ona hakimiyyət
vermişdir. Allah haqq edənə verər. Onun verdiyi hakimiyyət nemətinin davamı ədalətlə mümkündür, bu da ilahi
qanundur. Zülm ortaya çıxsa, nemət əldən gedər, bu da Allahın qoyduğu ölçüdür.
Dedik ki, Bəhram ədalət xütbəsinin ilk beytində (başlanğıcında) Allahı və özünü önə çıxarır, deyir ki,
hakimiyyəti (zəfəri) verən Allahdır, O, Bəhramı seçdi, onu bu nemətə layiq gördü, siz də Allahın seçdiyini qəbul
etməlisiniz. O, seçilmiş Bəhram tezisini vurğulamaq üçün iki yoldan yararlanır: a) mən əvəzliyini "mənə" ("be
mən") biçimində iki dəfə işlədir, hər misraya yerləşdirir, birinci misrada Xoda/Xuda, O Xuda ki, seçim Ona aiddir,
O, tacı-əfsəri mənə (kimsəyə deyil, məhz mənə) verdi, ikinci misrada isə Xudanın verdiyi (hakimiyyətin gerçək
qaynağını yenə vurğulayır) bu nemət mənə (məhz mənə) mübarək olsun mənalarını yüklənir; b) "mənə" ("be
mən") qəlibini açıq görünən, yadda qalan, mesaj verən yerə-rədif mövqeyinə yerləşdirir; "Be mən" ("mənə")
vurğusunun təkrarı sevinci, gücü, haqq etməyi, qüruru, eləcə də seçilmişliyin, şahlığın verdiyi təkəbbürü ifadə
edir.
Bəhram Allahın verdiyi hakimiyyət mənə mübarək olsun deyir, mübarəkdir demir, "mübarək olsun" dua,
şükür qəlibidir, gələcəklə bağlı arzudur. "Mübarək" sözü ilə "bərəkət" sözü ərəbcədir, eyni kökdəndir, bir şeyin
mübarək/bərəkətli olması içində üç məna daşıyır: a) xeyirlidir (zərərli, haram, şər olan şeylərə mübarək olsun
deyilməz), hakimiyyət çox böyük, xeyirli nemətdir, təyinatına uyğun istifadə olunsa, insanlara çox xeyir verər; b)
çoxdur - bərəkətli/mübarək olan nemət çox olandır, hamıya aiddir, ondan hamıya pay çatar, hakimiyyət elə
deyilmi?; c) davamlıdır - bərəkətli olan davamlı olandır, bir ana, dönəmə bağlı deyil;
Allahın Bəhrama verdiyi hakimiyyət nemətinin mübarək olması (o, mübarək olsun deyir) nəyə bağlıdır?
Cavab birmənalıdır, ədalətə. Hakimiyyət neməti ədaləti təmin etsə, ədalətlə mayalansa, mübarək olacaq. Ədalət
nemətə bərəkət verir, zülm nemətin bərəkətini yox edir.
İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
ALLAHA ŞÜKÜR OLSUN!
سپاس و آفرین خوانم خدا بر
شناس خدای بر باد کافرین
Tanrıya şükür və alqışlar olsun!
Tanrını tanıyana afərin olsun!
Bəhram hakimiyyət nemətinin sahibi Allahdır (ancaq bir tək Odur), O, bu neməti məhz mənə verdi, məni
seçdi ölçüsünü gündəmdə tutur, fərqli biçimlərdə təkrar edir ki, məsələ yaxşıca, doğru anlaşılsın, İran xalqı bu
fikri qəbul etsin, nəticədə, Bəhramla xalqın ünsiyyəti qurulsun, xalq ona inansın, arxasınca getsin.
Beytdə hakimiyyəti mənə Allah verdi ölçüsü bu yollarla təqdim olunmuşdur:
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Birincisi, Xoda / Xuda sözünə iki dəfə yer verilmiş, bu qəlib hər misraya yerləşdirilmişdir, birincisi Xoda,
ikincisi Xodai (tanınan, bilinən, o Xoda ki, hakimiyyətin qaynağıdır və bu neməti mənə verdi) biçimindədir.
İkincisi, beyt Allaha şükür ifadə edən sözlərlə doludur: "afərin" sözünə iki dəfə, "sepas" sözünə bir dəfə yer
verilmişdir. "Afərin" sözü "afərin oxuyuram", "afərin olsun", "sepas" sözü isə "sepas oxuyuram" biçimindədir.
"Afərin" sözü bu mənaları əhatə edir: şükür, tərif, alqış, sevinc. "Allaha afərin oxuyuram", yəni Ona şükür edirəm,
Ona borclu olduğumu bildirirəm, Onun qulu olmaqdan qürur duyuram, bunu özümə şərəf sayıram. Bu, nemətə
görə şükrün dillə ifadəsidir, saleh əməllə ifadə biçimi də var, irəlidə görəcəyik. "Sepas" sözü də mətndə Allaha
şükrü ifadə edir, içində bu mənaları daşıyır: təşəkkür, razılıq, məmnunluq. "Sepas oxuyuram" (hərfi tərcümə),
yəni Allahımdan çox razıyam, hər şeyimi Ona borcluyam, Onu nemətin sahibi kimi tanıyıram.
Üçüncüsü, Bəhram "afərin olsun" qəlibini Tanrını tanıyana aid edir. O, "Tanrını tanıyanlara" demir, "Tanrını
tanıyana" deyir, özünü nəzərdə tutur. Yəni ikinci beytdə də Allah və mən vurğusu var. Mənə də afərin olsun, halal
olsun. Birinci misradakı "afərin" sözü Allaha bağlıdır, şükür mənasını daşıyır, şükür ancaq Allaha aiddir - nemətin
sahibi də, o neməti verən də Allahdır. İkinci afərin sözü Bəhrama aiddir, şükür mənası daşımır, daşımaz, belə ki,
insana şükür edilməz, ona görə də ikinci misrada "afərin olsun" ("afərin bad") biçimində olan bu qəlib yaşa, var
ol, halal olsun anlamlarını yüklənir.
Dördüncüsü, o, Tanrını tanıyana afərin olsun deyərkən, özünü nəzərdə tutarkən "Xodai" qəlibini seçir,
"Xoda" sözünə müəyyənlik əlaməti artırır, yəni O Tanrıya ki, o bildiyim, tanıdığım, inandığım, sevdiyim, itaət
etdiyim
Tanrıya
ki,
hakimiyyət
nemətinin
sahibidir
və
o
neməti
mənə
verdi.
Beşincisi, iki misra arasında "ke"/"ki" bağlayıcısı var, misraları formaca, məzmunca bir-birinə bağlayır. Bu
mənanı ortaya çıxarır: Allahı tanımaq bütün nemətlərin, o sıradan hakimiyyətin sahibinin Allah olduğunu
bilməkdir, neməti verən də Odur, Allahı tanımaq Onun buyurduğu kimi yaşamaqdır, Onu tanıyan (elm) Onu sevər,
Onu sevən Ona iman edər, Ona iman edən Onun buyurduğu kimi yaşayar. Bəhram niyə özünə afərin olsun deyir?
Bu, Allaha kim şükür edər sualının cavabıdır. Allahı haqqı ilə tanıyan Ona şükür edər, Ondan razı olar. Bəhrama
ona görə afərin olsun, halal olsun ki, o, Allahı haqqı ilə (doğru) tanımış, ona verilən hakimiyyət nemətinin
sahibinin Allah olduğuna ağıl və qəlbinin bütün gücü ilə inanmış, bunu dili ilə ifadə etmiş, ədalət əməli ilə
dəstəkləyəcəyinə söz vermişdir. Şükrün anlamı da budur: nemətlərin sahibini tanı, onlardan təyinatına uyğun
istifadə et.
Altıncısı, Bəhram mən vurğusunu bu biçimlərdə ifadə edir: a) beytin birinci misrasının tərcüməsi doğru deyil,
tərcümə belədir: "Tanrıya şükür və alqışlar olsun!" Burada Allah və Bəhram (mən) ölçüsünə uyğunsuzluq var.
Orijinal mətn belədir: "Allaha şükür və alqış edirəm / Allaha afərin deyir, razılıq edirəm". "Xanəm" (oxuyuram)
feilinin sonundakı şəxs sonluğu məni önə çıxarır, qeyri-müəyyənlik yoxdur, şükür edən mənəm, belə ki,
hakimiyyət nemətinin sahibi onu məhz mənə vermişdir; b) ikinci mən vurğusu da Tanrını tanıyana - Bəhrama
afərin olsun cümləsi ilə ifadə olunmuşdur, Tanrını tanıyan da, tanıdığıma görə şükür edən də mənəm.
Yeddincisi, ədalət xütbəsindəki Allah və mən vurğusu dəyişim, dönüşüm, qorxu, qeyri-müəyyənlik halı
yaşayan İran xalqına nə deyir? Deyir ki, Allahın seçdiyi Bəhrama inanın, güvənin, onun ətrafında birləşin, o, sizi
zülmün qaranlığından ədalətin nuruna çıxaracaq.
ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
NEMƏTƏ ARXA ÇEVİRMƏRƏM!
نکنم خدا نعمت بر پشت
نکنم چرا کنم نعمت شکر
Tanrının nemətinə arxamı çevirmərəm,
Onun nemətinə görə şükür edirəm, niyə etməyim?
Bəhram nemətlərin, o sıradan hakimiyyət nemətinin sahibi Allahdır, O, məni seçdi, neməti məhz mənə verdi
fikrini, Allah və mən ölçüsünü tanıtmağa, İran xalqının düşüncəsinə yerləşdirməyə, bu yolla da xalqı öz ətrafında
birləşdirmək imkanları formalaşdırmağa davam edir. Bu ölçüdə Allah yaradıcı, hər şeyin sahibi, Bəhram isə Onun
qulu statusundadır. Üç beytdə beş "Xoda"/"Xuda", altı "mən" sözü fərqli biçimlərdə (Xoda, Xodai, mən, şəxs
sonluğu) işlədilmişdir.
Bəhram hakimiyyəti nemət kimi dəyərləndirir. "Nemət" sözü ərəbcədir, "yumşaq olmaq", "parlaq", "gözəl
olmaq", "rifah içində yaşamaq", "sevinmək" kimi anlamlar daşıyan "nam" sözündən törəmişdir, bu mənaları var:
- "lütf edilən şey";
- "nemət";
- "yaxşı vəziyyət";
- "yaxşılıq";
- "gözəl";
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Qurani-Kərimdə "nemət" sözünə cəmi ilə birlikdə əlli dəfə yer verilmiş, daha çox "Allahın neməti" biçimində
işlədilmişdir. Allah buyurur:
- Onun kitab göndərməsi nemətdir;
- Allahın iki qəbilə arasındakı düşmənliyi dostluğa çevirməsi nemətdir;
- insana lütf edilən hər şey nemətdir;
- Onun nemətləri saysız-hesabsızdır;
- nemətlərin maddi, mənəvi olanları var;
- Allahın açıq, gizli nemətləri var;
- din nemətdir;
- Allahın ehsan etdiyi hər şey nemətdir;
- nemət verilməmiş insan, canlı, cansız varlıq yoxdur;
Bəhram hakimiyyətin nemət olduğunu söylədi, ancaq bu neməti Allahdan ayırmadı, Allahın neməti dedi, bu
yolla mesajlar verdi:
- bütün nemətlər, o sıradan hakimiyyət neməti çox dəyərlidir;
- nemətləri yaradan Allahdır;
- nemətlərin sahibi Odur;
- O, nemətləri hər an yaradır, bütün qullarına paylayır;
- bəzi nemətlərini seçdiyi qullarına verir, bu, onları çox sevdiyi, ya da sevmədiyi anlamına gəlmir, O, bir sıra
qullarını da hakimiyyətlə sınayır;
- o, "nemət" sözünə iki dəfə yer verir, onun dəyərini önə çıxarır, təkrar önəmi, sevinci ifadə edir - insan
sevdiyinin adını dilindən düşürməz;
Bəhram Allahın ona verdiyi nemət qarşısında tutumunu ifadə edir, qətilik bildirən frazeoloji birləşmədən
yararlanır, məcaz seçir ki, sözü daha təsirli olsun, Allaha verdiyi vədi yerinə yetirəcəyinə, sədaqətinə hər kəs
inansın. Elə buna görə də Allahın nemətinə əsla arxa çevirmərəm deyir, nankor, xain olmayacağını vurğulayır.
Bu ölçünü önə çıxarır: hər nemətin şükrü var (şükür istəyir), bu nemətlərin şükrü öz cinsindəndir, məsələn, insan
olaraq yaradılmağın şükrü Allaha təslim olmaqdır, ağlın şükrü düşünmək, qəlbin şükrü iman, vicdanın şükrü
mərhəmət, iradənin şükrü doğrunu seçməkdir, o halda, Allahın hakimiyyət nemətinin şükrü nədir? Ədalətli,
mərhəmətli olmaqdır, insana xidmətdir, hakimiyyətin vəzifəsi ədaləti təmin etməkdir. Hakimiyyət nemətinin
şükrü yerinə yetirilsə, nə olacaq? Nemət artacaq, davam edəcək, bərəkəti çoxaldacaq, ədalət ölkəyə ümid, barış,
rifah gətirəcək. Allahın hakimiyyət nemətinə arxa çevirsən, nankor, xain olsan, hansı nəticələr ortaya çıxacaq?
Öncə onu deyək ki, hakimiyyət nemətinə nankorluq etmək onu zülm vasitəsinə çevirməkdir. Bu halda, ölkədə
nizam pozulacaq, yoxsulluq, didişmə, parçalanma, üsyan olacaq, zorakılıq, yalan, qorxu, cəhalət, saxtakarlıq
meydan sulayacaq. Nəticədə, hakimiyyət neməti geri alınacaq.
Nizami "Yeddi gözəl" məsnəvisində nemətə şükür etməməyin nəticələrini bu ölçülərlə açıqlamışdır:
"...Allahın yaratdığı insanlar nemətə görə Ona şükür etmədikləri zaman bolluq onlar üçün darlığa çevrilər, onlar
ruzilərini daşdan, dəmirdən çıxararlar".
Bəhram məsələni ikiyönlü (inkar-təsdiq) izah edir ki, mesajları doğru anlaşılsın. Öncə Allahın hakimiyyət
nemətinə arxa çevirmərəm dedi, nankorluğu rədd etdi. İndi də Allahın hakimiyyət nemətinə münasibətdə nə
edəcəyini (təsdiq) açıqlayır, yanlışın yerinə doğrunu qoyur, şükrün dəyərini önə çıxarır. Bu vasitələri seçir:
Birincisi, beytdə fərqli biçimlərdə üç "etmək" ("kərdən") feili var, ikisi inkarda, biri təsdiqdədir, bu feillər
şükrü borc, vəzifə, Allaha itaət kimi tanıdır. Öncə Allahın nemətinə nankorluq etmərəm deyir, bunun imkansız
olduğunu söyləyir, sonra ilahi nemətə şükür edərəm/etməliyəm, mənim işim, borcum, vəzifəm budur ölçüsünü
açıqlayır, hakimiyyət nemətinin qarşılığı ancaq şükür olmalıdır, ağıllı insan bunu edər demiş olar, ey İran xalqı,
Bəhrama yaraşan budur, o, şükrü seçmişdir.
İkincisi, Bəhramın nitqində "demək" deyil, "etmək" feili var, demək sözdür, etmək hərəkət, iş, əməldir.
Öncəki beytdə şükrün dillə ifadəsi var idi (dilin şükrü): "Xudaya şükür olsun!" Bu beytdə isə şükrün əməli yönü
açıqlanır: "nemətə şükür edərəm". Öncəki beytdə oxumaq/dillə söyləmək feili var, bu beytdə isə etmək feili
seçilmişdir. Yəni nemətə şükrümü işimlə ortaya qoyacağam. Bu belə olacaq: birinci misrada "etmək" feili
inkardadır, deyir ki, Allahın nemətini inkar etməyəcəyəm/ arxa çevirməyəcəyəm. Bu inkarın əməli yönü necə
olacaq? Bəhram hakimiyyət nemətini zülm vasitəsinə çevirməyəcək. İkinci misradakı "etmək" feili təsdiqdədir:
nemətə şükür etməliyəm. Bu təsdiq feilinin əməli yönü necə olacaq? Bəhram şükrünü ədaləti ilə gerçəkləşdirəcək.
Bəhramın sözü ilə əməli birləşəcək, nəticədə, xalq ona inanacaq, ətrafında birləşəcək, ölkəyə barış, rifah, hüzur
gələcək, onun hakimiyyəti davamlı olacaq.
Üçüncüsü, Bəhram bədii sual seçir niyə/niyə də etməyim deyir, sözünün təsir, inandırma gücünü artırır,
nemətə şükrün önəmini vurğulayır, şükürdən başqa çıxış yolu qoymur, hakimiyyət nemətinin şükrünü bir yolla
yerinə yetirmək olar: o da ədalətdir. Nemətə şükür etməliyəm, niyə etməməliyəm ki? Mənim borcum, işim,
vəzifəm bu deyilmi?
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Dördüncüsü, Bəhram şükür anlayışına tərif verir (mənasını açıqlayır): deyir ki, sözlü, əməli şükür var, şükür
nemətin Allahdan olduğunu bilmək, ondan ilahi təyinatına uyğun istifadə etməkdir. Şükür düşüncədə başlayır
(neməti, onun sahibi Allahı tanı-tanımayan şükür etməz), düşüncədən dilə axır-şükrü dillə söylə, əməldə bitir hər saleh əməl şükürdür. Nankorluq nemətə, onun sahibinə xəyanətdir, nəticəsi nemətin geri alınmasıdır. Şükür
nemətə, onun sahibinə sədaqətdir, nəticəsi nemətin davamlı olması, artması, bərəkətlənməsidir. Zülm Allaha
nankorluq, xəyanət, ədalət isə şükür, sədaqətdir.
DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
ZƏFƏR ALLAHDANDIR
شیر دو کام ز برداشتن تاج
شمشیر از نه آن دانم خدا از
İki şirin arasından tac götürməyi,
Tanrıdan bilirəm, qılıncımın (gücündən) yox.
Bəhram öncəki üç beytdə şərti desək, zəfərinin nəzəri hissəsini açıqladı, bu anlayışların izahını verdi:
- hər şeyin, o sıradan hakimiyyətin sahibi Allahdır;
- seçilmişlik - O, məni seçdi, haqq edən seçilər;
- nemət - hakimiyyət ilahi nemətdir;
- şükür - hakimiyyət nemətinin şükrü ədalət, mərhəmət, insana xidmətdir;
- Allahı tanımaq - tanıyan şükür edər;
- Allah və qulu - O, yaradan, Bəhram Onun quludur;
Bəhram bu anlayışlarla İran xalqına deyir ki, hakimiyyətin qaynağı olan Allah onu seçdi, hakimiyyəti ona
verdi, siz Bəhramı qəbul edin, ona inanın, əmin olun ki, o, sıxıntılarınızı həll edəcək.
Bəhram (o, adını çəkmir, adını Allahın adının yanına qoymağı doğru saymır, layiq bilmir, sadəcə mən deyir)
ədalət xütbəsinin bu beytindən başlayaraq ilahi yardımı əyani vasitə ilə izah edir ki, mesaj doğru anlaşılsın. Bu
məqsədlə ən önəmli hadisəni seçir, keçmişindən danışmır, belə ki, İran xalqı onun keçmişinə şahid olmayıb, onun
keçmişində ilahi yardımı izah edəcək elə bir hadisə də yoxdur, onun keçmişində baş verənlər İran xalqının bu gün
və gələcəyinə təsir imkanından məhrumdur. Elə buna görə də Bəhram ilahi yardımı açıq ifadə edən hadisəni seçir.
Bu hadisə onun siyasi taleyini həll etmişdir, o, tacı iki azğın şirin arasından götürmüşdür. Mesajları sıralayaq:
- İran xalqı bu qeyri-adi hadisəyə şahid olmuş, inanmışdı ki, Allahın yardımı olmadan əliyalın insan oğlu bu
iki vəhşi, itipəncəli, ac, acıqlı, ağzından alov çıxan, tüstü püskürən, nərildəyən şirin arasından tacı götürə bilməz.
Yəni bu hadisə Allahın Bəhrama yardımının inandırıcı, açıq dəlilidir;
- Bəhram hakimiyyət simvolu olan "tac" sözünü seçir (öncə "əfsər" sözünə yer vermişdi). O, Allahın
yardımını, onu seçməsini vurğulamaq üçün "iki şirin arasından tacı götürməyimi" demir, götürməyi deyir, öz
rolunu sıfırlayır, ancaq və ancaq ilahi yardımın bilinməsini istəyir, O, istəməsə idi, bu iş olmazdı;
- o, bu iş ilahi yardımsız olmaz fikrini bildirmək üçün hadisəni böyüdür, məcazi danışır, təsiri artırır, nə
dərəcədə çətin bir iş olduğunu göstərir. Bu məqsədlə "kam" sözünə yer verir, bu sözün "ağız" mənası var, bir
mənası da arzu, istəkdir. Tərcümədə ciddi yanlışlığa yol verilib, nəticədə, məna çox zəifləyib. Belə ki, Bəhram
iki şirin arasından tac götürmək demir, iki şirin ağzından tac götürmək deyir. Bu məcazi ifadə biçimi həm tac
götürməyin çətinliyini, həm də ilahi yardımın böyüklüyünü daha güclü ifadə edir. İran xalqına deyir, onları
düşündürür ki, sizcə, Allahın yardımı olmasa idi, Bəhram iki azğın şirin ağzından tacı götürə bilərdimi?;
- Bəhram Allahın yardımını əyani göstərdikdən sonra İran xalqının düşüncəsini yönləndirir, deyir ki, bunu
Xudadan bilirəm;
- o, ilahi yardımı mərkəzə qoymaq, onsuz bu iş olmazdı ölçüsünü önə çıxarmaq, İran xalqının məsələləri bu
cür qavramasını təmin etmək üçün bir addım da atır, deyir ki, bu işi qılıncımdan bilmirəm/qılıncımdan deyil,
Xudadan bilirəm. Beytdə "şəmşir" sözü var, gücün, savaşın, cəsarətin simvoludur. Bəhram bu simvol vasitəsi ilə
İran xalqına deyir ki, siz də gördünüz, məsələni qılıncla həll etmədim, əlimdə qılınc yox idi, ya da bu mənanı da
çıxara bilərik, hakimiyyət haqqımı ordunun gücü ilə geri almadım, Allahın yardımı olmasa idi, qılıncsız, savaşsız,
ordusuz hakimiyyət haqqını geri almaq mümkün olardımı?;
- ikinci misrada "onu" deyir, iki şirin ağzından tacı götürməyə işarə edir, barmağını bir daha o qeyri-adi
hadisəyə tuşlayır, bu işin Allahın yardımı ilə olduğunu vurğulayır. Allah Bəhrama necə yardım etdi? O, zəngin
ailədə, şah ailəsində doğuldu, Allah ona iti ağıl verdi, seçmə müəllimləri oldu, üç dil öyrəndi, elmləri, o sıradan
hakimiyyət, siyasət, diplomatiya, savaş elmini dərindən öyrənmək üçün çox çalışdı, ağlından doğru istifadə
imkanlarını, düşünmə qabiliyyətini artırdı, iradəsini gücləndirdi, Allah ona cəsarət bəxş etdi, Allahın zəfər
qanunun şərtlərini yerinə yetirdi, güclü ordu hazırladı, diplomatiyasının arxasına hərbi gücü qoydu, ancaq
iranlılarla savaşdan imtina etdi, gözəl plan qurdu, planını İranının idarəçilərinə qəbul etdirdi, iki şirin ağzından
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tacı götürdü, bu yolla İran xalqını heyrətə gətirdi, onu inanmağa, qəbul etməyə məcbur etdi, məsələni qan
tökmədən, ölkəni xaraba qoymadan həll etməsi ona rəğbət və hörməti artırdı, bəli, bu işi Allah etdi, dedirtdi;
- Bəhramın zəfər Allahdandır, O, ilahi zəfər qanununa əməl edəni seçər ölçüsünü bu biçimdə, israrla, bədii,
təsirli dillə vurğulamasının səbəbi İran xalqı ilə ünsiyyət qurmaq, onları öz ətrafında birləşdirmək, ümid, güvən
verməkdir. Bəhramı Allahın seçdiyinə inanan xalq onun ardınca gedər, əmin olar ki, onun sıxıntılarını Allahın
seçdiyi həll edəcək. Bəhram lideri olduğu İran xalqını qılıncın, zorun, qorxunun, həbsxananın, ölümün gücü ilə
deyil, imanın və ədalətin gücü ilə özünə tabe etmək istəyir. Nizaminin də idealı budur: ey hökmdarlar, xalqla
aranıza qılıncı deyil, ədaləti qoyun;
BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
ONUN XOŞUNA GƏLƏCƏK İŞLƏR GÖRƏCƏYƏM
بلند تاج و تخت به رسیدم چون
پسند خدای کنم کارهائی
Mən uca taxt və taca yetişərək,
(Yalnız) Tanrının xoşuna gələcək işlər görəcəyəm.
Bəhram ədalət xütbəsinin nəzəri hissəsini bitirdi. Bu bölmədə üç addım atdı: a) Allahı tanıtdı, gerçək
hakimiyyət Onundur dedi; b) hakimiyyət, nemət, şükür, ilahi yardım anlayışlarını izah etdi - insan ağlı belə
düşünür: təsəvvür anlayışlarla çalışır, anlayışların mənası doğru olanda təsəvvür də doğru olur, təsəvvür bizim
hadisələr, əşyalar, varlıqlarla bağlı bilgimizdir, təsəvvür bu bilgiləri ağıla ötürür, təsəvvür doğru olanda ağıl da
doğru qərar verir, ağılın qərarı əxlaqa, əxlaq da davranışa yön verir. Sıralama belədir: anlayış-təsəvvür-ağıl-əxlaqdavranış. Davranışı dəyişmək istəyən anlayışı dəyişməyə məcburdur, anlayış dəyişməsə, davranış dəyişməz. İran
xalqının Bəhramla bağlı təsəvvürü necədir? O, zalım Yəzdigürdün oğludur, ərəb tərbiyəsi ilə böyüyüb, gəncdir,
idarəçiliyi bilmir, o da atası kimi bizə zülm edəcək, hərbi gücü var, siyasətdə təsadüfi adamdır, şübhəmiz,
tərəddüdümüz var, qorxuruq, sıxıntıların altında əzilirik, ümidsiz və çarəsizlik. Bəhram hakimiyyət haqqını geri
alsa da, daha çətin bir sıxıntı ilə üz-üzədir. Bu sıxıntı mənəvidir, onun hakimiyyətə tam yiyələnməsinə, iqtidarının
davamlı olmasına mane olur. Bu ciddi sıxıntının adı İran xalqının onunla bağlı təsəvvürü, anlayışıdır. Bu mənəvi,
fikri, ruhi dirənişi qırmaq şərtdir, yoxsa İran xalqının qəlbini fəth etmək imkansız olacaq. Elə buna görə də Bəhram
işə doğru yerdən başlayır, hakimiyyətlə bağlı təməl anlayışları bir-bir izah edir, İran xalqının yanlış anlayışını
silir, yerinə yenisini qoyur: İran xalqının o, hakimiyyəti ələ keçirdi fikrinin yerinə hakimiyyət Allahındır anlayışını
qoyur, məni Allah seçmişdir deyir, Allahın seçdiyi təsadüf olmaz - Onun təsadüf adlı qanunu yoxdur, Onun
seçdiyi sizə zülm etməz. Bu iki tezis (anlayış) İran xalqının təsəvvüründəki şübhəni, qorxunu, çarəsizliyi yox edir,
əminlik, ümid, güvən verir, onlara deyir ki, ey İran xalqı, Bəhram sənin qədərindir; c) seçilmişlik anlayışını önə
çıxarır, İran xalqına mən haqq etdim, Allah da məni seçdi fikrini verir.
Bəhramın İran xalqını ikiyönlü fikri inşası (yanlışı yıx, doğrunu onun yerinə qoy) nəzəri hissədir, dəyişimin
əsasıdır, belə ki, hər dəyişim təsəvvürdə başlayır, mayalanır, anlayışlara çevrilir. Ancaq bu fikri mücadilə İran
xalqını inandırmaq üçün yetərli deyil, doğru siyasi vədlərə, İran xalqının sıxıntısını həll edəcək işlərə ehtiyac var.
Elə buna görə də hədəfi olan, siyasət ustası Bəhram proqramının ikinci hissəsinə keçir: ədaləti təsis edəcək vəd
və işlərini bir-bir açıqlamağa başlayır, öncə fikir, sonra iş ölçüsünü qoyur, proqramını iki yerə ayırır: a) təsəvvür
inşası; b) ədaləti təmin edəcək işlər; Əmindir ki, bu ikisinin bir arada olması onu hədəfinə qovuşduracaq, bilir ki,
İran xalqının güvənini qazanmadan islahatları gerçəkləşdirmək imkansızdır. Sənə inanmayanı tərbiyə edə
bilməzsən.
Bəhram proqramının ikinci hissəsinə - ədaləti təmin edəcək işlər bölməsinə keçərkən bu yolları seçir:
- sözə "çon" qəlibi ilə başlayır, bu sözün "o zaman ki", "elə ki", "o halda ki" kimi mənaları var, zaman
yüklüdür. Bəhram bu sözə niyə ehtiyac duyur, onu niyə nitqinin başına qoyur? Səbəbləri sıralayaq: a) ədaləti
təmin edəcək işlər üçün zamana ehtiyac var, hakimiyyətə gələn kimi sıxıntılarınızı həll edəcəyəm anlayışı
yalandır, Allahın verdiyi hakimiyyət nemətinə xəyanət, İran xalqına sayğısızlıqdır; b) Bəhram gerçəkdən İran
xalqına yardım etmək istəyir, ona qarşı səmimidir, doğru olanı söyləyir, gerçək işlər üçün İran xalqından zaman
istəyir; c) Bəhram gerçəkçidir, bilir ki, ölkədə ədalətin təmin olunması üçün hakimiyyətə tam yiyələnməli, xalqın
güvənini qazanmalı, ölkəni atasının zülmünün ağır yükündən qurtarmalı, kadrlar hazırlamalı, islahatlar
keçirməlidir - zamana ehtiyac var; d) Bəhram İran xalqına deyir ki, mənim sehrli çubuğum yoxdur, sizin
dəstəyinizə və zamana ehtiyacım var, səbirli olun; e) o, xalqın güvənini qazandıracaq önəmli addım atır: doğru və
açıq danışır, güvən və zaman istəyir;
- Bəhram zamanı sınırsız tutmur, bəlli vaxt qoyur. Vaxt təyini vicdanlı, səmimi olduğunu göstərir, güvən
qazandırmağa xidmət edir. Belə ki, qeyri-müəyyənlik insanlarda şübhəyə, qorxuya, bu ikisi də tərəddüdə,
inamsızlığa yol açır. Bu vaxtın müddəti nə qədərdir? Hakimiyyətə tam yiyələnədəkdir. Tam yiyələnmək budur:
İrana tam hakim olacağam, bütün sahələri zülmə bulaşmış məmurlardan təmizləyəcəyəm, güvəndiyim məmurlarla
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işləyəcəyəm, islahat proqramı hazırlayacaq, onun mərkəzinə ədaləti yerləşdirəcək, həyata keçirəcəyəm. Yəni iki
işim var: a) öncə ölkəni zülmün pisliklərindən təmizləyəcəyəm - zülmün çürütdüyü İran var, zülmün təmsilçiləri
mənə dirənəcəklər; b) ədaləti təsis edəcəyəm; İranda ədalət təmin olunanda mən də ölkəyə tam hakim olacağam.
Elə buna görə də zamana, səbrinizə ehtiyacım var;
- Bəhram ədalətin təmin olunacağı ilə bağlı vədini açıqlayarkən hakimiyyətin iki ən önəmli simvolundan
istifadə edir: taxt, tac. Bu, öncəki zaman yüklü "çon" qəlibi ilə bağlıdır, hakimiyyətə tam yiyələnməyi ifadə edir.
Yəni Bəhramın tacı var, hakimiyyət haqqını geri alıb, ancaq o, hələ İrana tam hakim deyil, bir növ tacı var, ancaq
taxtı yoxdur, hakimiyyəti var, ancaq hələ İranda tam söz sahibi deyil, proqramını gerçəkləşdirəcək gücü yoxdur.
İran xalqını nə vaxtadək gözləməyə dəvət edir? Həm taca, həm də taxta sahib olanadək, hakimiyyətə tam, şəriksiz
yiyələnədək. Düşünün, siz şahsınız, ancaq heç bir məmur sizin deyil. Təsadüfi deyil ki, misrada öncə "taxt", sonra
"tac" sözü gəlib. Yəni taxt həm də oturmağı, yerləşməyi, rahat nəfəs almağı ifadə edir. Ey İran xalqı, mənə İrana
tam yerləşmək üçün vaxt verin ki, mənə də ədaləti təmin edim. Taxtı olmayan - özünü güvəndə hiss etməyən
(güvəndə hiss edən oturar, rahat olar) tac kimə lazımdır, hansı işləri görə bilər ki, özü güvəndə olmayan
başqalarına güvən verə bilərmi?;
- Bəhram sadəcə taxt, tac demir, "uca taxt və tac" deyir ("bolənd"). Səbəbləri sıralayaq: a) hakimiyyət böyük
nemətdir, uca olandan - Allahdan gəldi; b) hakimiyyət o vaxt ucalığını qoruyur ki, ədaləti təmin edir; c)
hakimiyyətin gücü, imkanı çoxdur; d) ey İran xalqı, Allahın Bəhrama verdiyi hakimiyyətin sizin sıxıntılarınızı
həll etmək gücü var, buna əmin olun, ona güvənin; d) Bəhram uca olan hakimiyyətin ucalığını ədaləti ilə
qoruyacaq, bu da zülmün qaranlıq quyusunun dibində olan İran xalqını o qorxunc zülm quyusundan çıxaracaq,
onu ucaldacaq;
- Bəhram ədalət təmin olunacaq, bu yolla Allahın hakimiyyət nemətinin şükrü yerinə yetiriləcək, nəticədə,
Onun və insanların rizası qazanılacaq fikrini ifadə etmək, İran xalqının güvənini qazanmaq üçün bir addım da
atır: uca hakimiyyətinin vəzifəsini, hədəfini açıqlayır, bu zaman "iş" demir, "işlər" ("karha") deyir, sözün cəm
biçimini seçir. Niyə? İşlər çoxdur, İran xalqını sevindirir, bir zümrənin deyil, hamının sıxıntısı var, onlar yoluna
qoyulacaq, zamana, səbrə, iradəyə, cəsarətə, əməyə, yardıma, İran xalqının maddi, mənəvi dəstəyinə ehtiyac var.
Bəhram sadəcə "işlər" ("karha") də demir, bu sözün sonuna "yə" hərfi artır, müəyyənlik anlamı yükləyir: "o işlər
ki, "o bilinən işlər ki" demiş olur, yəni zülmü sıradan çıxaracaq, ədaləti təmin, sıxıntılarınızı həll edəcək işləri
nəzərdə tuturam, çətinlikləriniz çoxdur, bilirəm, səbəbi zülmdür, dərdinizin dərmanı da ədalətdir, mən də zülmü
yox edib ədalətə yol açan işləri yerinə yetirəcəyəm;
- Bəhram "konəm" deyir, etməliyəm, edəcəyəm kimi qətilik bildirən söz seçir, yəni ədaləti təmin edəcək
addımlar atmaq mənim əsas işim, borcum, vəzifəmdir, bundan başqa işim yoxdur. Bəhram "deməliyəm",
"deyəcəyəm" kimi nitq feili seçmir, "etməliyəm", "edəcəyəm" kimi iş feili seçir, yəni ədalət sözlə olmaz, işlə
gerçəkləşər, mən söz deyil, iş vəd edirəm, əmin olun ki, İrana ədalət gələcək;
- Bəhram beytdə "Xuda" sözünü də müəyyənlik əlaməti ilə işlədir: "Xodai", yəni O Allah ki, hakimiyyətin
sahibidir, məni seçdi, hər şeyimi Ona borcluyam, borcumu ədalətimlə ödəyəcəyim Allah;
- Bəhram bir addım da atır: "o işləri ki" qəlibi ilə hansı işləri nəzərdə tutduğunu açıqlayır: Allahın bəyənəcəyi
işləri edəcəyəm/etməliyəm deyir. Bu işlər ədalət, barış, mərhəmət, rifahdır. İnsanları razı salan Allahın da rizasını
qazanmış olacaq. Hakimiyyət nemətinin şükrü də budur, söz deyil, işdir, saleh əməllərdir, ədalət hakimiyyətlə
xalqı bir-birinə bağlayan ən etibarlı, qalıcı körpüdür;
ALTINCI BEYTİN ŞƏRHİ:
MƏNDƏN İNCİMƏSİN
بگذارد خدای گر کنم آن
نیازارد هیچکس زمن که
Allah qoysa, mən elə edəcəyəm ki,
Heç kəs məndən inciməsin.
Bəhram ədalət xütbəsinin nəzəri hissəsini bitirdi. Allah, hakimiyyət, nemət, seçilmişlik, şükür anlayışlarını
izah etdi, hər nemətin, o sıradan hakimiyyət nemətinin sahibi Allahdır, O, bu nemətini haqq edənə - Bəhrama
verdi dedi. Sonra İran xalqının qəlbini fəth etməyin bir yolu var, o da ədalətdir ölçüsünü qoydu, ədalətin təmin
olunması üçün görəcəyi işləri sıralamağa başladı, vurğuladı ki, ancaq Allahın rizasını qazandıracaq işlər
görəcəyəm, Onun rizasını qazanmağın şərti də insanları sevindirəcək işlər etmək, onların duasını almaqdır.
Bəhram hər işinin mərkəzinə Allahı qoyur, hərəkət bizdən, bərəkət Ondandır anlayışını tanıdır, "Allah qoysa"
deyir. Bu, ərəbcə olan "inşallah" sözünün qarşılığıdır. Allaha xalis imanın daşıyıcısı olan bu anlayışın içindəki
nemətləri sayaq:
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- dua var - Allah qoysa (inşallah) deyən arzusunu, görəcəyi işləri dilə gətirmiş olur. Ey İran xalqı, sizinlə
bağlı gözəl işlərim olacaq, arzum sizin xoşbəxtliyinizi təmin etməkdir, Allahdan güc istəyirəm, O, izn versə,
ədaləti təmin edəcəyəm. Gözəl arzusu, planı, işi olmayan Allah qoysa deməz;
- Allaha təvəkkül var - təvəkkül budur: əmək, tədbir, sonra təvəkkül. Təvəkkül Allahı vəkil etmək, Ondan
qoruma, xeyir, bərəkət istəməkdir. Yəni Bəhram İran xalqı üçün əlindən gələn hər şeyi edəcək, nəticənin Allahdan
olduğunu da biləcək;
- Allaha güvən var - Bəhram inanır ki, Allah xeyir üçün çalışanın yolunu açacaq, ona yardım edəcək. Allah
izn verməsə, deməli, xeyirli olan bu imiş, mən Onun təqdirinə razıyam;
- səbir var - səbir oturub gözləmək deyil, dirənişdir, əməkdir, mücadilədir, Bəhram deyir ki, mən ədalətin
təmini üçün sonadək dirənəcəyəm, Onun qərarına razı olacağam, əsla üsyan etməyəcəyəm;
- Allah qoysa, izn versə, inşallah qəlibi insanın Allah şüurunu diri/canlı tutur, deyir ki, o, hər şeyi görür, bilir,
eşidir, hər an həyata müdaxilə edir; Bəhram İran xalqının qəlbini fəth etmək üçün çox səmimi davranır, edəcəyəm,
sıxıntılarınızı ortadan qaldıracağam, hər şey gözəl olacaq, hamınızı xoşbəxtliyə qovuşduracağam kimi içində
təkəbbür daşıyan cümlələr qurmur, qəti təminat vermir, Allah izn versə, qoysa, edəcəyəm deyir, Allahla insan
arasındakı bağı kəsmir.
Bəhram yenə iş, hərəkət, əmək, çalışma bildirən "etmək" feilini seçir, ilk altı beytdə fərqli biçimlərdə işlənmiş
beş "etmək" ("kərdən") feili var. "An konəm" onu, o işləri edəcəyəm, etməliyəm, həm də elə yerinə yetirəcəyəm
ki... "Gər" / "əgər" şərt bağlayıcısı gəlir, bu şərtlə ki, Allah izn versin. "Etmək" iş feili deyir ki, Bəhramın ədalət
vədi sözdə qalmayacaq, saleh əməllərlə təsdiq olunacaq.
"Ke"/"ki" bağlayıcısı həm iki misranı, həm Allahın iradəsi ilə insanın əməyini bir-birinə bağlayır, deyir ki,
əmək səndən, zəfər Allahdandır.
Bəhram "heç kəs", "heç bir kəs" deyir, istisnaya yer qoymur, İran xalqının hər fərdini əhatə edən söz seçir.
Yəni ədalətim bəlli bir zümrəyə/kəsimə aid olmayacaq, ədalət anlayışımda imtiyazlı təbəqə yoxdur. Belə ki,
imtiyaz varsa, ədalət olmaz. Hər kəsin layiq olduğu haqq ona veriləcək. Beytdə iki "mən" vurğusu var, Bəhramı
nəzərdə tutur, biri şəxs sonluğu, o birisi "mən" biçimindədir. Şəxs sonluğu "etmək" feilinə artırılmışdır, yəni İran
xalqının yükü Bəhramın çiynindədir, şah odur, İranda ədaləti təmin edəcək biri var, o da Bəhramdır. İkinci "mən"
də deyir ki, məsuliyyət Bəhramın üzərindədir, ölkədə haqqı verilməyən bircə şəxs olacaqsa, buna cavabdeh
Bəhramdır.
Güclü siyasi liderin ən önəmli özəlliklərindən biri də odur ki, o, məsuliyyəti öz üzərinə götürür, bəhanələr
uydurmur, başqalarını ittiham etmir. Bəhram da bu anlayışa uyğun olaraq deyir ki, İran xalqının hər bir fərdinin
məsuliyyətini daşıyıram, Allahın izni ilə ədaləti təmin edəcəyəm, sözüm sözdür, o, saleh əməllərimlə təsdiq
olunacaq, cavabdeh də mənəm.
Bəhram "mən" deyir, tərəddüdə, şübhəyə, yanlış anlaşılmağa yol aça biləcək sözlərdən qaçır. Bilir ki, xalq
tərəddüd edən, qorxan, məsuliyyətdən qaçan liderə inanmaz, onun arxasınca getməz. Beytdəki mən vurğuları
Bəhramın cəsarətini, qətiyyətini, özünə güvənini göstərir, xalqın təsəvvürünə o, dediyini edər fikrini yerləşdirir.
YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
İNCİYƏNLƏR DƏ OLACAQ
بود کارگناه کو آن مگر
بود راهدار و خونی و دزد
Yalnız günahkar olan kimsələrdən başqa,
Oğru, cani və yolkəsənlərdən başqa.
Bu, öncəki beytin davamıdır, Bəhramın ədalətin təmin olunması üçün görəcəyi işləri sıralayır. O, öncə dedi
ki, Allah qoysa, elə işlər görəcəyəm ki, heç kəs məndən inciməyəcək. Ancaq istisnalar da var, təbii ki, inciyənlər
də olacaq, belə ki, zülm olan yerdə haqqı yeyilənlər olduğu kimi, haqqı yeyənlər də var. Bəhram onları dörd
qrupa ayırır:
- günahkar olan - bu, dini anlayışdır, Bəhram ondan inciyəcəklərin birinci sırasına günahkarı "yazır". Bu,
səbəbsiz deyil: o, xalqın dini duyğularını oyadır, onunla arasında din bağı qurur, İran dövlət idarəçiliyində və
xalqın üzərində din xadimlərinin güclü təsiri olduğunu bilir, onlara mesaj verir, deyir ki, dinimizin (zərdüştlük)
hökmlərini pozanlar ağır cəzalandırılacaqlar. Allaha inanıram, dinimi sevirəm, onun hökmlərinin pozulmasına
yol verməyəcəyəm. Bu ölçü Bəhramın xalqla, din xadimləri ilə bağını gücləndirir. Təsadüfi deyil ki, birinci
misrada cəzalandırılacaqlar sırasında ancaq günahkar var, ikinci misrada isə üç qrupa yer verilmişdir. Bəhram
deyilən səbəblərlə günahkarı ayrıca vurğulamaq ehtiyacı hiss etmişdir;
- oğru - bütün sözlər təkdədir (günahkar, oğru...), bu, beytin tələbidir, ancaq cəm mənasını ifadə edir, oğrular
deyir. Zülmün əlamətlərindən biri də budur ki, o, hamını oğruya çevirir, elə şərait yaradılır ki, hamı oğru olsun,
belə ki, oğru gözükölgəlidir. Onu idarə etmək asandır, etiraz, üsyan imkanı yoxdur, oğurluq harama yol açır,
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haram insanın mayasını pozur, mayası xarab olanın əxlaqı sıradan çıxır, davranışı dəyişir, sürüləşir, sürünü idarə
etməyə nə var ki? Zülm yoxsulluğa yol açır, yoxsulluq oğurluğa, əxlaqsızlığa səbəb olur. Hər kəs oğurlayır: dövlət
adamları xalqın malını, hakim günahkarın, müəllim tələbənin, polis cinayətkarın, həkim xəstənin... malını
oğurlayır, insanların can, mal, şərəf güvənliyi yoxdur, dərəbəylik hökm sürür. Əməkçinin min bir əziyyətlə
yetişdirdiyi, hər növ məhsulu oğrular talayırlar. Bəhram deyir ki, onlara ağır cəza var, sizin can, şərəf, sərvət
güvənliyiniz təmin olunacaq;
- cani ("xuni", qatil) - canilər, Bəhramın atasının zülmü dərəbəyliyə yol açmışdır, güclü olan haqlıdır,
zorakılıq, şiddət, qətl var, öldürülənin qanı batır, qatillər dövlət adamları ilə əlbir çalışırlar, ölkənin hüquqmühafizə sistem çökmüş, terror alətinə çevrilmiş, anarxiya hüzuru yox etmişdir, insanlar qorxu içində yaşayırlar,
gücsüzün bir haqqı var, o da ölməkdir. Bəhram deyir ki, qatillərə aman yoxdur, qatillər at oynadan ölkədə ədalət
olmaz;
- yolkəsən (quldur) - zülmün ortaya çıxardığı, ədaləti yox edən, haramı çoxaldan bir qrup da yolkəsənlərdir,
bu sözə iki məna verə bilərik: a) onlar ölkənin can damarı olan ticarətin, iqtisadi inkişafın önünü kəsirlər, karvan
yollarına nəzarət edir, tacirlərin malını yağmalayır, xərac alırlar, siyasi sabitlik, yol güvənliyi olmasa, ticarət
olmaz, nəticədə, bahalıq ortaya çıxar, xalq yoxsullaşar, aclıq, dilənçilik, oğurluq, əxlaqsızlıq çoxalar; b) zülm özü
yolkəsəndir, rüşvət, qohumbazlıq, cəhalət istedadlı, bacarıqlı, ağıllı, vicdanlı, əməkçi insanların inkişafına imkan
verməz, fərdi, milli inkişafın önünü kəsər. Bəhram deyir ki, ədalətimlə yolkəsənlərin yolunu kəsəcəyəm;
SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
DÜZGÜN OLUN!
من درگه خاصگان ای من با
من ره چون شوید خانه راست
Ey mənim sarayımın xas şəxsiyyətləri,
Mənim (düzgün) yolum kimi düzgün olun!
Bəhramın siyasətinin iki yönü var dedik: a) nəzəri yön; b) praktik yön; O, proqramının ikinci hissəsində
ölkədə ədalətin təmin olunması üçün görəcəyi işləri təqdim edir. Qarşısında atası Yəzdigürdün zülmü ilə ölmüş,
bərəkəti qaçmış, günahkar, oğru, qatil və yolkəsənlərin əlinə keçmiş İran var. Bəhram deyir ki, işimin iki yönü
var: ölkəni öncə pisliklərdən (zülmdən) təmizləyəcək, sonra da zülmün yerinə ədaləti qoyacağam. O, görəcəyi
işlərin bir qismini sıraladı: Allahın rizasını qazandıracaq işlər görəcəyəm, kimsəni incitməyəcəm, dörd qrupa qarşı
amansız olacağam: günahkarlar, oğrular, qatillər, yolkəsənlər...
Bəhram ədalət xütbəsinin yeni beytində məmurlara üz tutur. Öncə onu qeyd edim ki, beytin tərcüməsi dəqiq
deyil. Belə ki, Bəhram məmurların düzgün olmasını tələb etmir, ona qarşı (onunla) düzgün olmalarını tələb edir,
"ba mən" ("mənimlə") deyir, tərcümədə bu qəlib ixtisar olunub, nəticədə, məna itib (incəlikləri irəlidə
açıqlayacağam).
Bəhram məmurlara niyə özəl yer ayırır, ayrıca müraciət edir? Qeyd edim ki, üç beytin ideyası məmurlara
müraciət üzərində qurulmuşdur. Səbəbləri sıralayaq:
- dövlət idarəçiliyini yaxşı bilir;
- bilir ki, dövlətin idarəçilik nizamı məmurlardan asılıdır;
- zülm sistemində məmurlar günahkarlarla, oğrularla, qatillərlə, yolkəsənlərlə əlbir olurlar;
- məmurlar düzəlməsə, idarəçilik düzəlməz;
- balıq başdan iylənər;
- ədalətin təsisi üçün ədalətə inanmış, onun üçün mücadilə edən məmurlara ehtiyac var;
- məmurların seçimində sədaqət deyil, əhliyyət əsasdır, iş işi bilənə verilməlidir;
- məmurların işinə nəzarət şərtdir;
Bəhram məmurlara "seçilmişlər" ("xasqan") deyir, yəni dövlət idarəçiliyində sizin yeriniz ayrıcadır, sizə
tapşırılan işə görə məsuliyyət daşıyırsınız, seçilib təyin olunursunuz. O, məmurlara sadəcə "seçilmişlər" demir,
xitabın önünə "ey" çağırış nidası da artırır. Bu nida ilə mənalar yüklənir:
- müraciət dəyəri, önəmi ifadə edir;
- Bəhramın, dövlətin, xalqın sizə ehtiyacı var deyir;
- məmurlara məsuliyyətlərini xatırladır;
- xəbərdar edir - işini yerinə yetirməyənin cəzası ağırdır deyir;
- qorxudur - cəzadan qurtuluş yoxdur;
- gözüm üstünüzdədir mesajı verir;
Bəhram bir addım da atır, ey sarayımın seçilmişləri deyir, yəni Onun müraciəti bütün məmurlara deyil, ayrıca
bir qrupa - saray məmurlarınadır. Onları niyə ayırır? Belə ki, onlar həlledici məqamdadırlar, məsələn, onlar rüşvət
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almasalar, o biri - aşağıdakı məmurlar rüşvət almağa cəsarət etməzlər, rüşvət zənciri qırılar, ötür-ötür oyunu bitər.
Saray məmurları Bəhramla birgə, eyni məkanda çalışırlar, ona xəyanət, sui-qəsd etmək imkanları çoxdur, saray
məmuru işini yerinə yetirməsə, bu, birbaşa Bəhramın adına yazılar.
"Ey seçilmişlər" xitabından bir də onu anlaya bilərik ki, Bəhram zalım atası ilə işləmiş məmurların yerinə
təyin edəcəyi məmurları nəzərdə tutur, məmur seçmək siyasətinin bu əsaslarını açıqlayır:
- əhliyyət və ləyaqət - məmur işinin ustası olacaq, onu ləyaqətlə yerinə yetirəcək;
- həm işini biləcək, həm də əxlaqı gözəl olacaq;
- seçiləcək, seçim üçün imtahan ediləcək (Bəhram onlara "seçilmişlər" deyir);
- ədalətə inanacaq;
- çalışqan olacaq;
- qərarlar məşvərətlə alınacaq;
- davamlı nəzarət - şaha hesabat verəcək;
- məmura ehtiyacı qədər maaş veriləcək ki, gözü başqasının sərvətində olmasın;
Bəhram ədalət xütbəsində üç dəfə "mən" deyir: Birincisi, "ba mən" ("mənimlə") biçimini seçir, bu qəlibi
birinci misranı başına yerləşdirir, sözə mənlə başlayır, saray məmurlarına deyir ki, sizin şahınız mənəm, əmr verən
mənəm, işinizdə mənə itaət borcunuzdur, tələbim budur: mənimlə düz, düzgün dürüst olmalısınız, sizin vasitənizlə
xalqın vəziyyətini öyrənirəm, mənə doğru bilgi verəcək, əmrlərimi olduğu kimi yerinə yetirəcəksiniz, heç bir
xəyanəti bağışlamayacağam, davamlı nəzarətdəsiniz. İkincisi, "mənim sarayımın seçilmişləri" deyir, yəni ayrı
zamandır, hakimiyyət dəyişdi, zülm getdi, ədalət gəldi, siz mənim sarayımın ("dərge") məmurlarısınız, işiniz
ədaləti təmin etməkdir. Üçüncüsü, sadəcə dürüst olmayacaqsınız, "mənim yolum kimi" düzgün olacaqsınız.
Düzgünlüyün ölçüsünü mən müəyyən edirəm, mənim yolum var, adı ədalətdir, ədalətə uyğun olacaq işləriniz düz,
olmayanlar əyri sayılacaq. Buradakı "yol" sözü ölçü, tərəzi anlamlarını daşıyır, işləriniz ədalət ölçüsü, tərəzisi ilə
çəkiləcəyi kimi sizə qarşı da ədalətli olacağam.
Ədalət xütbəsindəki "mən" vurğusunun önəmini ifadə edən bir vasitə də odur ki, üç mən əvəzliyindən ikisi
rədif mövqeyindədir. Beyt mənlə başlayır, mənlərlə bitir, bütün sözlər mənə tabedir, mən, mən, Bəhram, Bəhram
deyir, ədalətli Bəhramın dövrü başlamışdır, bu dövrün adı ədalətdir, siz də onun sarayının məmurlarısınız, ona
qarşı onun ədalət yolu kimi düz olmalısınız mesajını verir, saray məmurluğu anlayışını izah edir, məmurların haqq
və vəzifələrini müəyyənləşdirən ölçü qoyur.
Bəhramın ədalət xütbəsinin bu bölməsində onun liderliyini (mən vurğusu) ifadə edən iki vasitə də var:
birincisi, o, saray məmurlarına müraciət edərkən tələb, buyruq, əmr, məcburiyyət anlamı daşıyan feili əmr, ya da
vaciblik ifadə edən biçimdə işlədir: "şəvid" olun, olmalısınız. Niyə bu üslubu seçir? Şahdır, şah məmurundan
xahiş etməz, əmr edər, göstəriş vermək şahlığın tələbidir, iradə, qətiyyət və gücü bildirir, əmr və qərar verə, təhdid
və tələb edə bilməyəndən başçı olmaz, deyir ki, ədalət tələbim çox önəmlidir, sizdən çox şey asılıdır, bircə çıxış
yolunuz var, Bəhrama qarşı dürüst olun, bu qəlibdə tələb, təhdid, xəbərdarlıq da var, düzgün olmalısınız, yoxsa
ağır cəza sizi gözləyir.
İkincisi, Bəhramın ədalət xütbəsində bir önəmli söz də var ki, tərcümədə nəzərə alınmayıb. Bu "xane" ("ev")
sözüdür. O, məmurlara deyir ki, dar mənada saray, geniş mənada İran sizin (bizim) evinizdir. Bu evin başçısı
Bəhramdır, evdəki hər kəsin işi var, iş vicdanla yerinə yetirilməlidir ki, evdə hüzur, barış, xeyir olsun. "Xane"
sözü ailə mənasını yüklənir, şahla xalq arasında körpü olur, Bəhram İran xalqına deyir ki, siz mənim doğmalarım,
ailə üzvlərimsiniz, sizi mərhəmətlə bağrıma basacağam. İstəyirəm ki, İran rəhmət evi olsun, bu rəhmət, barış,
hüzur, xeyir evini qurmağın da bir yolu var, o da ədalətdir. Ey saray məmurları, İranın rəhmət, ədalət, mərhəmət,
barış, xeyir, bolluq evi olması üçün vicdanla çalışmaq sizdən tələbimdir.
- "xane" sözünü "rast" sözünə birləşdirərək oxusaq ("rast xane"), beytin mənasını gözəl ifadə edən məcaz
ortaya çıxar. Burada şahmatın xanası nəzərdə tutulur. Bəhram məmurlara şahmat oyunu üzərindən mesajlar verir:
a) şahmatın oyun qaydaları var, o qaydaları mən müəyyən edirəm, sizin qayda qoymaq, ya da dəyişdirmək
haqqınız yoxdur; b) şahmatda hər fiqurun hərəkət yolu var, onu da (məmurların işini də) mən təyin edirəm; c) hər
fiqur öz hərəkət yolu ilə getməlidir, siz də işinizi qoyulan ölçüyə uyğun yerinə yetirəcəksiniz; d) şahmatda şah
var, əsas məsələ onu qorumaqdır, şah fiquru istənilən tərəfə hərəkət edə bilir, ancaq düz hərəkət edir, başqa cür
(əyri) hərəkət etmək imkanı yoxdur, mən də sizin şahınızam, işimdə düzgün olacağam, şah fiquru kimi ancaq düz
hərəkət etmək haqqım var, siz də məni örnək alacaq, ölkədə ədalətin, xeyrin, barışın, mərhəmətin, halallığın,
rifahın təsis olunması üçün əlinizdən gələni edəcəksiniz; e) şahmatda oyun qaydaları öncədən bəlli olsa da,
oynamaq, qarşı tərəfi məğlub etmək oyunçunun ağıl və bacarığından asılıdır, yəni hər adam məmur olmaz, məmur
seçilməli, öz işini bilməli, ağıllı, bacarıqlı olmalıdır ki, qarşı tərəfi - əyriliyi, zülmü məğlub edə bilsin, düzlüyün,
ədalətin zəfərinə yol açsın;
DOQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
İKİ DÜNYANI DÜZLÜKLƏ QAZANIN

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

برتابید روی که به کجی از
یابید راستی به رستگاری
Yaxşısı budur ki, əyrilikdən üz döndərin,
Nicatı (hər iki dünyada) düzlüklə qazanın.
Bəhramın saray məmurlarına müraciəti davam edir. O, ədalət xütbəsində saray məmurlarına üç beytlik yer
ayırmışdır. Səbəbi dövlət idarəçiliyində məmurların önəmli yer tutması, məmurlar düzəlməsə, idarəçilik doğru
işləməz, ədalətin təmini imkansız olar anlayışıdır. O, məmurlara xitabında öyüd üslubunu seçir. Öyüdünün içində
bunlar var: a) doğru olanı göstərmək; b) yanlışı açıqlamaq; c) doğrunu seçməyə təşviq etmək - mükafatla
müjdələmək; d) yanlışın seçilməsi halında ağır cəza ilə xəbərdar etmək - bu cəzanın da iki yönü var: bu dünyada
şahın cəzası, axirətdə Allahın cəzası;
Beytdəki öyüd üslubunun təşviq yönü "beh ke" ("daha yaxşı") qəlibinə yüklənmişdir. İnsan seçmək imkanı
olan varlıqdır, əyrini də, doğrunu da seçə bilər, daha yaxşı olar, ən yaxşısı budur ki, siz əyrilikdən ("əz kəci") üz
döndərəsiniz. Bəhram içində təşviq və təhdid olan öyüdünün təsirini artırmaq üçün məcazi danışır, bu vasitələrə
yer verir:
- "əyrilikdən" sözü bir məcazdır, mənəvi əyriliyi, haramı, rüşvəti, yalanı, oğurluğu, bütün pislik növlərini
nəzərdə tutur;
- "beh ke" ("daha yaxşı") qəlibi müqayisəyə yol açır, müqayisə məcaz növüdür, burada deyir ki, əyrilik də
var, düzlük də, siz düzlüyü seçin;
- "üz döndərmək" frazeoloji birləşməsinə yer verir ("ruy bərtabid"), bu da bir məcazdır, deyir ki, əsla əyriliyə
doğru baxmayın, onunla əlaqənizi kəsin, arxanızı ona çevirin, yəni onu aşağılayın, çirkin, təhlükəli bir şey
olduğunu bilin, o, elə həyasızdır ki, üz versəniz, üzünüzü ona doğru çevirsəniz, astar da istəyəcək, sizi həlak
edəcək;
- beytin mesajını bədii təzadla təqdim edir, bu da güclü məcazdır, məsələnin doğru anlaşılması üçün birinci
misraya əyriliyi, ikinci misraya düzlüyü yerləşdirir;
- məcazlar vasitəsi ilə tərbiyə üsulunu öyrədir, deyir ki, öncə pisliyi (əyriliyi) təmizlə, sonra yaxşılığı
(düzlüyü) onun yerinə qoy, əyrilikdən üz çevirməyən düzlüyə yönəlməz, hər xəstəlik ziddi ilə sağalar, əyrilik
xəstəliyinin ziddi düzlükdür;
- ikinci misrada "rastqari" sözü var, misra bu qəliblə başlayır, birinci misradakı "əz kəci" sözünün düz altında
yer tutur, onunla həmqafiyədir, ziddidir, bədii təzadın ikinci tayıdır: əyrilik, düzlük. Şah məmurlara yol göstərir,
deyir ki, əyrilikdən üz döndərin, düzlüyə yönəlin;
- "rastqari" sözünün "düzlük", "təmizlik", "saflıq", "alicənablıq" mənaları olsa da, "nicat"/"qurtuluş" anlamı
da var, bu da bir məcazdır, biz mətndəki bağlama görə qurtuluş mesajını önə çıxarırıq. Bəhram deyir ki, ən yaxşısı
budur ki, əyrilikdən üz çevirin / çevirməlisiniz. Bundan sonra müjdə verir, bunu etsəniz, sizə qurtuluş / nicat var;
- bu qurtuluş da ikiyönlüdür: a) bu dünyada Bəhramın sevgisini qazanacaq, onun cəzasından qurtulacaqsınız,
axirətdə də ilahi rizaya nail olub Allahın cəzasından qurtulacaqsınız;
- Bəhram məmurlarını tərbiyə edir, onları düzlüyə, ədalətə, xeyrə yönəltmək üçün ikidünyalı həyat anlayışı
verir. Dediyi budur: əməlinizin qarşılığını bu dünyada da, axirətdə də görəcəksiniz, məsələnin hüquqi və əxlaqi
yönü var;
- sonra bir addım da atır, qurtuluşun ölçüsünü açıqlayır, yol göstərir: o da düzlükdür, əyrilikdə üz çevirib,
imtina edib, onun yerinə düzlüyü qoyacaqsınız. Bu da dünya və axirət səadətinə yol açacaq;
- Bəhramın nitqindəki "düzlük" ("rasti") sözü də məcazi anlam daşıyır: ədaləti, halallığı, xeyri, barışı ifadə
edir, deyir ki, əyriliyin - şərin ziddi düzlükdür - xeyirdir, zülm ədalətlə yox olar;
- Bəhramın nitqində bir məcaz da var: "nicat tapmaq" - nicatı (qurtuluşu) əyrilikdən üz çevirib düzlüyə
yönəlməklə tapa bilərsən. "Nicat tapmaq" birləşməsindəki "tapmaq" ("yabid" biçimindədir) feili "itirmək" feilinin
ziddidir, yəni əyrilik-pislik qurtuluşun itirilməsinə, düzlük - yaxşılıq tapılmasına yol açar. Beyt deyir ki, qurtuluş
yox olmayıb, sadəcə itib, itməsinin səbəbi əyrilikdir - zülmdür. İtmək anlayışında ümid var, deyir ki, tapa bilərsən.
Səndən asılıdır, istə, iradəli ol, çalış, əmək ver, axtar ki, tapasan. Tapmağın yolu da düzlükdür - ədalətdir. Mesaj:
ədalətli olan iki dünyanın səadətinə qovuşar;
- Bəhram güclü şah kimi hərəkət edir, öyüd verir, yol göstərir, eyni zamanda təhdid və xəbərdarlıq dili də
seçir. Bu məqsədlə iki əmr, vaciblik bildirən feildən yararlanır, bu feillərin mesajlarını gücləndirmək üçün
vasitələri var: a) onları rədif mövqeyinə yerləşdirir; b) təsirini artırmaq üçün başqa bir sözlə bağ qurub məcazi
anlam yükləyir; c) onları bədii təzad kimi işlədir, öncə "yox", sonra "hə" deyir, sıralama önəmlidir; d) tərk
etməsən, qovuşa bilməzsən mesajı verir - pisliyi tərk et ki, yaxşılığa qovuşasan; e) ikisi də frazeoloji birləşmədir;
ə) qurtuluşun ölçüsünü açıqlayır: əyrilikdən, zülmdən üz çevirin ki, nicat tapasınız; g) şahın xəbərdarlığını ifadə
edir: əyrilikdən üz çevirməsiniz, bu dünyada Bəhramın, axirətdə Allahın cəzası var;
ONUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
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SOL QULAĞINIZ ÇOX AĞRIYACAQ
دست به راست گوش نگیرید گر
خست خواهد که چپ گوش بسا ای
Əgər dövlətə sağ qulaqla qulluq etməsəniz,
Sizin sol qulağınız çox ağrıyacaq.
Bu, Bəhramın məmurlara müraciətinin üçüncü beytidir, dövlət idarəçiliyində, ədalətin təsis olunmasında
məmurların, özəlliklə saray məmurlarının nə dərəcədə önəmli olduğunu bildirir. Göstərmişdik ki, Bəhram
məmurlara müraciətində öyüd verir, doğrunu da, yanlışı da göstərir, doğrunu seçməyə təşviq edir, cəza ilə də
qorxudur, məcazi mənalı sözlər seçir ki, mesajları təsirli olsun, yadda qalsın, doğru anlaşılsın. O, bu beytdə
nəzarəti, təhdidi önə çıxarır, deyir ki, gözüm hər an üzərinizdədir, xəbərdarlığını bu vasitələrlə çatdırır:
- beyt heç bir yanlış (əyrilik) cəzasız qalmayacaq fikri (ölçüsü) üzərində qurulmuşdur;
- Bəhram dərhal cəza ilə qorxutma mesajları vermir. Onun nitqində - tərbiyə üsulunda bir sıralama var: öncə
doğrunu da, yanlışı da öyrədir, işin önəmini açıqlayır, ölçülər qoyur, işinizdə düzgün olun əmri verir, sonra cəza
ilə xəbərdar edir;
- "gər" ("əgər") deyir, şərt qoyur, işin mənasını dəqiq ifadə edən məcaz seçir, "sağ qulağınızı (sağ) əlinizlə
tutmasanız" ifadəsinə yer verir, onun təqdimatında sağ tərəf, sağ qulaq, sağ əl müsbəti, xeyirli olanı təmsil edir.
Sağ qulağını sağ əli ilə tutmaq işini ləyaqətlə, vicdanla, haqqını verərək yerinə yetirməkdir;
- misranın başındakı "gər" şərt bağlayıcısının iki mesajı var: a) sizin vəzifəniz işinizi düzgün yerinə
yetirməkdir; b) bunu etməsəniz, ağır cəza alacaqsınız;
- cəza ilə qorxutma mesajı "ey" çağırış nidasına yüklənir, beytin şərt hissəsi bitir, ikinci misrası - cəza var
bölümü bu nida ilə başlayır. "Ey" nidası çağırır, oyadır, xəbərdar edir, qorxudur, bax ağır cəza var ha deyir;
- cəza ilə əyrilikdən çəkindirmə mesajı "bəsa" qəlibinə yüklənir, bu sözün "bəs deyincə", "çox", "lap çox",
"olduqca çox" mənaları var, məmurlara deyir ki, işinizdə əyrilik olsa, sizə sıradan bir cəza verilməyəcək, bu, çox
ağır cəza olacaq;
- Bəhram cəzanın ağırlığını, acısını hiss etdirmək üçün birinci misradakı məcazın ziddi olan ifadə seçir, bədii
təzada yer verir. "Sol qulağınız çox ağrıyacaq" / "sol qulağınız yorğun olacaq, çəkiləcək". Bəhramın anlayışında
sol əl, sol tərəf, sol qulaq mənfi anlam yüklənir, əyriliyi, işini yerinə yetirməməyi ifadə edir. İşinizdə əyrilik olsa,
sol qulağınız çox ağrıyacaq. Qulağın çəkilməsi insanın ləyaqətini alçaldan davranışdır. İnsanın yanına vursan, o
dərəcədə inciməz, ancaq üzünə, başına vursan, qulağını çəksən, bu, ona çox ağır mənəvi zərbə olar. Bəhramın
qulaq obrazını seçməsinin bir anlamı da var: qulaq (eşitmə) öyrənmə vasitələrindən biridir, yəni mən sizi xəbərdar
etmədimmi, məni anlamadınızmı, əyriliyin cəzası ağır olacaq demədimmi? Burada "sol qulağın yorğun olmasını"
"çox danlamaq" mənasında da oxuya bilərik;
ON BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
ƏDALƏT QAPISINI AÇACAĞAM
برآسایم چون چند روزکی
بگشایم عدل و انصاف در
Bir neçə gün istirahət edəndən sonra,
Mən ədalət və insaf qapısını açacağam.
Bəhram ədalət xütbəsinin yeni mərhələsinə keçir. Öncə bu addımları atdı: ədalətin təmin olunmasının fikri
(ideoloji) əsasını açıqladı, iki ölçü qoydu: hakimiyyət Allahındır, o, nemətdir, Allah hakimiyyət nemətini onu
haqq edənə verər, O, məni seçdi. Hakimiyyət nemətinin şükrü ədalətdir. Sonra ölkədə ədalətin təmin olunmasının
ikinci şərtini tanıtdı, dedi ki, bu anlayış əsasdır: dövlətin mərkəzində insan olmalıdır, yəni insan dövlət üçün deyil,
dövlət insan üçündür, kimsəni incitməyəcəyəm, Allahın rizasını qazandıracaq işlər görəcəyəm. Sonra ədaləti
təmin edəcək hüquqi əsaslara yer verdi, ədaləti pozanlara veriləcək cəzaları saydı. Sonra da ədalətin təmin
olunmasına imkan verəcək idarəçilik ölçüsünü açıqladı, məmurları ayrıca vurğuladı, öyüd verdi, yol göstərdi,
xeyrə təşviq etdi, cəza var dedi. Şərh olunan beytdə də ədalətin təmin olunması üçün görüləcək işlərin zamanını
və ilk addımları sıralayır. İslahatların ən qısa zamanda başlayacağını ifadə etmək üçün bu vasitələri seçir:
- zaman çox önəmlidir, atası Yəzdigürddən zülmün hər növünü görmüş İran xalqı Bəhramdan ədalətin təmin
olunması üçün gecikmədən addımlar atmasını istəyir. Bəhram da ən qısa zamanda işlər görməlidir ki, ona
münasibətdə düşüncəsi qarışıq olan İran xalqına ümid verə bilsin, onları öz ətrafında birləşdirsin, ədalət
hakimiyyətlə xalq arasında könül bağı qursun, inam yaratsın, belə ki, xalqın dəstəyi olmadan islahat aparmaq
imkansızdır, bu, hakimiyyətin varlığı, davamı üçün ciddi təhlükədir, bir sözlə, gecikmək olmaz;
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- Bəhram ən qısa zamanda ədalətin təmin olunması üçün işlər görüləcək mesajının verilməsi üçün "ruz"
("gün") sözünü deyil, "ruzəki" qəlibini seçir. "Ruz" sözünün sonuna kiçiltmə əlaməti artırır. "Güncük" biçimində
tərcümə edə biləcəyimiz bu söz qısalığı, sürəti ifadə edir, ümid, səbir verir, xalqa deyir ki, Bəhram sizin dərdinizi
də, dərmanınızı da bilir, ən qısa zamanda xəstəliyinizin müalicəsinə başlayacaq, ağrılarınız azalacaq;
- o, "ruz" sözünün sonuna "ək" kiçiltmə, azaltma, qısaltma əlaməti qoydu, burada da dayanmadı, "ruzək"
sözünün sonuna da "yə" hərfi artırdı: "ruzəki", "yə" hərfi sözə müəyyənlik anlamı yükləyir, yəni bir az istirahət
etmək, düşünmək, planlaşdırmaq üçün zəruri olan o bəlli ən qısa zaman dilimi;
- Bəhram ən qısa zaman dilimini ifadə etmək üçün üçüncü əlaməti nitqinə yerləşdirir: "çənd" deyir, yəni "bir
neçə güncük", bu qədər azca vaxta ehtiyacım var;
- Bəhram ən qısa zamanda ədaləti təmin edəcək addımlar atılacaq fikrinin ifadəsi üçün bir vasitə də seçir,
"çon" deyir, "elə ki", "o zaman ki", yəni o ən qısa zaman dilimi bitən kimi başlayacağam (Bəhram gözəl natiqdir,
bir misrada ən qısa zaman dilimini ifadə etmək üçün dörd vasitədən istifadə edir);
Bəhram ən qısa zaman diliminə ehtiyacı olduğunun səbəbini açıqlayır: istirahət etməliyəm. Buradakı istirahət
anlayışının iki yönü var: a) Bəhram böyük ordusu ilə Yəməndən İrana gəldi, iki şir arasından tacı götürdü, ara
vermədən təbrikləri qəbul etdi, ardınca ədalət xütbəsini oxumağa başladı, yoruldu, bir az dincəlməyə ehtiyacı var,
bu aralıqsız işlər onun ağıl, iradə, gücünü göstərir; b) ciddi qərarlar qəbul etmək üçün İranın halını öyrənməli,
adamları tanımalı, ədalət proqramının icra planını hazırlamalıdır.
O, bu qısa zaman dilimindən sonra nə edəcəyinin ip ucunu da göstərir, maraq yaradır, həyəcanlandırır, ümid
verir, oyadır, diqqətləri toplayır, siz bir az səbirli olun, mən gəlirəm deyir. Bəhram İran xalqına iki nemət vəd
edir: a) insaf; b) ədl-ədalət; Bunlar bir-birinə yaxın anlayışlardır. Misrada öncə "insaf" sözünə yer verilmişdir. Bu
söz "n-sad-f" kökündəndir, anlamları var: "bir şeyin yarısı", "ölçü", "bir şeyin ortası" (bir şeyin ortası onun ən
yaxşı yeridir), "verdiyindən çox mənfəət qazanmamaq", "zərər gördüyün qədər zərər vermək", "aldığın fayda
qədər faydalı olmaq", "haqqını aramaq". Yəni kimsənin tərəfini tutmayacağam, imtiyazlı təbəqə olmayacaq, uc
nöqtələrdən (radikallıq) uzaq duracağam, ədalətli qanunlar olacaq, hər kəs də o qanunların tələblərini yerinə
yetirəcək, hər kəs haqqı olanı əldə edəcək, insafın ziddi həddi aşmaq, ölçünü pozmaq, orta yoldan uzaqlaşmaqdır.
Beytdəki ikinci anlayış da ədalətdir, ədalət bir şeyi yerli yerində tutmaq, hər kəsə, hər varlığa haqqını
verməkdir. Allah üçün ədalət varlıqları yerli-yerində yaratmaq, insan üçün ədalət o varlıqlardan ilahi təyinatına
uyğun istifadə etməkdir. Ədalətin ziddi zülmdür. Zülm bir şeyi yerindən etməkdir.
Bəhram İran xalqına qarşı çox səmimidir. O, dərhal insaf və ədaləti təmin edəcəyəm demir, bilir ki, bu çətin
məsələdir, vaxt, güc, ağıl, səbir, iradə tələb edir, mərhələli işdir, zülmün içinə gömülmüş, əxlaqı pozulmuş, can,
şərəf, sərvət güvənliyini itirmiş, günahkarların, oğruların, qatillərin, yolkəsənlərin əlinə keçmiş, ölmüş toplumu
diriltmək vaxt istəyir. Ona görə də İran xalqına belə deyir: insaf və ədalətin qapısını açacağam. "Qapı açmaq"
frazeoloji birləşmədir, məcazdır, sözün təsir gücünü artırır, bu mesajları verir:
- bilirəm ki, zülm hər birinizin qapısını bağlamışdır, heç kim halından razı deyil, kimsə sıxıntılarını həll edə
bilmir, ölkədə barış, hüzur, mərhəmət, rifah yoxdur. Zülmlə bağlanmış qapıları ədalətlə açacağam;
- qapı açmaq sıxıntıları həll etmək deyil, ilk addımı atmaqdır, bilin ki, zülmün pisliklərini təmizləmək, ədaləti
təmin etmək uzun, çətin işdir, səbirli olun, mənə yardım edin;
- qapı açmaq ümid verir, nuru göstərir, bu, bir duadır: Allah qapını açsın;
- qapı açmaq dardan və zordan qurtarmaqdır;
- qapı açmaq ədalətin, halallığın, barışın, rifahın, mərhəmətin zülmlə tıxanmış yollarını açmaqdır;
- qapı açmaq hərəkətdir, bərəkətdir, ağıl hərəkətlənir - düşünür, iradə hərəkətlənir - doğrunu seçir, qəlb
hərəkətlənir - sevməyə başlayır, vicdan hərəkətlənir - mərhəmətli olur, hüquq hərəkətlənir - ədaləti təmin edir,
iqtisadiyyat hərəkətlənir - hamı halal pul qazanır, siyasət hərəkətlənir - siyasətçilər xalqa xidmət edirlər, zülm
gedir, ədalət gəlir, savaş ölür, barış dirilir, insanları pərişan edən yoxsulluq sıradan çıxır, zənginlik üzləri güldürür;
Beytin iki mən vurğusu var, ikisi də şəxs sonluğu biçimindədir, qafiyə mövqeyindədir, Bəhramı önə çıxarır,
iki mesaj verir: a) azacıq istirahətə, yenidən düşünüb daşınmağa ehtiyacı olan Bəhramam - işimə çox ciddi
yanaşıram, insanam, bir azca dincəlmək istəyirəm; b) insaf və ədalətin qapısını açacaq olan Bəhramam - əsas işim
budur, hakimiyyət mənə məhz bunun üçün lazımdır;
Qeyd edim ki, tərcümədə "sonra" sözü var, mətnin ideyasına uyğun deyil, belə ki, Bəhram iki iş arasında
(azacıq istirahət, insaf və ədalətin qapısını açmaq) fasiləyə yer vermir, öncə bunu, sonra onu edəcəyəm demir,
vaxtı uzatmır, tərcümədəki "sonra" sözü vaxt itkisinə səbəb olur, işi ləngidir, Bəhram isə azacıq istirahəti də insaf
və ədalətin təmini işinin tərkib hissəsi kimi tanıdır. Ona görə də nitqində birinci misra ilə ikinci iş arasında "sonra"
sözü, hətta "və" bağlayıcısı belə yoxdur. O belə deyir:
Bir neçə güncük istirahət edən kimi,
İnsaf və ədalətin qapısını açacağam.
ON İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
ƏDALƏTƏ ƏDALƏTLƏ CAVAB VERƏK!
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افتادست فریضه را ما آنچه
دادست را داد و ظلم را ظلم
Bizim öhdəmizə düşən vacib iş (odur ki),
Zülmə zülm, ədalətə ədalətlə cavab verək!
Bəhram dövlətinin, hakimiyyətinin ana hədəfini açıqlayır: İran xalqını əzən, haqlarını əlindən alan, onu
yoxsulluğa, nifrətə, didişməyə, əxlaqsızlığa məhkum edən, ağlını öldürən, iradəsini sıradan çıxaran, sürüyə
çevirib kölələşdirən zülmü ortadan qaldırıb onun yerinə xalqa ümid, inkişaf, barış, mərhəmət, bolluq, zənginlik
vəd edən ədaləti qoymaq. O, bu ən önəmli işi tanıtmaq üçün vasitələr seçir:
Birincisi, "ançe" deyir, bu sözə "nə", "hər nə", "o şey ki", "ən önəmli / vacib iş odur ki" mənalarını yükləyir,
işarə edir, barmağı ilə göstərir, əsas iş budur demiş olur.
İkincisi, Bəhram ədalət xütbəsində ilk dəfə "biz" ("ma") deyir, məmurları da işin içinə qatır. Biz vurğusu bu
mesajları verir:
- zülm İran toplumunda dərin yaralar açmışdır. Zülmün pisliklərini təmizləmək çox çətin işdir. Bu məsələdə
sizin yardımınıza ehtiyacım var, birlikdə hərəkət etməliyik, sağlam məmurlar olmasa, zülm bəlasından qurtuluş
yoxdur, siz buyruqlarımı olduğu kimi yerinə yetirəcək, xalqla hakimiyyət arasında etibarlı körpü olacaqsınız;
- zülmün yerinə ədaləti qoymaq da çətin işdir, müqavimətlə üzləşəcəyik, ölkənin siyasi, hüquqi, dini, iqtisadi,
sosial, mədəni həyatında ciddi islahatlara, minlərlə əxlaqlı məmura ehtiyac var. Sizin dəstəyiniz olmadan İranda
ədalətin təsisi imkansızdır. Biz işi, əqidəsi, əməli ədalət hədəfinə yönəlmiş ailə kimi olmalıyıq;
Bəhram zülmün ortadan qaldırılıb yerinə ədalətin qoyulmasının əsas iş olduğunu vurğulamaq üçün "fərize"
sözünü seçir. Bu söz ərəbcədir, "f-r-z" kökündəndir, mənaları var: "yerinə yetirmək", "fərz qılmaq", "uyğun
görmək", "təyin etmək", "qərarlılıq", "əmr etmək", "müəyyən etmək", "sərt bir şeyi kəsib iz buraxmaq", "qəti
hökm", "təqdir etmək", "kəsmək". Cəmi "fəraiz"dir, dini termindir, Allahın qəti bir dəlillə əmr etdiyi şeydir, elə
bir şeydir ki, məcburidir, səbəbsiz tərk etməyin cəzası var, işdir, əməldir. Bəhramın məhz "fərize" sözünü
seçməsinin səbəbləri də bunlardır: zülmün yerinə ədaləti qoymaq ən önəmli işdir, bu, Allahın əmridir, insanların
və Allahın rizasını qazanmağın tək yoludur, bu hədəfin gerçəkləşməsinə mane olanlara dünyada və axirətdə ağır
cəza var, saleh əməldir, mənim sizə münasibətimin ölçüsüdür, olmazsa olmazdır, hakimiyyətin ana vəzifəsidir.
Bəhram üzərimizə "fərz oldu, üzərimizə düşdü", "fərz qılındı" deyir, məcaza yer verir, sözünün təsir gücünü
artırır, ədalətin təmin olunmasından başqa işimiz yoxdur, hakimiyyətin, dövlətin varlıq səbəbi ədalətdir mesajını
verir. O, görüləcək işin yolunu, metodunu açıqlayır. Məmurlara iki ölçü verir:
a) zülmə zülmlə cavab verəcəyik - bu, zülm edənə zülm tətbiq edəcəyik, məsələn, rüşvət alandan rüşvət
alacağıq anlamını daşımır, daşımaz, o halda, ədalət olmaz. Məna budur: xalqa zülm edən hər kim olursa olsun,
haqq etdiyi cəzanı alacaq. Cinayətkara layiq olduğu cəza verilməsə, ədalət yerini tutmaz. Yəni ədaləti təmin
etməyin birinci yolu ədalətli cəza sisteminin olmasıdır. Cəza sistemi olmasa, zülmün kökü kəsilməz, anarxiya
olar, xalqla dövlət arasında uçurum yaranar. Bəhram öncə "zülmə zülm" ölçüsünü qoyur, belə ki, öncə pislik
təmizlənməlidir ki, yaxşılığa yer açılsın. Bu da ədalətli məhkəmə və hüquq-mühafizə sisteminin qurulması ilə
gerçəkləşər;
b) "ədalətə ədalət ölçüsü" - cəza və mükafat sisteminin qurulması, yəni zülmün qarşılığı cəza, ədalətin
qarşılığı mükafatdır. Ədalətin təmin olunması üçün vicdanla çalışan hər kəsə dəyər veriləcək. Bəhram bilir ki,
nəyə dəyər versən, o artar, insanlar işlərinə dəyər verildiyini görsələr, o işi təkrar edər, həvəslə çalışar dövlətinə,
xalqına sadiq olar, harama, rüşvətə, saxtakarlığa ehtiyac duymaz, əməklə maaş arasında uyğunluq (ədalət) varsa,
aldığı maaş ehtiyaclarını təmin edirsə, niyə pisliyə bulaşsın, qorxu içində yaşasın ki!;
Bəhram bilir ki, bu böyük işlərin gerçəkləşməsi üçün ciddi nəzarətə ehtiyac var. Ona görə nitqinin hər
bölməsində fərqli biçimlərdə gözüm üstünüzdədir deyir. İdarəçiliyini bu ölçülər üzərində qurur: işini bilən
məmurlar seç - ədalətli qanunlar qoy - qanunları tətbiq et - işi iş bilənlərlə məsləhətləş - işə davamlı nəzarətin
olsun - zülm edənə cəza, ədalətli olana mükafat ver.
ON ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
KİMSƏDƏN QORXUM YOXDUR
هراس مردمیم هیچ از نیست
شناس خدای مردم از جز به
Heç bir insandan qorxum yoxdur,
Bircə Tanrı tanıyanlardan başqa.
Bəhramın ədalət xütbəsi davam edir. O, məmurlara müraciət edir, dövlət idarəçiliyində məmurların çox
önəmli yeri olduğunu bilir, onları tərbiyə etməyə çalışır. Bu beytədək məmurlara ölçülər verdi: siz seçilmisiniz,
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ədalətin təmin olunmasında çox şey sizdən asılıdır, mənim kimi düz olacaq, yolumdan ayrılmayacaqsınız, bu
dünya və axirət qurtuluşunuz işinizi vicdanla yerinə yetirməyinizə bağlıdır, düzgün olmasanız, ağır cəza
alacaqsınız, hədəfimiz ölkədə insafı, ədaləti təmin etməkdir, biz bir ailəyik, ölkənin, xalqın, ədalətin sizə ehtiyacı
var, zülm edənə cəza, ədalətli olana mükafat veriləcək...
Bəhram doğru bir münasibət biçimi seçir, məmurlarını qorxu və ümid arasında tutur. Bu məqsədlə şərh
olunan beytdə özünü, iş üslubunu tanıtmaq ehtiyacı hiss edir. Cəsarət, iradə, qərarlılıq mesajı verir. Bunun
səbəbləri var: zülm bataqlığında boğulan, hər tərəfindən pislik axan bir ölkəni zülmün qaranlıq quyusundan
çıxarıb ədalətin nuruna qovuşdurmaq çətin, uzun, ağır işdir, ağıla, cəsarətə, iradəyə, səbrə, xalqın dəstəyinə,
məmurların yardımına ehtiyacı var, zülmün yerinə ədaləti qoymaq hərəkatının düşmənləri çox olacaq, belə ki,
zülm ölkəni, xalqı günahkarlara, oğrulara, qatillərə, yolkəsənlərə təslim edib, onlar mütləq islahatlara qarşı
dirənəcəklər.
Bəhram istəyir ki, onunla çalışanlar da, ona qarşı olanlar da onun kimliyini yaxşı tanısınlar, necə cəsur,
iradəli, qərarlı olduğunu bilsinlər, bu biçimdə tanınma dostlara ümid, güvən, cəsarət verəcək, onları Bəhramın
ədalət hədəfinə inandıracaq, işlərini vicdanla yerinə yetirməyə təşviq edəcək, Bəhramın yardımçısına çevirəcək,
düşmənləri də qorxuya salacaq, dirəniş gücünü qıracaq, məğlub edəcək, dəstəyini əlindən alacaq. Bəhramın
cəsarət, iradə, qətiyyət mesajı deyir ki, kimsənin göz yaşına baxmayacağam, ədalətin təmin olunmasına qarşı
çıxanları əzib keçəcəyəm, heç kim məni yolumdan döndərə bilməz, İran xalqının səadəti üçün mümkün olan hər
şeyi edəcəyəm. Bu qərarlılıq mesajı xalqı Bəhrama bağlayır, belə ki, xalq cəsur liderləri sevir, onun arxasınca
gedir, bu da, təbii ki, düşmənləri dəhşətə salır.
Bəhramın dostların güvənini, ümidini, cəsarətini artıran, düşmənlərə qorxu verən, dirənişini qıran, dəstəkdən
məhrum edən qərarlılıq mesajı bu yollarla verilmişdir:
- o, sözə "nist" qəlibi ilə başlayır, bəri başdan "yoxdur" deyir, qəti hökm verir, heç bir tərəddüdə yer qalmır
(tərəddüd iradə zəifliyindən, məsələni bilməməkdən, cəsarət azlığından doğulur, şübhəyə yol açır, xalqın lider
ətrafında birləşməsinə imkan vermir);
- nə yoxdur? Qorxu yoxdur. Bəhram hökmü ilə qorxu ("həras", qorxu, dəhşət) anlayışı arasına məsafə
qoymuşdur, "yoxdur" sözü misranın başında, "qorxu" qəlibi misranın sonundadır. İnsan qorxduğunu tez dilə
gətirər, yardım istəyər, nədən qorxduğunu o dəqiqə deyər, Bəhram isə tələsmir, belə ki qorxmur. Bəhram
"qorxmuram" demir, "qorxu yoxdur" deyir, qorxunun varlığını inkar edəcək dərəcədə cəsurdur, olmayan bir
şeydən niyə qorxum ki? Bəhram "qorxu" sözünün sonuna mənsubiyyət şəkilçisi artırmır (tərcümədə Bəhramın
qərarlılıq mesajını pozacaq biçimdə "qorxum" sözünə yer verilmişdir), "qorxum" demir, deməz, qorxu yoxdur
deyir, yəni mən qorxunun nə olduğunu bilmirəm;
- orijinalda mənsubluq bildirən əlamət (şəkilçi) "insan" sözünün sonundadır, o, belə deyir: heç bir insandan
/ insanımdan - təbəəmdən qorxu yoxdur;
- Bəhram qərarlılıq mesajını ifadə etmək üçün istisnaya yer vermir, "hiç" / "heç" qəlibini seçir, yəni heç bir
insandan qorxu yoxdur, məni yolumdan çəkindirəcək kimsə tanımıram;
- Bəhram ikinci misrada bir istisnaya yer verir, bir təbəqəni seçir, fərqləndirir, onların bilinməsini istəyir,
onlara ayrıca misra ayırır, bu məqsədlə "coz" (başqa, savayı, qeyri) qəlibinə yer verir. Deyir ki, tək bir istisnanın
olduğunu bilməyinizi istəyirəm (məhz bilinməsini istəyir): Xudanı / Tanrını tanıyandan qorxu var;
- Bəhramın nitqində iki "qorxu" sözü yoxdur, yəni beyt belə deyil, heç bir insandan qorxu yoxdur, bircə /
yalnız Tanrını tanıyandan qorxu var. Beyt belədir: heç bir insandan qorxu yoxdur, bir istisna var, o da Tanrını
tanıyan insandır /insanlardır;
- Bəhram Tanrını tanıyanlar təbəqəsini ayrıca vurğulayır, ehtiramını bu yollarla ifadə edir: onları bütün
insanlardan ayırır, siz fərqlisiniz deyir, birinci misrada bütün insanlara, ikinci misrada ancaq Tanrını tanıyanlara
yer verir, istisna qəlibini ("coz") bütün insanlarla din alimlərinin arasına yerləşdirir, ikinci misranın başına qoyur,
iki təbəqənin bir-birinə qarışmasına imkan vermir, siz özəlsiniz demiş olur;
- Bəhram Tanrını tanıyanlardan qorxuram / qorxu var demir, onlar istisnadır deyir, daha yumşaq, sayğı ifadə
edən biçim seçir;
- o, möminlərdən, inananlardan, dindarlardan, din adamlarından demir, Tanrı tanıyan deyir. Məhz "şenaxtən"
feilinin kökü olan "şenas" sözünü seçir. Tanımaq /bilmək anlayışını önə çıxarır, mesajları var: hər dindar Tanrını
tanımaz, cahil və alim dindarlar var, imanın əsası tanımaq / bilməkdir, bu, elmlə mümkündür, mən din alimlərini,
Allahı tanıyaraq Ona inananları nəzərdə tuturam;
- Bəhram "Xuda" da demir, bu sözün sonuna müəyyənlik əlaməti bildirən "yə" hərfini də artırır: "Xodai", o
Tanrı ki, hər şeyin, o sıradan gerçək hakimiyyətin sahibidir, O Bəhramı seçən, hakimiyyət nemətini məhz ona
verən Tanrı, iki azğın şir arasından tacı götürməyi Bəhrama nəsib edən Tanrı, hər şeyimi borclu olduğum Tanrı,
İranda ədalətin təsis olunması üçün mənə ağıl, iradə, cəsarət, güc verən, ədalətin təmini vəzifəsini üzərimə
yükləyən, məni zəfərə qovuşduracaq olan Tanrı, məni sizə din bağı ilə bağlayan Tanrı...;
Bəhram niyə Tanrını tanıyanlara - din alimlərinə ayrıca yer verir? Səbəbləri sıralayaq:
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- onu dinləyənlərin yaddaşını təzələyir, Tanrını yada salır, güc qaynağını xatırladır, çox güclüyəm deyir, məni
seçən məni zəfərə də qovuşduracaq mesajı verir, qarşımda deyil, yanımda yer tutun;
- Allaha inandığını, Onu çox sevdiyini bildirir, İran xalqı ilə, din alimləri ilə din vasitəsi ilə könül bağı qurur,
onları öz tərəfinə çəkir;
- İran dövlət idarəçiliyində, xalqın üzərində din alimlərinin güclü təsiri olduğunu bilir, onlara sevgisini,
ehtiramını ifadə edir, mənim ədaləti təsis missiyama yardım edin deyir;
- Allah ədaləti, ədalətli olanları sevir, buyurur ki, vəzifəniz ədaləti təmin etməkdir. Allahı tanıyanlar Onun
istəyini də bilirlər, təbii ki, ədalət uğrunda çarpışan Bəhrama yardım edəcəklər mesajını verir;
- din alimlərinə mesajını din / Xuda üzərindən verir ki, onları inandırsın, yardıma sövq etsin;
- bu mesaj dindar Bəhramın verdiyi sözləri yerinə yetirəcəyinin təminatıdır, Allaha inanan ədalət sözündən
dönməz;
- bir vaxtlar İran şahının məktubunu gətirən din alimləri Bəhramın tərəfinə keçmişdilər, onlara hakimiyyətin
dinc yolla əl dəyişdirməsinə yardım etdikləri üçün təşəkkür edir;
- din alimlərinin iştirakı, dəstəyi olmadan ədalətin təminin imkansızlığını bilir;
- bircə Tanrını tanıyanlardan qorxu var ölçüsünün mesajı budur: qorxu Tanrıya, Onu tanıyanlara sevgini ifadə
edir: sevən sevdiklərinin sevgisini itirməkdən qorxar;
ON DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
BİRCƏ TANRIYA ETİMADIM VAR
کس بر کنمنمی اعتمادی
بس و کردم اعتماد خدای بر
Heç kəsə etimadım yoxdur,
Bircə Tanrıya etimadını var.
Bəhram bu sözləri məmurlara deyir, onları tərbiyə edir, iş üslubunu açıqlayır, cəsarət, iradə, qətiyyətini ortaya
qoyur, ədalət xütbəsində etimad anlayışını önə çıxarır. Niyə buna ehtiyac hiss edir? Onun zülm bataqlığında can
verən İran xalqını ədalətin nuruna çıxarmaq kimi böyük bir hədəfi var, bu hədəfi ağıllı, iradəli, cəsur, siyasət və
diplomatiya ustası bir başçı ilə ona bağlı məmurlar ordusu gerçəkləşdirə bilər. Elə buna görə də Bəhram ədalət
xütbəsinin bir yerində "biz" deyir. Etimad anlayışının içində də güvən, sədaqət, qarşılıqlı inam var. Yəni böyük
hədəfləri gerçəkləşdirmək istəyənlər güvən duyğusu ilə bir-birinə bağlı olmalıdırlar. Bu təsbitlər doğrudur, o
halda, Bəhram məmurlarına niyə kimsəyə etimad etmirəm deyir? Sırası ilə izah etməyə çalışaq:
- tərcümədə mətn belədir: heç kəsə etimadım yoxdur, ancaq orijinalda Bəhram belə demir, deyir ki, heç kəsə
(kimsəyə) etimad etmirəm, yəni sizə vəzifələr verdim, ancaq bu o demək deyil ki, sizin işinizi yüzdə yüz yerinə
yetirəcəyinizə əminəm;
- bu, bir idarəçilik metodudur, Bəhram məmurlarını ümidlə qorxu arasında tutur, kimsənin belə düşünməsini
istəmir: Bəhram məni tanıyır, mənə inanır, mənə vəzifə verdi, dostumdur, mənə bir şey etməz;
- bu anlayış məmurları işinə məsuliyyətlə yanaşmağa yönəldir;
- Bəhram gözüm hər zaman üzərinizdədir demiş olur;
- vəzifəniz ömürlük deyil;
- işini yerinə yetirməyənin cəzası var;
- sizə münasibətimin ölçüsü tanışlıq, dostluq, deyil, işinizi vicdanla yerinə yetirməkdir;
- xəbərdar edir, hər kəsdən işinin hesabını soruşacağam;
- Bəhram etimad anlayışına tərif verir, onu tanıdır: etimad etmək işçini başlı başına buraxmaq deyil,
güvənmək, nəzarət etmək, məsuliyyət yükləmək, hesab soruşmaqdır;
Bəhram məmurları ümid və qorxu arasında tutmaq, etimad anlayışını inşa etmək, tanıtmaq, məmurlarına
qəbul etdirmək üçün bu vasitələri seçir:
- "etimad" sözünə iki dəfə yer verir, biri birinci, o birisi ikinci misradadır;
- birincisi məmurlara, ikincisi Allaha aiddir;
- birinci "etimad" sözü misranın ilk qəlibidir, ey məmurlar, etimad anlayışını doğru qavramaq çox önəmlidir
mesajı verir, deyir ki, etimadı yanlış anlayan peşman olar, Bəhramın cəzasına tuş gələr;
- birinci "etimad" sözünün sonunda müəyyənlik əlaməti var, o etimad ki, idarəçilikdə çox önəmlidir;
- Bəhram məmurları ilə bağlı danışarkən istisnaya yer qoymur, "kimsəyə", "heç kimə" deyir, heç bir məmura
etimad etmirəm hökmünü verir, imtiyaz yoxdur, fərq qoymayacağam, hər kəsə nəzarət edəcəyəm, işini yerinə
yetirməyən hər kəs cəzalanacaq, ölçünü pozanı əlimdən alacaq biri yoxdur;
- Bəhram ikinci "etimad" sözünü ancaq Allaha aid edir, "Xoda" sözünü müəyyənlik əlaməti ilə işlədir:
"Xodai", o Tanrı ki, ancaq O, qeydsiz-şərtsiz etimada, güvənə layiqdir, belə ki, O, qüsursuzdur, hər şeyi bilir,
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səhv etmək ehtimalı yoxdur, Bəhramın gücünə, mərhəmətinə, yardımına şahid olduğu, onu seçən, hakimiyyət
nemətini ona verən Tanrıya etimadım tamdır;
- Bəhram nitqini bədii təzad üzərində qurmuşdur, birinci misra "yox", ikinci misra "hə" deyir;
- Bəhram deyir ki, insana (məmura) etimadla Allaha etimad arasında insanla Allah arasındakı fərq qədər fərq
var;
- insana etimad qeydli-şərtlidir - etimad et, ancaq əmin olma, nəzarətdə saxla, Allaha etimad isə qeydsizşərtsizdir, Allahla münasibət şübhəli, qeydli-şərtli ola bilməz, olsa, adı güvənsizlik olar, Allaha tam etimad
etməyənə Allah da etimad etməz. Niyə? Belə ki, insan sınırlı, qüsurlu, aciz varlıqdır, xəta payı çoxdur, hər şeyi
bilmir, hər şeyə gücü çatmır, ona görə də insana etimad tam ola bilməz, tam etimad edən peşman olar, ölçü budur:
insana etimad et, ancaq yoxla. Allah isə hər şeyi bilən, hər şeyə gücü çatan, mükəmməl olan tək varlıqdır, Onun
xəta ehtimalı yoxdur. Ona görə də Allaha etimad tamdır;
- Bəhram "etimad" sözünü insana aid edəndə insan qəlibini "kəs" biçimində vermiş, qeyri-müəyyənlik ifadə
etmiş, hər kəsi, hər insanı (məmuru) nəzərdə tutmuş, ölçü hamıya aiddir demişdir, üstəlik, insan anlayışı daşıyan
sözü misranın sonuna yerləşdirmişdir;
- o, "etimad" sözünü Allaha aid edəndə isə Allah sözünü ikinci misranın başına yerləşdirmiş, etimad fərqlərini
məkan seçimi ilə (baş-ayaq) gözəl ifadə etmişdir: insana etimada hara, Allaha etimad hara?;
- "kəs" ("insan") sözündə müəyyənlik əlaməti (artikl) yoxdur, "Xoda" sözündə isə var: "Xodai", yəni insana
etimad qeyri-müəyyən (şübhəli, şərtli), Allaha etimad isə müəyyəndir, şübhəsizdir, qətidir;
- insana aid edilən "etimad" sözündə müəyyənlik artiklı var, Allaha aid edilən "etimad" sözündə isə yoxdur,
yəni insana etimadın (o etimad ki) izaha, şərhə ehtiyacı var, Allah etimad isə Ona tam güvənmək, tam təslim
olmaqdır, burada istisna yoxdur/olmaz;
- Bəhram insana etimad etmirəm deyərkən "etmək" ("kərdən") feilini indiki zamanda, inkarda işlədir: "nə
konəm", "etmirəm", "etmərəm", "etməməliyəm", yəni insana (məmura) tam etimad etsəm, yanılaram;
- o, "etmək" feilini (etimad etmək) Allaha aid edəndə isə bu feili şühudi keçmiş zamanda işlədir, bu zaman
qətilik, şahidlik bildirir (şahidlikdə qətilik var): "kərdəm", etdim, Allaha etimad etdim, iş bitmişdir, Ona tam
inandım, güvəndim, qərarımı çoxdan verdim, heç bir şübhəm, tərəddüdüm yoxdur;
- Bəhram Allahdan başqa kimsəyə tam etimad olmaz ölçüsünü bir qəlibə də yerləşdirmiş, misranın sonuna,
rədif mövqeyinə "bəs" sözü qoymuşdur: ancaq, təkcə, bircə, yalnız Allaha etimad etdim (bu, hər zaman belə
olacaq), vəssəlam, bitdi, yetər, başqa belə bir varlıq yoxdur, olması imkansızdır, heç bir insan / məmur məndən
tam etimad gözləməsin, hər an nəzarətdə olduğunu bilsin, hesab soruşulacağını ağlından çıxartmasın, işini
vicdanla yerinə yetirsin;
Bəhram ağıllıdır, çox gözəl bilir ki, məmuruna bu biçimdə hakim olmayan lider böyük işlər gerçəkləşdirə,
zülmdən ədalətə keçişi təmin edə bilməz. Ona görə də məmurlarına birmənalı, qəti, dəqiq mesajlar verir, onları
tikan üstündə, ümid və qorxu arasında ayıq tutur: ölçülər qoyur, məmur seçir, hədəfi, işi açıqlayır, öyrədir, tərbiyə
verir, nəzarət var deyir, xəbərdar edir.
ON BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
ALLAHA İTAƏTİ SEVİRƏM
دوست ندارم هیچکس طاعت
اوست طاعت که طاعتی از جز به
Heç kəsə itaəti sevmirəm,
Bircə itaəti sevirəm, o da Tanrıya itaətdir.
Bəhram öncəki beytdə məmurlarına etimad anlayışını izah etdi. O, ədalət xütbəsinin bu beytində itaət
anlayışını açıqlayır. Bilir ki, dövlət idarəçiliyində məmurlar önəmli yer tuturlar. Məmurluq hakimiyyətin ayrılmaz
bir parçasıdır, hakimiyyətdə də üç şey var: şöhrət, sərvət, güc. Belə demək olar ki, hakimiyyət şeytanların ən çox
olduğu yerlərdən biridir, hər məmurun şöhrət, sərvət, güc qarşısında durması çətindir, azmaq, yoldan çıxmaq,
pisliyə bulaşmaq ehtimalları çoxdur. Məmurlar azsa, dövlət idarəçiliyi çökər, İran xalqını zülmün qaranlığından
ədalətin nuruna çıxarmaq imkansız olar, Bəhramın ədalət vədi gerçəkləşməz, o, Allahın hakimiyyət nemətinin
şükrünü yerinə yetirməmiş sayılar. Bu təhlükənin qarşısını almağın bir yolu var, o da məmurları tərbiyə etmək,
onlarda gözəl əxlaq formalaşdırmaqdır. Bəhram bu işi gerçəkləşdirmək üçün öncə məmurların idarəçilik,
məmurluq təsəvvürünü inşa edir, bilir ki, təsəvvür doğru olsa, ağıl da doğru çalışar, ağıl doğru çalışsa, əxlaq gözəl
olar. Bəhram məmurların təsəvvürünü inşa məsələsinə anlayışların mənasını doğru izah etməklə başladı: onlara
Allah təsəvvürü verdi, dedi ki, məmurlar pis əməlləri ilə Allahın sevgisini itirərlər, bunun cəzası ağırdır, özünü
tanıtdı, Allah məni seçdi dedi, hakimiyyət, nemət, şükür, zülm, ədalət, ilahi riza, düzlük, əyrilik, mükafat, cəza,
etimad anlayışlarını izah etdi, hədəfini açıqladı, nə istədiyini açıq bildirdi, ölçülər qoydu, biz anlayışı verdi,
məmurların önəmini vurğuladı, sizə nəzarətim davamlıdır, işini yerinə yetirməyənlərin cəzadan qurtuluşu yoxdur
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mesajı verdi. Bəhram məmurlarını ümid və qorxu arasında tutur, cəsarətini, iradəsini, qətiyyətini fərqli biçimlərdə
ifadə edir...
Sıra dövlət idarəçiliyinin önəmli əsaslarından biri olan itaət anlayışına çatdı. Bəhram bu anlayışı izah edəndə
də məmurlarını ümid və qorxu arasında tutur, qətiyyətini açıq, hər kəsin anlaya biləcəyi biçimdə göstərir, bu
ölçülərin inşası üçün vasitələr seçir:
- beytin misralarını iki yerə ayırır, biri "yox", biri "hə" deyir;
- bədii təzada yer verir, itaət anlayışını bu yolla öyrədir;
- itaət təslim olmaq, itaət etdiyinə bağlanmaq, güvənmək, onun buyurduğu kimi yaşamaqdır, məcburi deyil,
şüurlu seçimdir;
- deyir ki, Allahdan başqasına itaət yoxdur;
- "itaət" ("taət") sözünə üç dəfə yer verir, biri insana, ikisi Allaha aiddir;
- birinci "itaət" sözündə müəyyənlik əlaməti yoxdur, ikincisində var, müəyyənlik artiklı deyir ki, o itaət var
ha, o, ancaq və ancaq Allaha aiddir,
Ondan başqasına itaət haramdır;
- idarəçiliyi iki yerə ayırır, idarə edən və idarə olunanlar;
- idarə edən Bəhramdır, idarə olunanlar məmurlardır;
- idarəçilikdə çoxbaşlılıq olmaz, Bəhramın əmrləri yerinə yetirilməlidir;
- Bəhram imtiyaza, istisnaya yer qoymur, "hər kəs" deyir, heç kəsə itaət etməyi sevmirəm, bu, əzm, iradə,
qətiyyət, liderlik bəyanıdır, kimsə mənə əmr verə, təzyiq göstərə, yolumdan döndərə bilməz, siz məni deyil, mən
sizi idarə edəcəyəm;
- Bəhram ikinci misraya istisna qəlibi ilə başlayır, "coz" (başqa, savayı, qeyri...) deyir, tək bir istisna var, o
da Allahdır, Allaha itaətdir;
- Allaha itaətin ayrıcalığını ifadə etmək üçün bu vasitələri seçir:
a) "coz" qəlibini iki misranın ortasına qoyur, istəyir ki, insana itaətlə Allaha itaət bir-birinə qarışmasın, məna
fərqi görünsün, yoxla varın sınırı dəqiq cızılsın;
b) Allaha aid itaəti müəyyənlik əlaməti ilə işlədərək o itaət var ha, o ancaq Allahadır vurğusunu gücləndirir;
c) "ke" ("ki") gücləndirici ədatına yer verir, o itaət ki var, o ancaq bir tək Allahadır;
d) birinci itaətə idarəçilikdə tabeçilik anlamını yükləyir, məmurlar Bəhrama itaət edəcəklər, yəni onun
əmrlərini yerinə yetirəcəklər. İkinci itaət anlayışına isə Allaha təslimiyyət mənasını verir, mən ancaq Allaha itaət
etdiyim kimi, siz də yalnız Ona itaət edəcəksiniz;
e) itaəti Allaha aid edəndə bu sözə iki dəfə yer verir: o itaət ki var, o itaət ancaq Allahadır, yəni insan olaraq
yaradılmağın şükrü Allahdan başqa heç bir varlığa itaət etməməkdir;
f) Allah demir, O deyir, Ona itaət var, işarə edir, əlini qaldırır, itaətin bir ünvanı var, Odur;
g) O qəlibini (Allah anlamında) rədif mövqeyinə, görünən, bilinən, yadda qalan yerə qoyur, sayğını ifadə
edir;
h) beytdə sevmək feili bir dəfə işlənib, inkardadır, heç kəsə itaəti sevmirəm, ancaq bu feilin təsdiqi də nəzərdə
tutulub, yəni bircə itaəti sevirəm, o da Allaha itaətdir. Bəhram Allahı sevirəm demir, Allaha itaəti sevirəm deyir,
vurğunu itaətin üzərinə qoyur, mesaj verir, Allaha itaət mənə şərəfdir, Ona sevgim yalnız sözdə deyil, əməldədir,
belə ki itaət söz deyil, işdir, onun buyurduğu kimi yaşamaqdır, yəni Allah sevgimi saleh əməlimlə ortaya qoyuram.
Bəhram bu ölçü ilə məmurlara deyir ki, sizin də mənə itaətiniz sözdə deyil, işdə olsun, gerçək sevginin ölçüsü söz
deyil, işdir, sevən sevdiyinə itaət edər;
ON ALTINCI BEYTİN ŞƏRHİ:
SALAM OLSUN!
کبود چرخ جای به بماند تا
درود دهر خفتگان بر باد
Mavi çərx öz yerində nə qədər varsa,
Zəmanənin yatmışlarına salam olsun!
Bəhram ədalət xütbəsində yeni mərhələyə keçir, bu bölmədə üç beyt var. O, üç qrup insan seçir: ölmüşlər,
yaşayanlar, onun ədaləti təmin etmək hərəkatına qarşı çıxanlar. Bəhram ölmüşlərə salam göndərir, yaşayanlara
ədalət, hüzur, güvənlik, ümid vəd edir, ona qarşı çıxanlara isə təhdid və bədduası var.
Bəhram üçmesajlı (salam, ümid, təhdid) yeni mərhələdə öncə ölmüşlərə yer ayırır, onlara salam göndərmək
üçün bu vasitələri seçir:
- Bəhram ədalət xütbəsində - məhz İranda ədalətin təmin olunması proqramını açıqlayarkən niyə ölmüşlərə
salam göndərmək ehtiyacı hiss edir? Səbəbləri sıralayaq: onlara dəyər verir, davamçılarının könlünü alır, İran
xalqını ətrafında birləşdirir, vəfa borcunu ödəyir, demiş olur ki, İranda minlərlə insan zülmün qurbanı oldu, bu
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dünyada bir xoş gün görmədi, qarın dolusu yemədi, zalım rejimin zülmündə boğuldu, həbsxanalarda günahsız
olaraq yatdı, işgəncəyə məruz qaldı, qətl edildi, bütün haqları əlindən alındı. Bəhram zülmün qurbanı olmuş
insanlardan halallıq istəyir, o, ustalıqla, dolayı yolla ata Yəzdigürdün zülmünə görə üzr istəmə ehtiyacı hiss edir,
insanlığını, mərhəmətini ortaya qoyur, bu addım məzlum insanların davamçılarının qəlbində Bəhrama rəğbət
duyğuları oyadır;
- insanları dəyişimə inandırmağın yolu keçmişdə olanları doğru dəyərləndirmək, yanlışları tənqid etmək,
doğruları göstərmək, halallıq almaq, haqqı əlindən alınmışların haqqını verməkdir, bunun adı tövbədir, yəni
dəyişim tövbə ilə başlayır;
- Bəhram demiş olur ki, ey zülmün qurbanı olmuş insanlar, sizin haqqınızı ödəmək imkanım yoxdursa da,
davamçılarınızın xoşbəxt yaşaması üçün ədalətli İran quraraq ruhunuzu şad edəcək, sizdən halallıq alacağam, yəni
haqqınızı ödəməyin bircə yolu var, o da ədalətdir;
- bu, Bəhramın duasıdır, dua dəyər verməkdir, o, ölmüşlərə "dorud bad" - salam olsun deyir, dua üslubu (dili)
seçir, ancaq Bəhramın salamı olsun demir, daha / çox böyük, önəmli bir şey istəyir, Allahın salamı olsun deyir
(beytdə Allah sözü yoxdur, nəzərdə tutulur);
- "Allahın salamı olsun" duasının içində bunlar var: Bəhram Allaha, axirətə, duanın gücünə inanır, dua salam,
hüzur, barış, rahatlıq, rəhmət, sevgi anlamlarını daşıyır, yəni Allah sizə hüzur versin, rəhmət yağışı yağdırsın;
- Bəhram duasını bəlli bir zaman diliminə bağlayır: mavi çərx öz yerində nə qədər / nə zamanadək varsa,
salam olsun. Duanın bu biçimdə olmasının da səbəbləri var: mavi çərx göy üzüdür, ona göy, səma, fələk, hər
planetə aid göy təbəqəsi adları da qoyulmuşdur, bu anlayışda hərəkət var, göy üzündəki hər varlıq hərəkətdədir
(qeyd edim ki, Bəhram astronomiyanı dərindən bilir), hərəkət bitəndə çöküş olur, son saat da budur, kainatın ölüm
halıdır, Bəhram Allahın ölçülərinə inanır, o ölçülərdən biri də budur ki, kainatın sonu var, yaradılan hər şey fanidir
- ölümlüdür, yəni çərxin / fələyin hərəkəti bir gün dayanacaq, Bəhram ölümdən sonra dirilişə, hesaba - axirətə
inanır, elə buna görə də duasının zamanını sınırlı tutur, yəni son saatadək (qiyamət yox oluş deyil, yenidən
dirilişdir) Allah sizə hüzur versin deyir, yenidən dirilişdən sonra Allahın onların haqqını verəcəyinə ümid edir;
- beytdəki "mavi çərx öz yerində nə qədər / nə zamanadək varsa" ölçüsü çoxluğu, genişliyi, sevgini də ifadə
edir, hüzur genişlikdir, qəlbin, ruhun darlıqdan, sıxıntıdan qurtarmasıdır, yəni Allah sizə göy üzünün genişliyi
qədər hüzur versin (göy üzü obrazının seçilməsinin səbəbi də budur), bu hüzur son saatadək - kosmik çöküşədək
davam etsin, sonrası axirətdir, oranı bilmirəm, son qərar Allahındır, Onun sizi əbədi hüzura qovuşdurması üçün
dua edirəm, Bəhram Allahı doğru tanıdığına görə həddini bilir, deyir ki, dua bizim, qərar Allahındır;
- Bəhram ölmüşlərə verdiyi dəyəri ifadə etmək üçün bir vasitə də seçir, onlara "ölmüşlər demir", "yatmışlar",
"zamanın yatmışları" ("xofteqane dəhr") deyir, yəni indi, hal-hazırda "yatmışlar". Bu sözün seçilməsinin mesajları
var: incə üsluba uyğun sözdür, içində sayğı, sevgi, dəyər daşıyır, həyat və ölüm anlayışlarını izah edir: həyat,
ölüm qaçılmazdır, indi sağıq, biz də yatacağıq, ölüm əbədi yox oluş deyil, həm son, həm də başlanğıcdır, axirət
inancına işarə edir, yatan bir gün oyanacaq, yenidən diriliş, hesab, cənnət, cəhənnəm var, ey insan. Bəhramın bir
mesajı da məmurlaradır, onları əyri işlərdən çəkindirmək istəyir, ölümü, axirəti yada salır, deyir ki, işinizi vicdanla
yerinə yetirin, Allahın hüzuruna günahlarla getməyin;
ON YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
ÜMİD BƏXŞ OLUNACAQ
سپید و سیاه اندازه از بیش
امید و امان ما ز را زندگان
Ağ və qaranın sayından da çox,
(Bütün) yaşayanlara bizdən (həm sənin - amanlıq, həm də ümid (bəxş olunacaq).
Bəhram ədalət xütbəsində insanları üç yerə ayırdı: yatmışlar (ölmüşlər), yaşayanlar, İranda ədalətin təmin
olunmasına sevinməyənlər (qarşı çıxanlar). O, yatmışlara dəyər verdi, dua etdi, Allahdan hüzur, rəhmət istədi.
Sıra yaşayanlara çatdı. Zülm içində boğulan, çarəsiz İran xalqı qorxu içindədir, gələcəyinin necə olacağını bilmir.
Bəhram ağıllı liderdir, xalqı qorxudan qurtarmağın, sevgisini qazanmağın, ətrafında birləşdirməyin yolunu bilir,
inancı budur ki, dövlətin və liderin vəzifələrindən biri də insanlara ümid verməkdir. Ancaq bu ümid sadəcə sözdə
deyil, əməldə olmalıdır, yoxsa qısa təsəllidən sonra xalq ətrafınızdan dağılar, sizə qarşı çevrilər. Elə buna görə də
Bəhram gerçək ümidin qaynağını göstərir, o da ədalətdir, ədalət təminatlı ümid vəd edir. Bəhram ədalətlə ümidin
bağını bu yollarla qurur:
- ümid gələcəklə bağlıdır, gələcəkdə arzu edilən bir şeylə əlaqə qurmaqdır;
- "ümid" sözünün kök mənası "dayaq"dır, elə bir dayaq ki, insan ondan tutub ayağa durur, yaşayır;
- insan ümidsiz yaşaya bilməz, zülm ümidsizliyə, ümidsizlik də intihara yol açır;
- zülm qorxu verir, qorxu insanı yorur, bezdirir, gücünü əlindən alır;
- ədalət ümid verir, ümid insanı dincəldir, ruhunu hüzura qovuşdurur;
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- qorxu xəstəliklərə yol açır, ümid sağaldır;
- qeyri-müəyyənlik (bilinməzlik) qayğıya yol açır, qayğı qorxuya çevrilir, nəzarətsiz qorxu öldürür;
- ümid qeyri-müəyyənlikdən qurtarır, qaranlıq tuneldə işıq yandırır;
- qorxu yasa batırır, ümid sevinc verir;
- qorxu əsir edir, ümid azadlığa qovuşdurur;
- ümid olmasa, inkişaf olmaz;
- insanlar ümid verməyən liderin arxasınca getməzlər;
- haqq etdiyini qazanmaq ümid verir;
- dəyərli olduğunu hiss etmək ümid verir;
- anlamaq ümid verir;
- cəhalət qorxunun, elm ümidin qaynağıdır;
- qorxu qaranlıq, ümid nurdur;
- ümid etmək güvənməkdir;
- ümid güc qaynağıdır;
- ümid imanın meyvəsidir;
- qorxu küfrün (küfür həqiqətin üstünü örtməkdir, həqiqətin üstünü örtən hər kəs kafirdir) övladıdır;
- həqiqət ümid, yalan qorxu verir;
- qorxu nifrətə, ümid sevgiyə yol açır;
- ümid çalışmaq istəyini artırır;
- doğru yol göstərmək ümid verir;
Bəhram ümidin qaynağının ədalət olduğunu söyləyir, ədalət hər kəsi, hər varlığı ilahi təyinatına uyğun yerdə
tutmaq, onlara haqq etdiyini verməkdir. Bunun yolu da insanların bütün haqlarını qoruyacaq dövlət sistemi
qurmaqdır: ədalətli qanunlar qoyulsa, o qanunların hökmləri yerinə yetirilsə, məhkəmələr insanların haqlarını
qoruyan orqan kimi fəaliyyət göstərsə, insanların canı, şərəfi, malı qorunsa, ədalət olmazmı, bu ədalət ümidə yol
açmazmı, ümid, sevgi, sayğı, mərhəmətlə insanları bir-birinə bağlamazmı?
Bəhram İran xalqına bir vəd də verir: əmin-amanlıq (təhlükəsizlik, güvənlik). Dövlətin iki vəzifəsini önə
çıxarır: ümid, təhlükəsizlik. Bu iki önəmli dəyəri topluma hakim qılmağın yolu da ədalətdir. O, İran xalqına deyir
ki, canınız, şərəfiniz, sərvətiniz toxunulmazdır, ədalətli qanunlar, bu qanunların hökmlərini yerinə yetirən dövlət
orqanları sizə xidmət edəcək, siz dövlət üçün deyilsiniz, dövlət sizin üçündür. Bəhramın bu iki önəmli, ədalət
təminatlı vədi İran xalqına ümid, güvən verir, onu Bəhrama bağlayır, düşmənlərin müqavimət gücünü qırır, güc
qaynağını yox edir (zülm, cəhalət, qorxu, yoxsulluq düşmənlərin güc qaynağıdır, onların əməllərini
gerçəkləşdirməsinin yolunu açır).
Bəhram ümidi, güvəni artıracaq bir addım da atır: "yaşayanlar" sözünü seçir, cəmdə işlədir, istisnaya yer
qoymur, İran xalqının bütün fərdlərini nəzərdə tutur, deyir ki, ədalət təminatlı ümid və təhlükəsizlik hər kəsin
haqqıdır.
Bəhram bir addım da atır, ədalət təminatlı ümid və təhlükəsizliyi gerçəkləşdirəcək güc qaynağını göstərir:
"bizdən" deyir, ədalət xütbəsində ikinci dəfə "biz" qəlibini seçir, yəni ey İran xalqı, vədlər gözəldir, ancaq bunu
kim və necə gerçəkləşdirəcək deyirsənsə, içində şübhə varsa, bil ki, bu işin lideri mənəm, ağıl, iradə, güc
sahibiyəm, məmurlar da əmrlərimi yerinə yetirəcəklər, vasitəmiz də həyatın hər sahəsində ədaləti təmin etməkdir.
Bəhram vədini belə çatdırır: bizdən yaşayanlara ümid və təhlükəsizlik olsun, o, hədəfini şüarlaşdırır, hamının
anlaya biləcəyi, yadda saxlayacağı biçimə salır. Bilir ki, hər hərəkatın şüarı olur, bu şüar hədəfi açıqlayır, xalqı
birləşdirir.
Bəhram ədalət təminatlı ümid və təhlükəsizlik vədini gücləndirəcək bir addım da atır, bu iki dəyəri çoxaldır,
çoxluğa iki məna yükləyir, miqdar və zaman çoxluğu. Sözümün təsir (inandırma) gücünü artırmaq üçün bu məcazı
seçir: qara və ağın sayından (ölçüsündən) daha çox ümid və təhlükəsizlik olsun / olacaq. Qara və ağ gecə və
gündüzdür, yəni ədalətim sizə gecə və gündüzün sayından daha çox ümid, təhlükəsizlik verəcək, hamınıza yetəcək
qədər, davamlı ədalət olacaq. Çoxluq ümidi də çoxaldır, ümid güvənə yol açır, güvən xalqı Bəhramın ətrafında
birləşdirir.
Bəhram xalqı ümid və təhlükəsizlik vədinə inandıracaq bir addım da atır, beytə qafiyə olaraq içində işıq daşıyan
sözlər seçir: ağ, ümid ("sepid", "omid"), mesaj budur: ədalət işıqdır, zülmün qaranlığını yox edəcək, zülmün
yaratdığı qorxu gedəcək, yerinə ədalətin meyvəsi olan ümid, güvən gələcək.
ON SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SEVİNC GÖRMƏSİN!
مباد داد و درود جز من کار
مباد شاد نیست شاد ازین هرک
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Mənim əməlim alqış və ədalətdən
başqa bir şey olmayacaq,
Bu (əmələ) sevinməyən qoy heç sevinc görməsin!
Bu, Bəhramın ədalət xütbəsinin sonuncu beytidir, öncəki iki beytin davamıdır. O, yatmışlara - ölmüşlərə
salam olsun, yaşayanlara ümid, təhlükəsizlik olsun dedi. Salamı (rəhməti, bağışlamağı) Allaha, ümid və
təhlükəsizliyi təmin etməyi bizə aid etdi. Sıra üçüncü qrupa - İranda ədalətin təmin olunmasına qarşı çıxanlara /
çıxacaq olanlara gəldi. Bəhram bu vasitələri seçir:
- bilir ki, heç bir böyük iş müqavimətsiz gerçəkləşməz. İran xalqı zülm içində yaşayır, dövlət günahkarlara,
oğrulara, qatillərə, yolkəsənlərə təslim edilmişdir, ölkə rüşvətin, yalanın, haramın, haqsızlığın pəncəsində can
verir, ədalətin təmin olunması çıxar qruplarını narahat edir, haqsız qazancın yolunu kəsir. Elə buna görə də
Bəhramı onlarla ciddi savaş gözləyir. O, bu qrupları ədalət xütbəsinin öncəki bölmələrində bir-bir saydı;
- Bəhram yatmışlara (ölmüşlərə) da, yaşayanlara da ayrıca bir beyt, ədalətə qarşı çıxanlara isə bir misra ayırır,
onlardan qorxmadığını bildirir, onları dəyərsizləşdirir, kiçiltmir, düşmənini kiçik görmür, görməz, ancaq onların
güclü olduqlarını hiss etmələrinə, Bəhramın onlardan qorxduğunu düşünmələrinə də izn vermir, müdafiədə deyil,
hücumda oynayır, düşmənləri ilə uzlaşma deyil, savaş yolunu seçir, bilir ki, zəfərin yolu budur;
- ədalətin təmin olunmasına qarşı çıxanlara iki yol göstərir: a) bağışlanma; b) savaş;
- bağışlanma mesajını vermək üçün birinci misrada bu vasitələri seçir: "iş" deyir, həm də "mənim işim"
biçimində deyir, ədalət sadəcə siz, vəd deyil, işdir, Bəhramın dövlət proqramının birinci maddəsidir, kimsə bu
ədalət işinə qarşı çıxa bilməz, çıxmamalıdır. İstisna qəlibinə yer verir: "coz" (başqa, özgə, ayrı), qəlib deyir ki,
Bəhramın ədalət və bağışlamadan başqa işi yoxdur. Misrada "dorud" sözü var, bu mənaları daşıyır: "salam",
"barış", "bağışlama", "töhfə", "bəxşiş", "mehribanlıq". Biz bu mənaların ortaq nöqtəsi olan bağışlamanı önə
çıxarırıq. Bəhram deyir ki, keçmiş dönəmdə zülmə bulaşmış olanlar peşman olsalar, tövbə etsələr, ədalət işinə
qoşulsalar, onlara da ədalətlə yanaşacaq, bağışlama yolunu tutacağam. Bağışlama mesajı Bəhramın əlini
gücləndirir, xalqı ona bağlayır, böyüklük edir, güclü olduğunu göstərir (güclü olan bağışlayar), barış təklif edir,
qarşı tərəfi zəiflədir, onları dəstəkdən məhrum edir, ən azı onları parçalayır, bilir ki, bu bağışlama mesajını qəbul
edənlər o olacaq. O, ədalət və bağışlama mesajının təsir gücünü artırmaq üçün dua üslubunu seçir, ona qətilik
anlamı yükləyir, sözümdən, vədimdən dönməyəcəyəm demiş olur: mənim işim bağışlama və ədalətdən başqa bir
şey olmasın, olmaz, olmayacaq;
- ədalətə qarşı çıxanların onun addımını Bəhram bizdən qorxur biçimində anlamamaları üçün, onların
cəsarətini qırmaq məqsədi ilə ikinci misrada bu vasitələri seçir: öncə vəd verir, ölçü qoyur, açıqlayır, sonra
xəbərdar edir, şərtimizi qəbul edənə bağışlama, etməyənə cəza var deyir. "Hər ke" qəlibini seçir, istisnaya yer
qoymur, hər kim ki mənim ədalət işimə qarşı çıxır, bu işdən şad deyil, qoy o heç şad olmasın / sevinməsin. Bu,
bir bədduadır, içində xəbərdarlıq, təhdid, cəza, ədalətə qarşı çıxanlar məğlub olacaqlar, Allahın və xalqın lənəti
onların üzərinə olsun mənalarını daşıyır, deyir ki, kimsə Bəhramı məğlub edə bilməz, o, doğru yoldadır, Allah da,
xalq da ədalət uğrunda cihad edəni dəstəkləyər;
Beytin rədifi var "olmasın" feilidir, əmr biçimindədir, iki mesajı gücləndirir, qətilik anlamı yükləyir: a)
Bəhramın ədalət və bağışlanmadan başqa işi olmasın; b) ədalət və barışa qarşı çıxanlar şad olmasını - zəfər
qazanmasın;
ON DOQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏCDƏ ETDİLƏR
پدید کرد خویش انصاف شه چون
شنید که هر کرد شکر سجده
Şah öz ədalətini bəyan edəndən sonra,
Bütün eşidənlər şükür üçün səcdə etdilər.
Bəhramın dili ilə təqdim olunan on səkkiz beytlik ədalət xütbəsi bitdi. Nizaminin təhkiyəsi başladı. Şair bu
beytdə Bəhramın ədalət xütbəsinin onu eşidənlər üzərindəki təsirini ifadə edir, uyğun vasitələr seçir:
- "çon", "elə ki", "o zaman ki" qəlibinə yer verir, zamanı, onun vasitəsi ilə də Bəhramın ədalət xütbəsinin
təsir gücünü göstərir, yəni Bəhramın xütbəsi onu eşidənlərə o dərəcədə təsir etdi ki, o qədər xoşlarına gəldi ki,
vaxt itirmədən, dərhal ona ehtiramlarını bildirdilər;
- Nizami mətndə ilk dəfə Bəhrama şah deyir, sevinci, qüruru, fəxr etmək duyğusunu dilə gətirir, yəni
Bəhramın ədalət xütbəsi o dərəcədə təsirli idi ki, eşidənlər qürur duydular ki, onların şahı Bəhramdır, əsl şah belə
olar, onun şahlığını ürəkdən qəbul etdilər;
- mətndə "şahın öz insaf xütbəsi" ifadəsi var, bu elə bir xütbə idi ki, Bəhramı başqa şahlardan seçirdi, o xütbə
İranı zülmdən çıxarıb ədalətə qovuşdurma proqramı idi, xalqa ümid verdi;
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- birinci misranın sonunda, qafiyə mövqeyində "pədid" sözü var, "açıq-aşkar", "görünən" mənalarını daşıyır,
bu mesajı yüklənir: şah öz ədalət / insaf xütbəsini o qədər açıq, sadə bir dillə izah etdi ki, onun nə istədiyi, niyə
istədiyi, istədiyini necə gerçəkləşdirəcəyi hər kəsə aydın oldu. Sistemli danışdı, məcazi dil seçdi, hakimiyyətlə
Allah arasında bağ qurdu, hakimiyyəti nemət kimi dəyərləndirdi, Allahın onu seçdiyini bildirdi, dedi ki,
hakimiyyətin şükrü ədalətdir, ədalət xütbəsinin bəndlərini bir-bir açıqladı, ağıl, cəsarət, iradəsini ortaya qoydu;
- mətndə "hər ke" qəlibi var ("hər kim"), istisnaya yer qoymur, Bəhramın xütbəsinin təsir gücünü ifadə edir,
yəni hər kim ki onun xütbəsini eşitdi...;
- "şükür səcdəsi etdi", sadəcə səcdə etmədi, şükür səcdəsi etdi, yəni Bəhramın ədalət xütbəsi o qədər gözəl,
təsirli idi ki, eşidənlər Bəhramı onlara şah seçdiyinə görə Allaha şükür etdilər;
- şahın qarşısında səcdə etmək İranın dövlətçilik rituallarından biridir, şaha ehtiram əlaməti olaraq onun
qarşısında yeri öpürdülər;
- şükür səcdəsi etmək bu mənaları daşıyır: Bəhramın ədalət xütbəsi çox təsirli idi, onu ürəkdən bəyəndilər,
çox sevindilər, Bəhrama inandılar, bu xütbənin zülmdən çıxış yolu olduğunu qəbul etdilər, şahla qürur duydular,
ona ürəkdən bağlandılar, ağıl, cəsarət və iradəsinə heyran oldular, Bəhrama yardım edəcəklərinə söz verdilər,
bizim gerçək şahımız Bəhramdır dedilər, nəticədə, Bəhram xalq birliyi təmin olundu, düşmənlərə göz dağı
verildi;
İYİRMİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
GUŞƏSİNƏ ÇƏKİLDİ
تخت سر بر نشست ساعت دو یک
رخت آنجا از کشید خلوت به پس
O, bir-iki saat taxtda oturdu,
Sonra isə xəlvət guşəsinə çəkildi.
Bəhramın dili ilə təqdim olunan ədalət xütbəsi bitdi, Nizaminin təhkiyəsi başladı, o, xütbəni eşidənlərin şaha
münasibətini açıqladı: ədalət xütbəsini dinləyən hər kəs şükür səcdəsi etdi. Nizami Bəhram obrazının inşası üçün
yeni vasitələr seçir:
- Bəhram çox iradəli, ağıllı siyasətçi, diplomatdır. Ağıllı, iradəli olduğunun göstəricilərindən biri də budur:
böyük ordu ilə Yəməndən İrana gəldi, iki şir arasından tacı götürdü, taxta oturdu, ədalət xütbəsini açıqladı bunların hamısı ard-arda baş verdi, Bəhram bu yolla İrandakı vəziyyətə hakim oldu, hər hansı qarışıqlığın
çıxmasına izn vermədi. O bilir ki, siyasi gücün arxasında xalqın dəstəyi, hərbi, diplomatik güc olmasa, uğuru
qorumaq imkansızdır, elə buna görə də ədalət xütbəsini gecikmədən açıqladı ki, atasının zülmü altında əzilmiş
İran xalqını öz tərəfinə çəksin, ədaləti, ədalətin təmin olunması üçün zəruri olan işləri o qədər gözəl anlatdı ki,
İran xalqının təmsilçiləri ona inandılar;
- Bəhram usta siyasətçidir, usta siyasətçilərin özəlliklərindən biri də budur ki, onların güclü müşahidə
qabiliyyətləri olur, insanların jest və mimikalarını doğru oxuyur, nəticələr çıxarırlar. Bəhramın bu dərəcədə ağır
işlərdən sonra bir-iki saat taxtda oturmasının səbəbi də budur. O, ədalət xütbəsini dinləyənlərin davranışlarını
müşahidə edir, sözünün təsir gücünü ölçür, məlumat toplayır, vəziyyəti dəyərləndirir;
- sonra olduğu məkandan uzaqlaşır, xəlvət guşəsinə - kimsənin olmadığı yerə çəkilir, bunun da səbəbləri var:
a) dincəlmək istəyir; b) istirahət sadəcə yatmaq deyil, təfəkkür vaxtıdır, düşünmək üçün səssizliyə ehtiyac var; c)
Bəhram özü ilə baş-başa qalır, özünə dönür, özünü hesaba çəkir, indiyədək atdığı addımları təhlil edir, xütbəsini
eşidənlərin davranışlarını dəyərləndirir, gələcək işlərinin planını qurur;
- Nizami Bəhramın səssizlik və düşünmə ehtiyacını iki qəlibə yükləmişdir: a) "xəlvətə çəkilmək" ifadəsinə
yer vermişdir (qeyd edim ki, xəlvət irfani anlayışdır, insanın ətraf aləmlə əlaqəsini kəsib bütün varlığı ilə Allaha
yönəlməsidir, ağılı, qəlbi, iradəni səfərbər etməkdir, dərin düşünmə fürsətidir); b) "oradan paltarını çəkmək"
məcazını seçmişdir, bu, Azərbaycan türkcəsindəki "əl-ətəyini çəkmək" ifadəsinə uyğundur, yəni kimsənin
olmadığı bir yerə getmək, əlaqəni kəsmək, Bəhram taxtını tərk etdi, xəlvətə çəkildi ki, özünü sorğu-suala çəksin,
yeni işlərini planlaşdırsın, dincəlsin;
İYİRMİ BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
ALLAH RAZI İDİ
فرمودمی داد و کردمی عدل
خشنود خدا و راضی ازو خلق
O, ədalətlə (hökm) edib, ədalət buyururdu,
Xalq ondan razı, Tanrı isə xoşnud idi.
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Nizami hadisələri sürətləndirir, Bəhramın İran xalqını zülmün qaranlığından ədalətin nuruna çıxarmaq üçün
görəcəyi işləri ədalət xütbəsinin içində bir-bir saydığından təkrara ehtiyac qalmır, şair diqqəti ədalət proqramına
deyil, onun icrasına, nəticələrinə yönəldir, bu vasitələri seçir:
- beytin mətninə sırası ilə üç anlayış yerləşdirir: ədalət, xalq, Allah, mesajı bu anlayışlar üzərindən verir;
- beytin hər sözü ədalət deyir;
- ədalət xalqla hökmdar (dövlət), hökmdarla Allah arasındakı ən etibarlı körpüdür;
- birinci misra "ədl" (ədalət) sözü ilə başlayır, şair bir misrada ədalət mənasını daşıyan iki söz seçir: "ədl",
"dad";
- bir misrada iki icra, iş feilinə yer verir, ədalət mənalı sözləri bu feillərə bağlayır: "ədalət edirdi", "dad
buyururdu", yəni artıq ədalət söz deyil, iş / əməl idi, Bəhram ölkə həyatının bütün sahələrində ədalətin təmin
olunması üçün işlər görür, addımlar atırdı;
- "buyurmaq" feili hədəfli olaraq seçilir: Bəhramın bütün buyruqları ədalətlə bağlı idi, ədalətlə bağlı
məsələlər buyruq, əmr, olmazsa olmaz statusunda idi, mütləq yerinə yetirilməli idi, o, işlərə birbaşa özü nəzarət
edir, hesab sorur, göstərişlər verirdi, onun ədalətdən başqa işi yox idi;
- şair "buyurmaq" feilinin ("ədalət buyurmaq" biçimində) önəmini göstərmək üçün onu qafiyə mövqeyinə
keçirir;
Nizami ikinci misrada Bəhramın İrandakı ədalət hərəkatının nəticələrini açıqlayır, iki önəmli nəticə var:
Birincisi, xalq ondan razı idi, Nizami məhz "xalq" sözünü seçir, istisnaya yer qoymur, yəni Bəhramın ədalət
hərəkatı bütün xalqı əhatə etmişdi: ölkədə zülmə son qoyulmuş, ədalətin, inkişafın, rifahın, bolluğun yolu
açılmışdı, xalqın canı, şərəfi, sərvəti güvəncə altında idi, İranda qorxu yox olmuş, ümid günəşi doğulmuşdu. Mesaj
budur: hakimiyyətlə xalq arasındakı körpü ədalətdir, xalqın sevgisini qazanmağın, onu razı etməyin yolu ədalətdir.
İkincisi, Allah da ondan - Bəhramdan xoşnud / məmnun idi. Mesaj budur: Allahın rizasını qazanmağın yolu
xalqın rizasını qazanmaqdır. Allahı və xalqı razı etməyin tək bir yolu var, o da ədalətdir, zülm hakimiyyəti xalqdan
və Allahdan uzaqlaşdırır, ədalət hakimiyyəti xalqa, Allaha yaxınlaşdırır. Hakimiyyət nemətinin davamı,
təhlükəsizliyi ədalətə bağlıdır.
Nizami Bəhramı önə çıxarır, onu verdiyi sözü yerinə yetirən siyasi lider kimi tanıdır. O, Bəhram ədaləti təmin
edən şahdır mesajını vermək, Bəhramın aydın görünməsinin yolunu açmaq üçün vasitələr seçir: beytdə üç Bəhram
vurğusu var, biri "əz u" ("ondan"), ikisi şəxs sonluğu biçimindədir: "edirdi", "buyururdu", Bəhramın işi ədalət idi,
Bəhramın hər buyruğu ədalətlə bağlı idi, xalq Bəhramdan razı idi, Allah Bəhramdan məmnun idi, Bəhramın
xarakteri, əməli ədalət idi, ədalət Bəhramı həm xalqa, həm də Allaha bağlamışdı.
İYİRMİ İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
MÜŞAVİRƏ EDİRDİ
کرد بزرگواران با انجمن
کرد استواران به استواری
O, böyüklərlə müşavirə edirdi, Möhtəşəmlərlə möhtəşəmlik edirdi.
Bu, sonuncu beytdir, təhkiyəçi Nizamidir, o, Bəhramın İranda zülmün yerinə ədaləti qoyma hərəkatının uğur
qazanmasının səbəblərini izah etmək üçün onun dövlət idarəçiliyinin əsaslarından birini açıqlayır. Məşvərəti önə
çıxarır. Məsələnin bütün yönləri ilə anlaşılması üçün qeyd edim ki, Nizami hər hansı bir dövlət modeli təklif
etməmiş, ancaq dövlət idarəçiliyinin altı əsasını açıqlamışdır:
- həqiqət - dövlət doğru əsaslar üzərində qurulmalı, doğru işlər görməli, doğru danışmalı, insana xidmət
etməlidir, onun canını, şərəfini, malını qorumalıdır;
- ədalət - dövlətin əsas işi ədaləti təmin etməkdir, dövlətin imanı ədalətdir, bir dövlət inancsızlıqla deyil,
zülmlə yıxılar;
- əhliyyət və ləyaqət - iş işi bilənə verilməlidir;
- məşvərət (şura) - qərarlar ayrı-ayrı sahələrin mütəxəssisləri ilə müzakirə olunandan sonra verilməlidir;
- şəfqət və mərhəmət - dövlət vətəndaşını qorumalı, onun sıxıntılarını həll etməli, əlindən tutmalıdır;
- ümid - dövlət vətəndaşına ümid verməlidir, ümid verməyin yolu bunlardır: ədalət, mərhəmət, bolluq, rifah,
təhlükəsizlik;
Nizami beytdə dövlət idarəçiliyinin əsaslarından olan məşvərəti önə çıxarır, onu Bəhramın uğurlarının ən
önəmli səbəblərindən biri kimi tanıdır, bu vasitələri seçir:
- "əncümən" sözünə yer verir, bu sözün "cəmiyyət", "yığıncaq", "müşavirə" mənaları var. Bəhram İranda
ədalətin təmin olunması proqramını gerçəkləşdirmək üçün bir yol seçir, qərar verir ki, toplumun hər kəsimini bu
hərəkata daxil etsin, bunun yolu da məsləhət qapısını açıq tutmaqdır. Məsələnin bu biçimdə həlli nəticələr ortaya
çıxarır: a) ədaləti gerçəkləşdirmək çətin işdir, uğur qazanmaq üçün xalq bu işə qoşulmalıdır; b) Bəhram
müzakirələr nəticəsində qərar verərək məsuliyyəti bölüşür; c) səhvləri azaldır; d) xalqı hakimiyyətə bağlayır məsləhətləşmək dəyər verməkdir, dəyər verdiyin səni sevər; e) işə nəzarət imkanı qazanır - məsləhətləşdiyi
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adamlar xalqın vəziyyətini, nə düşündüyünü bilir, Bəhramı xəbərdar edirlər, ciddi nəzarətin əsası doğru
məlumatdır; ə) qorxunu azaldır, həqiqəti öyrənmək istəyir, bunun yolu da insanlara düşünmək, düşündüyünü
danışmaq imkanı verməkdir; i) Bəhram təvazökar olduğunu göstərir, hər şeyi bilirəm havasına girmir, sizə
ehtiyacım var demiş olur, ağıl ağıldan üstündür ölçüsü ilə hərəkət edir, məsləhətli donun gen olacağına inanır;
- Bəhram kimlərlə məsləhətləşir? Nizami bu sualın cavabı olaraq "böyüklərlə" sözünü mətnə yerləşdirir.
"Böyüklər" sözü ölkə həyatının bütün sahələri ilə bağlı mütəxəssisləri, ağsaqqalları, alimləri, qənaət liderlərini,
irfan əhlini, arifləri, aşiqləri nəzərdə tutur;
- Nizami "etmək" feilini keçmiş zamanda ("kərd", "etdi") rədif mövqeyinə yerləşdirir, mesajı budur:
Bəhramın məsləhətləşərək qərar ver ölçüsü arada-sırada olan, xala xətrin qalmasın qaydası ilə, gözdən pərdə
asmaq üçün deyildi, bu, ardıcıl davam edən bir iş idi, məsləhət şurası dövlət idarəçiliyinin davamlı çalışan qurumu
kimi fəaliyyət göstərirdi, yəni Bəhram ədaləti təmin etmək üçün böyüklərlə məsləhətləşməyi əsas işlərdən biri
saydı, idarəçiliyinin mərkəzinə qoydu;
- ikinci misrada "ostovari" sözü var, iki dəfə işlənib, biri "ostovar" biçimindədir, "möhkəm", "davamlı",
"qüdrətli", "möhkəmlik", "sabitlik", "davamlılıq" mənaları var, tərcümədə "möhtəşəm" və "möhtəşəmlik" kimi
tərcümə olunub. Bu söz özəlliklə arifləri, aşiqləri, irfan əhlini nəzərdə tutur, belə ki, Nizami sıradakı bölmədə
Bəhramla irfan əhlinin bağını açıqlamışdır. Yəni Bəhram sözü olanlarla, fikir sahibləri ilə, mütəxəssislərlə,
sözündə, işində möhkəm, davamlı, sabit olanlarla, ariflərlə böyüklük, möhtəşəmlik etdi, böyük ədalət proqramını
onların iştirakı ilə gerçəkləşdirdi, məşvərət qurumu xalqla Bəhramı bir-birinə bağladı, doğru qərarlar verildi,
nəticədə, zəfərin yolu açıldı, zülm getdi, ədalət gəldi. Mesaj budur: ədaləti təmin etmək istəyən məşvərətə, ağıllı
adamlara möhtacdır;
NƏTİCƏ
Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" məsnəvisinin "Bəhramın ədalət xütbəsi" adlı bölməsi iyirmi iki beytdir,
bu mesajları verir:
- "Yeddi gözəl" məsnəvisi, o sıradan "Bəhramın ədalət xütbəsi" adlı bölmə bu suallara cavab vermək üçün
yazılmışdır: Allah hakimiyyəti kimə verər? Hakimiyyətin davamlı olması nəyə bağlıdır? Hakimiyyət nemətinin
geri alınmasının səbəbi nədir? Hakimiyyət nemətinin şükrü necə yerinə yetirilər? Dövlət idarəçiliyinin əsasları
hansılardır? Dövlət başçısının hansı özəllikləri olmalıdır?;
- hakimiyyət ilahi nemətdir;
- gerçək hakimiyyətin sahibi Allahdır;
- O, hər şeyin sahibidir;
- Allah mükəmməl idarəçidir;
- O, hakimiyyəti seçdiyinə verər;
- Allah hakimiyyətə gəliş qanununun tələblərini yerinə yetirəni seçər;
- hakimiyyət nemətinin davamlı olması ədalətə bağlıdır;
- hakimiyyət nemətinin şükrü hər kəsə ədalət, hər kəsə mərhəmət, hər insana xidmətdir;
- hakimiyyət zülm vasitəsinə çevrilsə, geri alınacaq;
- zəfəri özündən bilsən, bu, təkəbbürə, təkəbbür mənəvi korluğa, mənəvi korluq həqiqətdən məhrum qalmağa,
həqiqətdən məhrumluq nemətin gerçək sahibini, ilahi təyinatını unutmağa, o da nemətin itirilməsinə səbəb olacaq;
- hakimiyyəti verən də, alan da Allahdır;
- hakimiyyət imtahan vasitələrindən biridir;
- ədalət neməti bərəkətləndirir, zülm bərəkəti yox edir;
- bərəkət sözü üç anlamı əhatə edir: xeyirli, çox, davamlı olsun;
- Allahı tanıyan ona şükür edər;
- şükür nemətin sahibinin Allah olduğunu bilmək, ondan ilahi təyinatına uyğun istifadə etməkdir;
- şükür dillə, qəlblə, əməllə olar;
- şükür neməti artırar;
- hər nemətin şükrü öz cinsindəndir;
- insan olmağın şükrü Allaha təslimiyyət, övladın şükrü gözəl tərbiyə, ağlın şükrü düşünmək, qəlbin şükrü
iman, vicdanın şükrü mərhəmət, sərvətin şükrü paylaşmaq, sözün şükrü həqiqəti söyləmək, yazmaq, insanlığın
şükrü xeyri, ədaləti, barışı, mərhəməti, əxlaqı çoxaltmaqdır;
- hökmdar xalqla arasına qılıncı deyil, ədaləti qoymalıdır;
- xalqı zorla, zülmlə, qorxu ilə deyil, ədalətlə özünə bağla;
- hakimiyyətlə xalqı bir-birinə bağlayan ən etibarlı körpü ədalətdir;
- zülmdən qorxulu - düşmən, ədalətdən xeyirli dost yoxdur;
- ədalət hər şeyi ilahi təyinatına uyğun yerdə tutmaq, zülm hər şeyi ilahi təyinatından uzaqlaşdırmaqdır;
- zülm günahkarları və günahları, oğruları və oğurluğu, qatilləri və qətlləri, yolkəsənləri və yol kəsməyi
çoxaldar;
- zülm ağılın, iradənin, istedadın, elmin, inkişafın düşmənidir;
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- zülmün varlıq səbəbi cəhalət, qorxu, yoxsulluqdur;
- zülm haramı, ədalət halalı çoxaldır;
- siyasətin əsası idarəçilikdir - siyasət idarəetmə sənətidir;
- harada nizam varsa, orada ədalət, harada qarışıqlıq varsa, orada zülm hakimdir;
- məmurlar pozulsa, dövlət idarəçiliyi pozular;
- məmurlar doğru seçilməli, iş işi bilənə verilməlidir;
- balıq başdan iylənər;
- məmurlara nəzarət şərtdir;
- əmr, qərar verə, nəzarət və tələb edə bilməyəndən başçı olmaz;
- başçı ölkəyə ailəsi kimi baxmalıdır;
- rəhmətin, barışın, hüzurun, sevginin, bolluğun, inkişafın əsası ədalətdir;
- düzlük iki dünyanın sərmayəsidir;
- hər xəstəlik ziddi ilə sağalar: cəhalətin ziddi elm, zülmün ziddi ədalət, nifrətin ziddi sevgidir...;
- ədalət iki dünyanın səadətinə yol açır;
- dövlətin mərkəzində insan olmalıdır, insan dövlət üçün deyil, dövlət insan üçündür;
- nəzarət və cəza olmasa, ədalət təmin olunmaz;
- əxlaqdan qopmuş siyasət fəlakət qaynağıdır;
- öncə siyasət əxlaqını öyrən, sonra siyasətlə məşğul ol;
- siyasi liderlik üçün gözəl nitq də şərtdir;
- zalımın ən güclü müxalifəti zülmdür, onu devirəcək;
- Bəhramın idarəçilik üsulu budur: ədalətli qanunlar qoy, işini bilən məmurlar seç, onları qorxu və ümid
arasında tut, qəbul etdiyin qanunları tətbiq et, icraya nəzarət sistemi qur, hesabat tələb et, mütəxəssislərlə
məsləhətləş, cəza, mükafat qurumunu çalışdır, işçilərinə örnək ol, sözünlə işin üst-üstə düşsün;
- ciddi islahatlar müqavimətlə qarşılaşacaq;
- böyük ağlı, elmi, insan sevgisi, siyasəti, cəsarəti, iradəsi olmayan ciddi islahatlar gerçəkləşdirə bilməz;
- cəsarət dosta ümid, düşmənə qorxu verir;
- ədalət dostları sevindirər, düşmənləri yasa batırar;
- diplomatiyanın arxasında siyasi, hərbi, iqtisadi güc, xalqın güvəni dayanmalıdır;
- Allahın rizasını qazanmağın yolu insanları razı salmaqdır, insanları məmnun etməyin yolu da ədalət və
mərhəmətdir;
- lider ümid verən insandır;
- ümidin anası ədalət, meyvəsi sevgidir;
- dövlət idarəçiliyinin altı əsası var: həqiqət, ədalət, əhliyyət və ləyaqət, məşvərət, mərhəmət, ümid;
- lider bağışlama qapısını açıq tutmalıdır;
- ədaləti təmin etmək üçün ağıllı, elmli, arif, əxlaqlı, cəsur, iradəli, mərhəmətli insanlarla işləmək zərurətdir;
Nizami bu anlayışların mənasını izah etmişdir: Allah, hakimiyyət, nemət, seçilmişlik, şükür, ədalət, zülm,
məmurluq, mərhəmət, məşvərət.
Mətndə ən çox işlənən sözlərin sıralaması belədir: Bəhram, onun adı mətndə yoxdur, "mən", "o", "şah", şəxs
sonluqları vasitəsi ilə tanıdılmışdır (21 dəfə), Allah - Xuda, Xodai, O biçimlərində (12 dəfə), ədalət - ədl, dad,
insaf biçimlərində (8 dəfə).
Məsnəvidə hakimiyyət simvolu olan bu sözlər var: əfsər (tac), tac, taxt, saray (dərge).
Mətndə İran dövlətçilik ənənəsinin bir əlamətinə (ritualına) yer verilmişdir: iranlılar şaha ehtiram əlaməti
olaraq qarşısında əyilərək yeri öpürdülər.
Mətndə üç rəng adı var: mavi, ağ (gündüz anlamında), qara (gecə mənasında). Bəhram sözünün təsir gücünü
artırmaq üçün məcazlar seçmişdir, məsnəvidə bu frazeoloji birləşmələr var:
- "arxa çevirmək";
- "iki şirin ağzından tac götürmək";
- "üz döndərmək";
- "şahmat fiquru kimi öz yolu ilə hərəkət etmək" (düz olmaq);
- "nicat tapmaq";
- "sağ qulağını sağ əli ilə tutmaq" (düzgün olmaq);
- "sol qulağı ağrımaq" (cəzalanmaq);
- "ədalət və insaf qapısını açmaq";
- "üzərinə düşmək";
Nizami sağ ələ, sağ tərəfə, sağ qulağa düzlük, xeyir, bərəkət, sol ələ, sol tərəfə, sol qulağa əyrilik anlamı
yükləmişdir.
Mətnin açar anlayış və sözləri bunlardır: ədalət (ədl), xütbə, Xuda, əfsər (tac), mübarək, afərin, razılıq, nemət,
şükür, tac, şir, şəmşir, Allah qoysa, günahkar, oğru, qatil, yolkəsən, dərge (saray), ev, yol, seçilmişlər, əyrilik,
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düzlük, sağ qulaq, əl, sol qulaq, insaf, zülm, dad (ədalət), fərize (fərz olan), qorxu, Allah tanıyan, etimad, itaət,
çərx, yatanlar (ölülər), dəhr (zaman), mavi, ağ, qara, yaşayanlar, əman, ümid, şükür səcdəsi, şah, saat, taxt, xəlvət,
xalq, əncümən, böyüklər, möhkəm, möhkəmlik.
525-ci qəzet.-2021.-27 oktyabr.-№196.-S.7-18.
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Heydər Əliyevin Nizami Gəncəvi təəssübkeşliyi
Leyla Hüseynova,
AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu, “Əliyevşünaslıq” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
Azərbaycanın intibah ədəbiyyatının zirvəsi hesab edilən klassik şair Nizami Gəncəvinin 880 illik
yubiley ilini başa vurmaq üzrəyik. İl ərzində şairin yaradıcılığının çalarları və yaşadığı dovrün ictimaisiyasi vəziyyəti haqqında bir çox məqalələrlə tanış olduq. Bu məqalədə Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin verdiyi dəyəri təhlil etməyə çalışacağıq.
Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin hamisi Heydər Əliyevin təəssübkeş fəaliyyətini məhz bu aspektdən
oxuculara çatdırmaq yerinə düşər.
XX əsrin 60-cı illərinin sonunda Heydər Əliyevin siyasi xadim kimi fəaliyyətə başlaması Azərbaycanın
tarixində növbəti mədəni intibahın başlanğıcını qoydu. İqtisadi-siyasi həyatında baş verən dirçəliş respublikanın
mədəni həyatına da öz təsirini göstərdi. Çoxşaxəli Azərbaycan mədəniyyəti XX əsrdə ən yüksək mərhələsinə
məhz Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dövründə çatmışdır. Heydər Əliyevin fəaliyyətində mədəniyyətə
qayğı, mədəni irsimizi qoruyub gələcək nəsillərə ötürmək, tarixi və mədəni irsimizi öz yaradıcılığında ifadə edən
şəxsiyyətləri yüksək şəkildə dəyərləndirmək mühüm yer tuturdu.
2020-ci il Azərbaycanın tarixində Zəfər ili oldu. 30 ilə yaxın işğal altında qalan tarixi-hüquqi Azərbaycan
torpaqları azad edildi. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev 2020-ci ili “Könüllülər ili” elan etdi və bu, özünü sözün
bütün mənalarında doğrultdu. Qürurverici məqamlardan biri odur ki, dünyanın dörd bir tərəfinə səpələnmiş əlli
milyonluq Azərbaycan türkləri, Türkiyə Cümhuriyyəti xalqı və ümumilikdə türk dünyası xalqları Azərbaycan
Respublikasının haqlı mübarizəsinə həmrəylik nümayiş etdirdi.
Ənənəvi olaraq, növbəti ilin ölkə başçıcı tərəfindən hansı mövzuya həsr ediləcəyi maraq doğurduğu halda,
2021-ci il “Nizami Gəncəvi ili” elan edildi. Yanvarın 5-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında
2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Sərəncam imzaladı. Sərəncamda deyilir ki, dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii
fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının
ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus
layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır.
Prezident İlham Əliyevin bu sərəncamı Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinin
davamı kimi qiymətləndirilir. Heydər Əliyevin siyasi varisi kimi ölkə başçısı İlham Əliyev bütün sahələrdə olduğu
kimi, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, Azərbaycan mədəniyyətinə hamilik edilməsi, klassik və müasir mədəni
irsin harmoniyasına münbit şərait yaradılması baxımından davamlı siyasət yeridir.
1970-ci illərdə ümumən respublikamızda klassik mədəni irsimizin öyrənilməsi baxımından tamamilə yeni
mərhələ başlayır. Məhz onun təşəbbüsü ilə qəbul edilən “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” 1979-cu il 6
yanvar tarixli qərar bu istiqamətdə kompleks vəzifələr irəli sürərək, Nizami irsinin və ümumən orta əsrlər
Azərbaycan mədəniyyətinin sistemli araşdırılması üçün geniş perspektivlər açmışdır. 1981-ci ilin avqust ayında
Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyi haqqında qərar isə nizamişünaslıqda əsaslı dönüş yaratmışdır.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, sovet hakimiyyəti illərində milli mədəniyyətə aid təntənəli tədbirlər
mərkəz Moskvada razılaşdırılmalı idi. Bu isə çox zaman əngəllərlə, müxtəlif bəhanələrlə təxirə salınırdı. Məhz
N.Gəncəvinin 840 illik yubileyinin keçirilməsi də bəzi bəhanələrə məruz qalsa da, Azərbaycan SSR Mərkəzi
Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev maneələri özünəməxsus siyasi incəliklə dəf etmiş və yubileyin təntənəli
şəkildə qeyd edilməsinə nail olmuşdur. 2000-ci ilin may ayında Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edərkən
Heydər Əliyev bu prosesi belə xatırlayır: “Mən bu gün böyük hisslərlə Nizaminin məqbərəsini bir daha ziyarət
etdim. Onu da sizə deyə bilərəm ki, Nizaminin 800 illiyi 1948-ci ildə keçirilmişdi. Amma 840 illik yubileyini
mən böyük təntənə ilə keçirdim, yəni bu tədbiri həyata keçirməyə nail oldum. O vaxt buna da imkan vermirdilər.
Mən Moskvada Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin qarşısında bu məsələni qaldıranda, çünki onlarsız bu
işi görə bilməzdik, dedilər ki, “840 il yuvarlaq rəqəm deyildir. 800 illiyi qeyd eləmisiniz, 850 illik də ola bilər.
Amma 840 olmaz, Çünki sonra deyəcəksiniz ki, 845, nə bilim, 847 və s... Xatirimdədir, Mərkəzi Komitənin ikinci
katibi var idi - Suslov, Brejnevin dövründə ikinci katib idi, mənə dedi ki, bu, mümkün deyildir. Mən isə dedim
ki, siz Nizami Gəncəvini tanıyırsınızmı? Dedi ki, tanıyıram, yaxşı tanıyıram. Suslov keçmiş işçi idi, Stalinin
yanında da işləmişdi, 1948-ci ildə onun yubileyinin keçirilməsindən də xəbərim var. Dedim, yəqin ki, tamam
xəbəriniz yoxdur. Nizami Gəncəvi elə dahidir ki, onun nəinki 840 illiyini, onun yubileyini hər il keçirmək
lazımdır. Beləliklə, biz buna nail olduq, o vaxt Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyini keçirdik.”
Ümummilli liderimiz göstərilənlərlə kifaytələnməyib Nizami irsinin daha yaxsı öyrənilməsi üçün AMEAda xüsusi Nizamişünaslıq şöbəsi yaratmış, respublikanın görkəmli nizamişünas alimlərini oraya cəlb etməyə nail
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olmuşdur. Heydər Əliyev Nizaminin vətəni Gəncə şəhərində olarkən AMEA-nın Gəncə Elmi Mərkəzində də
Nizamişünaslıq şöbəsinin açılması təşəbbüsündə bulunmuşdur.
Bəşər bədii fikrinin nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı səkkiz əsrdən artıqdır ki, xalqımızın
mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti həmin
dövrdə təkcə Azərbaycanın və Qafqazın ən iri şəhəri deyil, eyni zamanda Yaxın və Orta Şərqin mühüm
mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə bağlıdır. Şair ömrü boyu burada yaşayıb yaratmış və dünya
poeziyasına bir-birindən dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir. Mütəfəkkir şairin məşhur “Xəmsə”si insanlığın
mənəvi sərvətlər axtarışının zirvəsində dayanaraq, dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur.
Məlum məsələdir ki, Nizami Gəncəvinin fars şairi olması iddiaları uzun illərdir ki, ədəbiyyatımızın
mübarizə mövzusudur. Əlbətdə, Nizami türk, fars və ərəb dillərini mükəmməl bildiyi üçün böyük poliqlot kimi
bu xalqların ədəbiyyatı, tarixi ilə yaxından tanış idi. İlk olaraq biz, Nizamini araşdırmaqla onun türk olduğunu bir
daha sübut etmiş oluruq ki, bu da Nizamini özünküləşdirməyə çalışanlara ən tutarlı cavabdır. Digər tərəfdən
tədqiqatın predmeti Nizaminin əsərlərində farsca yazmasına baxmayaraq türkcə sözlər, idiomlar, atalar sözləri
və Azərbaycan zərbi-məsələlərini sıx-sıx işlətməsidir. Fars dilli şairlərin ən məşhurlarından sayılan Firdovsi,
Xəyyam, Hafiz, Sədidən fərqli olaraq Nizamidə türklük və ona bağlılıq vardır.
Nizamiyə qədərki şairlər ancaq Şərqdən yazmış və ondan kənara çıxmamışlar. İlk dəfə məhz Nizami bu
tilsimi sındıraraq Qərbə çıxmışdır. Bunun nəticəsi olaraq o, Makedoniyalı İskəndərdən söhbət açmışdır. Elmi
araşdırmalar onu göstərir ki, klassik yunan fəlsəfə və tarixini bilmədən bu haqda danışmaq mümkün deyildi.
Nizami demək olar ki, Çin, Rusiya, Gürcüstan, Ərəb ölkələri, İran, Azərbaycan və Rumdan bəhs edib bu ölkələrin
adət-ənənələri və məşğuliyyətlərindən danışırsa, bir daha biz bu mütəfəkkir insanın nə qədər yüksək bilik
potensialı və fövqəladə zəka sahibi olduğunu görürük. Elə bunun nəticəsidir ki, Nizaminin “Xəmsə”sindəki hər
bir poemasından bütün dünya şairlərinin ən yüksək məqamında dayananların on nəfəri çıxar. Elə bu səbəbdən də
Azərbaycanın klassik ədəbiyyatının zirvəsi sayılan Nizami yaradıcılığının öyrənilməsi, təbliği Heydər Əliyev
üçün dövlətin mədəniyyət siyasətinin bir hissəsinə çevrilmişdir.
1993-cü ildə ikinci dəfə respublika rəhbərliyinə gələn Heydər Əliyev ölkənin gərgin siyasi vəziyyətinə
rağmən mədəni, mənəvi irsin qorunması, tədqiqi və təbliği üçün təxirəsalınmaz işlər gördü. Ölkəmizdə Nizami
sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək
qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr edilmişdir.
Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılmışdır. Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə
məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır.
Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir.
2002-ci ildə Sankt-Peterburqda Nizami Gəncəvinin abidəsinin təntənəli açılış mərasimində Heydər Əliyev
dahi şairin yaradıcılığını belə qiymətləndirmişdir: “Məhəbbətin yenilməz qüdrəti, həyatın və ölümün mənası,
ideal cəmiyyət, dünyanın və kainatın möhtəşəm sirləri haqqında yaratdığı poemalar əsrlər boyu Şərqdə əsl sənət
nümunəsi olaraq qalmışdır. Onun poemalarının xüsusiyyətləri və yaratdığı poetik obrazların dərinliyi Qərbin dahi
Höte kimi mütəfəkkirlərini heyran qoymuşdur. Zənnimcə, məhz Nizaminin bütün əsərlərində bəşər övladının
misilsiz qüdrətinin tərənnüm edilməsi sayəsində Azərbaycan xalqının dahi oğluna bu gün Sankt-Peterburqun
təkrarolunmaz görkəminin ayrılmaz hissəsinə çevrilmək şərəfı qismət olmuşdur.”
Yubiley tədbirlərində, müxtəlif məzmunlu, məqsədli görüşlərdə, ədəbi–ictimai yığıncaqlarda çıxışları,
verilən suallara təmkinli cavabları Heydər Əliyevin həyata baxışının fəlsəfiliyi heyranlıq doğurur, Azərbaycan və
dünya ədəbiyyatına, eləcə də mədəniyyətinə dair fikirləri insanı düşündürürdü. O, ən qüdrətli söz ustaları
haqqında fikir söyləyəndə istər-istəməz özünün də nəhəngliyini nümayiş etdirirdi. Elə buna görə də demək olar
ki, Heydər Əliyevin tariiximiz, ədəbiyyatımız və mənəviyyatımız haqqında fikirlərini nəzəri cəhətdən öyrənmək
və onu hər hansı bədii əsərin təhlilinə tədbiq etmək elmi cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bakı Xəbər.-2021.-22 oktyabr.-№193.-S.11.
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Prezidentin “Gənc nəslin tərbiyə edilməsi” çağırışı kontekstində Nizami Gəncəvi irsi
Elnarə Akimova,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, filologiya elmləri doktoru, dosent
"Gənc nəslin tərbiyə edilməsi hər bir dövlət üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan məsələdir. Və o ölkələrdə
ki bu məsələyə fikir verilmir, o ölkələr vaxt keçdikcə böyük problemlərlə üzləşə bilərlər. Əgər gənc nəsil
tərbiyə edilməsə, əgər gənc nəslə ümumbəşəri dəyərlər aşılanmasa, o zaman gələcəkdə problemlər
qaçılmazdır”.
Bu fikirləri ölkə başçısı İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayında səsləndirmişdi. Bu
günlərdə Füzuli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə Prezident İlham Əliyev yenidən bu məsələyə
xüsusi vurğu saldı: “Əsas vəzifəmiz gəncləri vətənpərvərlik ruhunda böyütməkdir. Çünki bu olmasa, bizim
arzularımız yarımçıq olacaq. Vətənpərvərlik olsa, Vətənə bağlılıq olsa, heç bir qüvvə bizim qabağımızda dura
bilməz.”
Məlumdur ki, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı daim diqqətdə saxlanılan sahə olub. Milli müstəqilliyimizin ilk
illərində ölkədə baş verən müəyyən ictimai-kataklik proseslər uşaq ədəbiyyatında da durğunluğun yaranmasına
rəvac vermişdi. Bu, ümumən ədəbiyyatımızın mənzərəsini ehtiva edən bir proses idi. Uşaq ədəbiyyatı isə həmişə
ümumi ədəbiyyatın bir sahəsi olub. Həmin illərdə yaşayıb yaradan uşaq yazıçı-şairlərinin yaradıcı qələmi daha
çox Qarabağ acılarına, yurd itkisinə həsr olunmuş nümunələrlə görünürdü. 90-cı illərin ortalarından başlayaraq
ümummilli lider Heydər Əliyevin uşaq ədəbiyyatına xüsusi diqqəti, bu sahədəki dirçəlişin təminatçısı oldu.
Müstəqil dövlətin qurulması və inkişafı yönümündə dövlətin maraqlarına xidmət edən siyasət əsas prioritetə
çevrildi. Ölkənin bütün sferalarında, o cümlədən humanitar düşüncə sistemində gedən yeni təfəkkür quruculuğu,
azərbaycançılıq ideologiyasının qabardılması, milli məfkurə xəttinin önə çəkilməsi proseslərinin içində uşaqlara
qayğı və diqqətin artırılması, gənc, savadlı nəslin formalaşması da əsas qayəni təşkil edən məsələlər idi.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu ili "Uşaq ili" elan etməsi isə görülən işləri sürətləndirməklə
bərabər, uşaq ədəbiyyatının müxtəlif janrlarda ortaya qoyulan nümunələrinin intensivliyi, təbliği, tədqiqi, nəşr və
mətbuatda çap imkanları baxımından həlledici bir tarixə çevrildi. Bu sahə bu gün də dövlətimizin və onun
nüfuzunu qoruyan yaradıcı insanların yorulmaz əməyi sayəsində inkişafdadır.
Sonuncu qurultayda ölkə başçısının çağırışı bu yöndə daha dərin düşünməyə və uşaq ədəbiyyatı nümunələri
üzərində sistemli çalışmalara yol açır. Gənc nəslin tərbiyələnməsi və ümumbəşəri dəyərlər kontekstində müqtədir
vətəndaş kimi yetişməsi üçün yeni nümunələrin ərsəyə gəlməsinə çalışmaqla bərabər, əsas işlərdən biri həm də
meydanda olan layiqli faktları milli dəyərlər işığında yenidən nəzərdən keçirməkdir. Bu istiqamətdə böyük
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin irsi zəngin material verir.
Nizami Gəncəvinin irsi Azərbaycan yazılı uşaq ədəbiyyatının məhvərində dayanan böyük arsenaldır.
Yaradıcılığı büsbütün nəsihət üslubu, əxlaqi-mənəvi dəyərlərin, insani özəlliklərin təbliği üzərində qərarlaşan şair
poeziyasının ehtiva etdiyi bütün fəlsəfi dərinliyə, metafizik qata baxmayaraq, ilk növbədə bu keyfiyyətlərin
üstünlüyü ilə önəm kəsb edir.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının təşəkkülü, formalaşması və inkişafı tarixindən bəhs edən bütün kitablarda,
ədəbi-elmi və pedaqoji-metodik ədəbiyyatların əksəriyyətində, eləcə də uşaq ədəbiyyatına həsr edilən dərsliklərdə
yazılı uşaq ədəbiyyatının tarixini bir qayda olaraq Ə. Xaqani, N. Gəncəvi və M. Füzulidən başlayırlar. Rafiq
Yusifoğlunun “Uşaq ədəbiyyatı” (2002), Qara Namazovun “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” (2007), Zahid Xəlil
və Füzuli Əsgərlinin “Uşaq ədəbiyyatı” (2007), Vüqar Əhmədin “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” (2006)
kimi dərslik və dərs vəsaitlərində klassik sənətkarların ədəbi irsində olan didaktika, öyüd və hikmətli, nəsihət
xarakterli nümunələr uşaq ədəbiyyatının örnəkləri kimi təqdim edilmişdir. Hərçənd XIX və XX əsr ziyalıları olan
S.Ünsizadə, S.Ə.Şirvani, F.Köçərli və başqaları bu tip əsərlərin uşaqların yaş və bilik səviyyəsi üçün uyğun
olmadığını, onların yalnız oxu materialı kimi işə yaradığını vurğulamışdır. Bu qənaəti doğuran əsas səbəb ana
dili məsələsi idi ki, dövrün ziyalıları uşaqlar üçün yazılan əsərin onların öz ana dilində olmasını, milli
xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasının vacibliyini irəli sürür, dünyagörüş və bədii zövqün formalaşması məsələsini
ikinci planda qabardırdılar. Bu ziyalılara görə Ə. Xaqani, N.Gəncəvi, S.Şirazi kimi sənətkarların əsərləri,
“Gülüstan”, “Bustan”, “Leyli və Məcnun” və s. kitabların heç biri Azərbaycan dilində yazılmamış, uşaq dünyası,
onların yaş psixologiyası nəzərə alınmamışdır. Amma burada bir mühüm məqam var və bu məqam ümumiyyətlə,
Nizami irsinin dünya mədəniyyətinin içindəki yerini, yolunu müəyyənləşdirməklə birbaşa bağlı məsələdir.
Məlumdur ki, Nizami irsi İslam Şərqi mədəniyyəti içindədir. Bu, həmin dövrün reallığıdır. O dövrdə
ədəbiyyat büsbütün ümum-islam Şərq mədəniyyəti içində qərarlaşmışdı. Nəinki Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı,
ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatı deyilən bir anlayış yox idi. Həmin dövrdə mədrəsə və məktəblərdə adı
çəkilən sənətkarların, o cümlədən Nizaminin əsərlərindən dərs vəsaiti kimi istifadə edilmiş, onlardakı nəsihətamiz
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fikirlər, ibrətamiz hekayələr tərbiyəvi əhəmiyyəti ilə böyük rol oynamışdır. Maraqlı bir faktın üzərində dayanmaq
olar. 1947-ci ildə Nizami Yubileyi Komitəsi və Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının nəşr etdirdiyi “Nizami”
adlı çoxcildliyin dördüncü cildində (redaktoru: Səməd Vurğun, müavinləri: Mikayıl Rəfili və Cəfər Cəfərov)
Nizaminin bəzi əsərlərinin Əvəz Sadıqov tərəfindən nəsr tərcüməsi verilmiş, kitabda yer alan bir neçə hekayə “Xorasanlı və xəlifə”, “Çoban və üzük”, “Rəssam Maninin hekayəsi”, “Şəkər” və “Çörəkçinin sərgüzəşti” uşaq
ədəbiyyatı nümunəsi kimi təqdim olunmuşdur.
Onu deyək ki, Nizami Gəncəvinin əsərləri uşaqlar üçün bir çox şair və yazıçılarımız tərəfindən işlənmişdir.
Bunlardan “İsgəndər və çoban” (Mirmehdi Seyidzadə, 1940), “Fitnə” (Mir Cəlal, 1941), “Kərpickəsən” (Mir
Cəlal), “İlin fəsilləri” (Mir Cəlal), “Xeyir və şər” (Mir Cəlal), “Sehirli üzük” (Abdulla Şaiq), “Yaralı oğlan”
(Qılman Musayev) kitablarının adını çəkmək olar. Eləcə də 1939-cü ildə “Pioner”jurnalı” nəşriyyatında Səməd
Vurğunun təqdimatı və tərcüməsində Nizaminin uşaqlar üçün şeirləri çap olunmuşdur.
Göründüyü kimi, Nizami irsi uşaq ədəbiyyatı üçün maraqlı və zəngin məxəz olmuş, istər yüksək sənət
materiyası, istərsə də aşıladığı mənəvi dəyərlər baxımından faydalı nümunə hesab edilmişdir. Hər halda “oxu
materialı” kimi faydalı olsa belə dünya və cəmiyyət məsələlərinin geniş problematikasına varan Nizami sözünün
yetişən yeni nəslin idrakında əvəzsiz təsir mənbəyi olması şübhəsizdir. Ona görə də “Azərbaycan yazılı uşaq
ədəbiyyatının tarixinin süni surətdə qədim və orta əsrlərə aparılması cəhdi tarixi, elmi-pedaqoji və məntiqi
cəhətdən qeyri-elmidir” (Xeyrulla Məmmədov), - kimi fikirlərlə razılaşmaq olmur. Əksinə, zəmin, bünövrə kimi
elə bu zaman kəsimlərini məqbul sayaraq, bu sırada Nizami irsinin böyük missiya həyata keçirdiyini danmaq
olmaz. Hansı missiya? Bu barədə fikirlərimizi əsaslandırmağa çalışaq.
Əvvəlcə onu vurğulayaq ki, neçə yüzillik boyu Nizamidən təsirlənən şair və yazıçılar arasında uşaq
ədəbiyyatımızın bir sıra nümayəndələri vardır. Bu sənətkarlar Nizami Gəncəvinin müxtəlif əsərlərindən
bəhrələnərək hekayə və pyeslər ortaya qoymuşlar. Məsələn, Abdulla Şaiq şairin “Yeddi gözəl” poeması
əsasında “Fitnə”, “İsgəndərnamə” poeması əsasında isə “Nüşabə” pyeslərini yazmışdır. Mirmehdi Seyidzadənin
“Sevgi” və “Fitnə” əsərləri Nizaminin “Xosrov və Şirin” və “Yeddi gözəl” poemasının motivləri əsasında
yaradılmışdır. Sovet dövrü Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının tanınmış nasirlərindən olan Əli Səmədli Nizaminin
“Yeddi gözəl” poemasında yer alan “Xeyir və şər” hekayəsinin motivləri əsasında “Hərənin bir ulduzu” nağılpovestini qələmə almış, Çin qızının söylədiyi bu məşhur hekayəni sadə və rəvan uslubda uşaqlara ərməğan
etmişdir.
Ədəbiyyat tariximizdə maraqlı bir fakta da diqqət yönəltmək istəyirəm. Məlumdur ki, Seyid Əzim Şirvani
qəzəlinə gözəl bir nəzirə yazmış şagirdi Ələkbərə hədiyyə olaraq Nizaminin “Xəmsə”sini göndərmişdir.
Nizaminin əsərlərinin uşaqlar üçün deyil, böyüklər üçün yazıldığını bildirən Seyid Əzim yəqin ki, “Xəmsə”ni də
elə bu kontekstdə - layiqli bir “oxu materialı” olaraq öz şagirdinə uyğun bilmişdir. Hər halda danılmaz faktdır ki,
gələcəyin ən gözəl satiriki olmaqla yanaşı, ədəbiyyat tariximizə ən gözəl uşaq mətnlərinin müəllifi kimi adını
yazdırmağı bacaran Mirzə Ələkbər Sabirin bu hünərində Nizaminin məşhur beşliyinin məxsusi rolu olmuşdur.
Nizami öz yaradıcılığı ilə əsl insanla əsl şairi birləşdirən yüksəkliyə adlamış sənətkardır. Bu, onun
yaradıcılığında konsepsiya, təlim səviyyəsində gerçəkləşdiyindən, dünya və cəmiyyət məsələlərindən böyük
həssaslıqla bəhs edildiyindən burada uşaq, yaxud böyük yaş senzinin çalarlarını axtarmağın özü belə yersiz
görünür. Bütün hallarda aşılanan ideya ruhsal yetkinlik, saf və ali başlanğıcdır, kamil şəxsiyyət olmağın
sərhədlərini hədəfə alan rəmz və işarələr sistemidir, mənəvi-əxlaqi zənginlik və nəcib xarakter yaratmaq qayəsinə
yön almış sənətdir. O zaman biz mahiyyətə enib formanın deyil, məzmunun faydalılığı haqqında düşünüb qərar
çıxarmalıyıq. Nizaminin çox məşhur – “Zalım padşahla Zahidin dastanı”, “Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Sultan
Səncər və qarı”, “Fitnə”, “Nuşirəvan və bayquşların söhbəti”, “Meyvəsatanla tülkünün nağılı”, “Bülbül ilə
qızılquşun dastanı”, “Yaralı uşağın dastanı" və başqa hekayətlərindəki ibrətamiz motivləri bir-bir şərh edərək
onlardakı didaktik səviyyənin uşaqlar üçün nə qədər faydalı olmasından geniş bəhs etmək mümkündür. Bura
şairin bütün poemalarına səpələnmiş təmsil və alleqoriyadan məharətlə istifadəni, nağıl janrında sərgiləmiş olduğu
ideya-məzmun vüsətini, humanist qayənin gücünü əlavə etsək, görürük ki, Nizami əsərlərində yeddidən yetmiş
yeddiyə hər kəsin ala biləcəyi bir hikmət, bir dərs vardır. Dünya ədəbiyyatında xüsusi olaraq uşaqlar üçün
yazılmayan, lakin bütün yaş qrupları tərəfindən məhəbbətlə qarşılanan və çağımızadək oxunan əsərlər vardır.
Bəşər əhli illərdir K. İ. Çukovskinin, P.P.Yermolovun əsərlərini təkrar-təkrar çap edir, A.S.Puşkinin nağıllarını,
İ.A.Krılovun təmsillərini sevə-sevə oxuyur. Görkəmli rus tənqidçisi V.Belinskinin belə bir fikri var: “Uşaq
ədəbiyyatı balaca uşağın tərbiyəedilmə, şəxsiyyətinin formalaşdırılma vasitəsidir... Uşaqlar nəticə, təsdiq və
məntiqi ardıcıllıq tələb etmirlər, onlara surətlər, rənglər və səslər lazımdır. Uşaqlar ideyaları sevmirlər, onlara
tarixi rəvayətlər, povestlər, nağıllar və hekayələr lazımdır”. Bu baxımdan, yaradıcılığında daim xalq folklorundan,
təbiət təsvirlərindən geniş istifadə edib çoxsəsli və çoxçalarlı mətnlər ortaya qoyan Nizamini uşaq ədəbiyyatının
memarları sırasında almaqda tam haqlıyıq.
Qeyd edək ki, Nizamiyə bu statusu qazandıran həm də onun oğlu Məhəmmədə yazdığı nəsihətlərdir.
Məlumdur ki, Nizami oğlu Məhəmmədə üç əsərində xitab etmişdir: “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun” və
“Yeddi gözəl” poemalarında. Hər yeddi ildən bir - 7, 14, 21 yaşlarında edilən bu müraciətlərlə Nizami oğlunu
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mənən ömrün müxtəlif instansiyalarından keçirməyə, hər yaş mərhələsinə müvafiq ata nəsihəti verməyə
çalışmışdır. Bunun özü Nizaminin uşaqlarla bağlı həssas mövqe sərgiləməsinin, onlara hər yaşda hansı dəyərləri
aşılamağı bilməsinin göstəricisidir.
Əvvəlcə bunu deyək ki, şair bu şeirlərdə oğluna gözəl müraciət üsullarına yer verir: “Yeddi yaşlı balam,
gözümün nuru!”; “Sən, ey on dörd yaşlım, hər elmə yetkin”! Məmməd Əmin Rəsulzadə “Azərbaycan şairi
Nizami” əsərində yazır: “İlk aşkının yadigarı oğlu Muhammedi (Mehmed) Şair daima düşünmüş, bu “Türk
çocuğunu” candan bir ilgi ile beslemiştir. Şairin, kendi “Mehmetciği”ne hitap eden beyitleri dikkate değer düşünce
ve duyğularla doludur. Birer baba ögüdü şeklinde olan bu hitaplar, hakim Şairin, olgun adam tipinin nasıl
yetişebileceği hakkındakı en samimi duyğularına tercüman olmaktadır. Çok sıcak bir ilginin mahsulu olan bu
duyğuları ile o, sevgili oğlunun hatırasını dahi, sevimli eserleri ile beraber, ebedileştirmiştir. Zaten o, oğlunu
eserlerinden biri gibi telakkı etmekte, onu kitaplarına kardeş saymaktadır”.
Bu fikirlər Nizaminin oğlu Məhəmmədi klassik ədəbiyyatımızda ilk uşaq obrazı kimi təqdim etməyə imkan
verir. Bu obraz Nizaminin əsərlərində daim diri, dinamik şəkildə daim mərkəzdədir. Oğlunun adı necə deyərlər,
şairin dilinin əzbəridir, ən sevimli əsərlərini ya Məhəmmədə xitabən başlayır (“Leyli və Məcnun” və “Yeddi
gözəl”), ya da bitirir (“Xosrov və Şirin”). Şairin nəsihətlərində meyar birdir: Nizami övladına elm, sənət yolunun
tükənməz bir xəzinə olduğunu anladır, bilik əldə etməyi, peşə sahibi olmağı cəmiyyət içində hörmət qazanmanın
yeganə rəhni kimi qiymətləndirir: “Ucalmaq istəsən, bir kamala çat, / Kamala ehtiram göstərər həyat”.
Həmid Araslının 1940-cı ildə böyük yaşlı uşaqlar üçün sadə bir dildə yazıb çap etdirdiyi “Şairin həyatı”
(redaktoru: Mir Cəlal) kitabında nəql olunur ki, bir gün evə gələn zaman oğlu Məhəmmədin şeir yazdığını görən
Nizami ona elm yoluna yönəlməyi, sənətin dərinliklərinə varmağı təlqin etmişdir:
“Oğlunun elmdən, öyrənməkdən əl çəkib gücü düşmədiyi işə yapışmasından qorxan ata, onun təhsili ilə
daha ciddi məşğul olmaq lazım gəldiyini düşündü.
Məhəmməd öz şeiri haqqında atasının rəyini bilmək istəyir və diqqətlə ona baxırdı.
Demək şair olmaq istəyirsən?
Bəli, ata!
Çox böyük arzudur. Ancaq oğul, hələ savad öyrən, bilik qazan! Elmsiz sənət, boş və mənasız əyləncədir.
Fiqh öyrən, təbabət öyrən, şeirlə, qəzəllə məşğul olma. Xalqa biliklə, bacarıqla kömək et. Xalqın dərdinə qal və
öz xidmətinlə dünyanı bəzə!”
Nizaminin oğluna nəsihətində bir məqamı da qeyd etmək lazımdır. Tanrı sevgisi Nizaminin əsərlərində
aparıcıdır, əvvəldən sonadək dominantlığını qoruyur. Onun üçün Tanrısız heç bir əxlaqi dəyərlər sistemi yoxdur.
Tanrıya münasibət ölümsüzlük məqamında qərar tapmışdır. Burada Tanrı da, insan da diri, yer üzünün əşrəfi
sayılan varlıqlardır. Onlardan biri digərini yetirən əsas səbəb kimi çıxış edir. İnsan Tanrını duyduğu, hiss etdiyi,
ona tapındığı qədərincə öz varoluşunun təminatçısı salıya bilər. Nizami Gəncəvi oğlu Məhəmmədə nəsihətində
yazır: “Sən Tanrıyla əhdini pozmasan, / Səni əmin eləyirəm ki, hər şeydən xilas olarsan”.
Təsadüfi deyil ki, Allah sevgisini şair oğluna yeddi yaşından aşılamağa çalışır: “Ruzi verdi sənə o
pərvərdigar, / Üstündə mənim yox, onun adı var”. Yalnız bu məqam istisna olmaqla digər xüsusiyyətləri şair
oğluna mərhələli şəkildə - yaş senzlərinə uyğun təlqin edir: bilik öyrənməyi, sənət dalınca getməyi, əxlaq, ədəb,
mərifət elmindən hali böyüməyi. Bu təlqinlər içində özünü öyrənmək, öz dəriniyinə enmək kimi mühüm cəhəti
də unutmur: “Bu əyri cizgilər cədvəlində sən/ Özünü şərh edib, özünü öyrən!” Bəli, özündən, ilkinliyindən Allaha
doğru aparan yol! Bu yolun süvarisi isə qazanılan bilik və sənətdir!
Nizami Gəncəvinin “Oğlum Məhəmmədə nəsihət”i hər bir valideyn üçün proqram səciyyəli poetik mətndir.
Şair burada övlad tərbiyəsinin əsaslarını, üsul və metodlarını açıqlayır. Bir övladı faydalı insan, şəxsiyyət kimi
necə yetişdirmək olar? Həyatın mənası nədədir, məqsəd, qayə necə olmalıdır? Səkkiz yüz səksən ildir Nizami öz
öyüdləri ilə insanı gözəl tərbiyə əsasında böyütməyin, nizamı və ahəngi fərdi-mənəvi “mən”də aramağın yollarını
təklif edir bizlərə. Və səkkiz yüz səksən ildən sonra da bu yol bütün naqislikləri yarıb keçməkdə xalis xilas kimi
görünür!
İki sahil.-2021.-21 oktyabr.-№192.-S.7
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Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" məsnəvisində hind şahzadəsinin nağılında görünməyən
məqamlar
Xuraman HÜMMƏTOVA
XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ölməz şairi Nizami Gəncəvi (1141-1209) Şərq və Qərb dünyası arasında
elə bir körpü yaratmışdır ki, bu körpünün qırılmaz bağları əsrlər boyu zamanın sınaqlarından üzüağ çıxıb. Beş
sirli xəzinə qoyub getmiş sənətkar yüzlərlə əsərin yaranmasına yol açmış, özündən sonra gələn şairlər üçün həyat
məktəbi olmuşdur.
Nizami Gəncəvi filosof şair idi. Onun poeziyasının daxili qatlarında sirli bir aləm yaşayır. Nizami kodlarını
açmaq və onları öz semantik məna çalarında tədqiqata cəlb etmək müasir Nizamişünaslığın qarşısında duran ən
vacib tələblərdən biridir. Nizami poeziyasında batini biliklər əsərlərinin bəzilərində üst qatda, bəzilərində isə alt
qatda özünü təzahür edir. Əgər oxucu "Sirlər xəzinəsi"ndə bu gizliliyi aydın şəkildə görürsə, "Xosrov və Şirin",
"Yeddi gözəl"də bu gizlilik daha dərin qatlarda özünü göstərir. Bu biliklərin daxilinə varmaq, onların gizlin
kodlarını açmaq üçün oradakı simvol və rəmzlərin təsəvvüfüdəki anlamını müəyyənləşdirmək lazımdır.
Z.Quluzadənin yazdığı kimi, bir çox alimlər nəsli sənətkar Nizaminin, tarixçi Nizaminin, filosof Nizaminin, alim
Nizaminin, şeyx Nizaminin sirlərini dərk etməyə çalışmış və çalışacaqlar.
Nizami Gəncəvi məsnəvilərində bəzən vəhdəti-vücuddan - varlıq aləminin müxtəlif ünsürlərinin Vahiddə
qovuşması sxemindən istifadə edərək dərin mənalı bədii-fəlsəfi simvollar yaratmağa nail olmuşdur. Deməli, şair
dünyanın dərkindən tərkinə doğru gedən insanın kamilləşmə sxemini poemalarında çıza bilmiş və onları bu yolla
insanlara çatdırmışdır. Bildiyimiz kimi, şairin yaradıcılığından bizə lirik şeirlərdən başqa, dünyaya səs salan
"Xəmsə"si gəlib çatmışdır. Hər bir məsnəvini bir hökmdara bağışlayan şair, bu ölməz əsərləri ilə həmin
hökmdarları da tarixdə yaşatmışdır.
Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"sinə daxil olan dördüncü poemasının adı fars dilində "Həft peykər"dir.
Dilimizə "Yeddi gözəl", bəzən də "Bəhramnamə" kimi tərcümə olunan bu əsərin adını şair özü "İskəndərnamə"də
belə qeyd edir:
Atımı "Həft peykər" üstünə çapdım.
İndi söz mülkündə büsat qururam,
İskəndər dövründən təbil vururam.
Əsərin mövzusu eramızdan əvvəl V əsrdə yaşamış Sasani hökmdarı Bəhramın həyatından götürülmüşdür.
Nizamidən əvvəl bu mövzuya Firdovsinin "Şahnamə"sində rast gəlmişik. Əsərin adı ilə bağlı elm aləmində
müxtəlif fikirlərin olması, "peykər" sözünün çoxmənalı simvol funksiyası daşıması ilə bağlıdır. Göründüyü kimi,
bir söz varlıq aləminin bütün ünsürlərini birləşdirən vahid simvola çevrilmişdir. Şair əsərdə sözün varlıq aləminin
bir və ya bir neçə ünsürünü, yaxud "peykər" sözündə bütün ünsürləri işarələndirməsi birbaşa sufizmlə, onun
vəhdəti-vücud ideyası ilə bağlıdır. Yada salaq ki, sufilərin dünyanı təsvir dili bu cür söz-işarələrlə zəngindir.
"Yeddi gözəl" məsnəvisi bildiyimiz kimi bir-birilə bağlı iki süjet xəttindən ibarətdir: birinci hissə əsərin
qəhrəmanı Bəhramın həyatını bütövlükdə əhatə edən və poemanın bütün hissələrini bir-birilə bağlayan əsas hissə,
ikinci isə yeddi ölkənin şahzadə qızlarının Bəhram şaha danışdığı müstəqil nağıl süjeti özündə əks etdirən hissədir.
Əsərin ikinci hissəsi sufizmin məqam və mərhələlərinin təzahür formalarını əks etdirməklə yanaşı, Nizami
Bəhram şaha varlıq aləmində özünü dərketmə yollarını göstərir. Şair oxucuya sadəcə nağıl danışmır, şahzadə
qızların hər birinin danışdığı bu nağılların təsəvvüfi mahiyyət və anlamı əsər boyunca kamilliyə doğru gedən
Bəhram şahın inkişaf dinamikasını əks etdirir. Şair Bəhramın simasında sufilərin Şəriət-Təriqət-Mərifət-Həqiqət
modelindən istifadə edərək tamamilə yeni tipli qəhrəman yaratmağa nail olub.
Əsər boyunca bütün nağıllar Şidənin Bəhram şah üçün tikdiyi yeddi günbəzli sarayda danışılır, bu,
dünyanın modelinin saray obrazında əksidir. Göründüyü kimi, Yeddi peykər sarayı varlıq aləmini birləşdirən,
qovuşduran simvol-işarədir. Sufizmdə rəmzi sözlər vəhdəti-vücudla bağlı olub, vəhdət içində olan aləmin ayrıayrı ünsürlərini təcəssüm etdirir.
Əsərdə yeddi iqlim şahzadə qızlarının danışdığı nağılların bəzisi qeyri-real, fantastik mahiyyət daşıyır. Bu
nağıllar şairin iç dünyasına səyahəti, insanın daxilində ikili hissin bir-birilə mübarizəsi fonunda təqdim edilir. Şair
insanda olan ilahi ruhun bir hökmdar kimi onun daxili dünyasında şahlıq etməsi, onunla əks, düşmən mövqeyində
olan nəfslə aralarında gedən mübarizənin yaşantılarını bizə nəql edir.
"Yeddi gözəl" məsnəvisində hind şahzadəsinin danışdığı birinci nağıl qarageyimlilər şəhərində cərəyan
edir. Nəyə görə Nizami "Yeddi gözəl" poemasını hind şahzadəsinin nağılı ilə, yəni qarageyimlilər şəhərində baş
verən əhvalatla başlayır? Əvvəlcədən qeyd etdiyimiz kimi, Nizami filosof bir şair idi, onun heç bir şeirində və
məsnəvisində təsadüfi söz və ifadə yoxdur. O, bir mütəfəkkir filosof kimi öz dövrünün ədəbi fəlsəfi cərəyanlarının
fövqündə durur, dövrünün bütün elmlərinə dərindən bələd olduğu əsərlərində açıq-aydın görünür. Odur ki, Nizami
oxucuya sadəcə yeddi şahzadə qızın timsalında hər bir oxucunun üst qatda gördüyü nağılı danışmır.
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Burada qarageyimlilər şəhərinə yollanan qəhrəmanın öz iç dünyasına səyahəti, onun daxilində iki hissin
mübarizəsi gedir. Orada bütün əhvalatlar insan daxilində hökmranlıq edən ruh ilə nəfs arasında baş verən
mübarizədir. Nəfsin insanın başına gətirdiyi bəlalar əsər boyunca şahzadə qızların nağıllarında öz əksini tapır.
Qəlb şəhərinin padşahı olan ruh xeyirxah əməllərin funksiyasının daşıyıcısı və qoruyucusudur. Onun
qarageyimlilər şəhərində baş verən əhvalatı bilməsi, səbr və təmkinlə o əhvalatları dinləməsi, əsər boyunca insanın
səbr və dözümünü bir daha artırır.
Hind şahzadəsinin Bəhrama nəql etdiyi birinci nağıl qarageyimlilər şəhərində baş verir. Bu şəhər qəlb
şəhəridir. Türktaz şah oraya gedir. Bura pərilər diyarıdır. Şah bu diyarda pərilərin başçısı Türknaza - nəfsə aşiq
olur. Lakin nəfs bu hökmdarı onu sınaqlara çəkir və sonda yoldan çıxarmağı bacarır.
Nizami nağılla göstərmək istəyir ki, insan xoşbəxtliyə qovuşmaq üçün öz nəfsinə qalib gəlməli, şəhvət,
ehtiras, həvəs kimi şər qüvvələri (nəfsi əmmarəni) boğmalıdır.
Şair qarageyimlilər şəhərində baş verən əhvalatı təsəvvüfün dördpilləli modelinə görə ona hər şey
qaranlıqdır, çünki bu qəhrəman şəriət-təriqət-mərifət-həqiqət qanunlarından xəbərsiz olduğu üçün qaranlıqlar
içindədir. Qaranlıqlar diyarında qəhrəmana heç nə aydın deyil, o, hardan gəlib, haraya getdiyini bilmir, çünki
təsəvvüf modelinə görə qəhrəmanın gözündə hər şey qaranlıqlar içindədir. Bu qaranlıqlar içində çaşbaş qalan
qəhrəman yollar arayır. Birinci yola "qarageyimlilər" şəhərində qədəm qoyur.
Məsnəvinin filoloji tərcüməsindən oxuyuruq "dedim ey ağa, bu qulluq nədir? Yanıma bişmiş gəl, bu xamlıq
nədir?" deyən şair təsəvvüf elmində "bişmək" irşada girməklə bağlıdır, "xamlıq" isə bu elmdən xəbərsizlik
mahiyyəti kəsb edir. Bişmək, yanmaq irfani anlam kəsb edən ideyaya Mövlana, Yunus Əmrə, sonra isə Hacı
Bayram Vəli yaradıcılığında rast gəlirik. Yəsəvinin "ateşe düşmeden bişdim ben" kəlamı Mövlananın "Xam idim,
yandım, bişdim" kimi məşhur deyimi, Yunusun "çiy idim, bişdim əlhəmdülillah" deyimini yadımıza salır.
Yunusla bir dönəmdə yaşayıb-yaradan Hacı Bayram Vəli də sələfləri kimi "Yandı bu könlüm, yandı bu könlüm,
Yanmada dərman buldu bu könlüm" deyərək, təsəvvüfdə artıq irşada girməsini dilə gətirir.
Həyat həqiqətləri qəhrəmanın gözündə qaranlıqlar dumanına bürünüb. Təsəvvüf modelinin birinci pilləsini
adlayan qəhrəmanın gözündə aləm dəyişir. Şəriət sirlərinə vaqif olandan sora o özünün bütün əməllərinə,
hərəkətlərinə sərhəd qoyur və şəriət qaydalarına əməl edir. Bu əməletmə onun daxilində özünənəzarət postu
yaradır.
Bundan sonra təsəvvüf əhli təriqət yoluna qədəm qoyur. Caminin yanaşması ilə desək, "Bu məsnəvilər
mərifətlərin bəyanına vəsilədir" tezisi "Xəmsə"nin ideya-məzmun baxımından irfani-təsəvvüfi həqiqətlərin
ifadəsi olduğuna işarədir. "Mərifət" sözü "irfan" və "arif" sözü ilə eyniköklü olub, onlarla təkcə dil xətti boyunca
birləşmir. "Mərifət-irfan-arif" təsəvvüfdə insanın "şəriət-təriqət-mərifət-həqiqət" sxemi üzrə cismani-mənəvi
cəhətdən kamilləşməsinin konseptual anlayışlarını əks etdirir. "Mərifət" həm də elm, bilik, oxumaq anlayışları ilə
bağlıdır. Sufi mərifət pilləsində "maariflənmə", yəni elm, bilik kəsb etmək yolu ilə "irfan"a çatıb, "arif" məqamına
qalxır. Bu üzdən Caminin söylədiyi kimi, Nizami məsnəviləri mərifətlərin bəyanına vasitə olması son dərəcə
böyük bir fikir olub, "Xəmsə"nin birbaşa insanın mənəvi-əxlaqi təkamülünün, idraki-irfani kamilləşməsinin
qaynağı olduğuna işarədir.
Sufizm özünün mütərəqqi ideya və motivləri ilə Nizami üçün cəlbedici fikir qaynağı idi. Şair bu qaynağa
biganə qalmamış, məsnəvilərində sufi ideya və motivlərindən istifadə etmişdir. Lakin müşahidələr göstərir ki,
Nizami sufizmdən korkoranə deyil, yaradıcı şəkildə istifadə etmişdir. Yəni süfi görüşləri ona öz ideyalarını ifadə
etmək üçün bir vasitə rolunu oynamış, lakin şair heç vaxt sufi ideyaların tam təsiri altına qalmamışdır.
"Xəmsə"də təsəvvüfdən istifadənin əsərdən-əsərə fərqli şəkildə təqdim olunması, sonuncu poemada
"İskəndərnamə"də Nizaminin artıq sufizmdən, demək olar ki, səthi şəkildə istifadə etməsi sənətkarın sufizmə
yaradıcı yanaşdığını göstərir. Bu, eyni zamanda onu da təsdiq edir ki, sufi görüşləri XII əsrəqədərki Azərbaycan
ədəbiyyatı üçün aktual olmuş, sənətkarlar bu möhtəşəm ideya qaynağından məxtəlif şəkillərdə bəhrələnmişlər.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-16 oktyabr.-№41.-S.17.
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Nizami Gəncəvi irsi Ərəb alimlərinin araşdırmalarında
İmamverdi HƏMİDOV
Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinin dərin ictimai məzmunu, humanist səciyyəli
ideyaları və bədii sözün ifadə zənginlikləri bütün zamanlar üçün öz dəyərini saxlamışdır. Müdrik şairin hələ
sağlığında Yaxın Şərq xalqları onun əsərlərinin ümumibəşəri əhəmiyyətini dərk etmişdilər. Çünki bu yaradıcılıq
Şərq bədii və ictimai fikrinə mühüm təsir göstərmişdir. Nizami irsinin ərəb ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi isə
XX yüzillikdə xüsusilə məhsuldar olmuşdur. Əsrin ikinci yarısında Qahirə, Bağdad, Dəməşq və Beyrut
universitetlərində islam mədəniyyətinin inkişafında iştirak etmiş xalqların zəngin ədəbi-bədii irsini öyrənməyə
maraq güclənir, farsdilli və türkdilli ədəbiyyat klassikləri tədqiq olunmağa başlanır. Həmin universitetlərin
mütəxəssisləri Avropa ölkələrində şərqşünaslıq elminin mərkəzlərinə, habelə İrana və Türkiyəyə ezam edilərək
tanınmış alimlərin rəhbərliyi altında tədqiqatlarını davam etdirmişlər. Qahirə və Eyn Şəms universitetlərinin
müəllimləri Əbdunueym Həsəneyn, Məhəmməd Quneymi Hilal, Məhəmməd Bədi Cuma, Məhəmməd Səid
Camaləddin, Əhməd Mirsi Safsafi, Livan universitetini təmsil edən Viktor əl-Keyk bu yolu keçmiş
alimlərdəndirlər.
Ərəb ölkələrində Nizami irsinin öyrənilməsinə marağın yaranmasında əsrin 40-cı illərində Nizami
Gəncəvinin 800 illik və şairin vəfatının 750 illiyinin (1953-cü ildə) keçirilməsinin də təsiri olmuşdur. Prof.
M.Həsəneyn Nizami yaradıcılığını ayrıca tədqiqat mövzusu seçmiş, prof. M.Q.Hilal, prof. M.S.Camaləddin, dr.
Taha Nəda, prof. M.B.Cumanın araşdırmalarında isə şairin əsərləri müqayisəli təhlilə cəlb edilmişdir.
Misir alimi prof. M.Həsəneynin "Nizami əl-Kəncəvi şairul-fadiləti. Asruhu va biətuhu va şiruhu" ("Fəzilət
şairi Nizami Gəncəvi. Dövrü, mühiti və poeziyası") əsəri ərəb nizamişünaslığında yeni bir hadisə idi. 1954-cü ildə
işıq üzü görmüş kitabın müqəddiməsində Eyn Şams Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsinin dekanı prof. İbrahim
Əmin Şəvaribi Həsəneynin əsərini belə qiymətləndirir: Həsəneyn düşüncəsi və inadkarlığı sayəsində Nizami
haqqında ortalığa qoyduğu tədqiqatı ilə ərəb ədəbiyyatşünaslığı kitabxanasına ləyaqətli ədəbi bir töhfə və farsdilli
ədəbiyyata gözəl bir inci əlavə etmiş olur.
Müəllif Nizami irsinin öyrənilməsi haqqında məlumat verir, onun dövrü və mühitinin ictimai-siyasi
durumundan bəhs edir. O, dövrün xüsusiyyətlərini iki aspektdə təqdim edir: 1) siyasi, ictimai, ədəbi və dini
baxımdan; 2) şairin boya-başa çatdığı Gəncə mühiti və ailəsi ilə bağlılığı baxımından. Həsəneynin ilkin mənbələrə
əsasən verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, mətin iradəli insanların yaşadığı mühitdə böyüyüb tərbiyələnmiş
Nizami əsərlərində əxilərin xarakterindəki əməksevərlik ruhundan təsirlənmiş, zülmə və zalimə boyun əyməməyi
təbliğ etmişdir. Şairin əsərlərində aşılanan zəhmətə dəvət ruhu həmin təsirin nəticəsi kimi başa düşülməlidir.
Həsəneyn Nizaminin islam dini tərbiyəsi ruhunda böyüdüyünü, çağında mövcud olan dini-əxlaqi fikirlərin
çevrəsində yaşadığını göstərir. Şair düşüncələr aləmində olmağa üstünlük vermiş, Allahı sevən bir insan kimi
könül və qəlb aləmini dərk etməyə çalışmışdır. Həqiqətən, Nizaminin əsərlərindən aydın olur ki, onun düşüncələri
ağıl və qəlb süzgəcindən keçmişdir. Şair islam dininin idrak təliminə əsaslanır, eyni zamanda Aristoteli öyrənir.
Həsəneyn haqlı olaraq, Nizamini "fəzilət şairi" adlandırmışdır. O, böyük şair və mütəfəkkiri "möhkəm əxlaqlı"
("zu xulqin qavimin"), "hətta rəqiblərinə qarşı dözümlü bir insan" ("mutəsamihun hatta maə adaihi"), ailədə vəfalı
ər və qayğıkeş ata kimi oxuculara tanıdır.
"Fəzilət şairi Nizami Gəncəvi..." əsərinin ikinci hissəsi Nizaminin məsnəvilərinin təhlili və poetik
xüsusiyyətlərinin göstərilməsinə həsr edilmişdir. Həsəneyn "Xəmsə" poemalarının hər birinə ayrıca yer vermişdir.
Misir alimi poemaların təhlilində müqayisə metodundan daha çox istifadə edir. Bu baxımdan "Sirlər xəzinəsi"nin
Sənainin "Hədiqətül-həqaiq", "Xosrov və Şirin", "Yeddi gözəl" və "İsgəndərnamə"nin Firdovsinin
"Şahnamə"sindəki müvafiq bölmələrlə müqayisələri misal gətirmək olar. Müəllifin qənaətlərindən aydın olur ki,
o, Nizaminin poeziya sənətindəki uğurlarını ona qədərki ənənənin davamı hesab etməklə yanaşı, böyük şair,
müdrik müsəlman mütəfəkkiri və humanist sənətçinin istedadı və bacarığının nəticəsi kimi təqdim edir. Həsəneyn
Nizami ilə sələfləri arasındakı fərqləri göstərməyə çalışmışdır. Onun müşahidəsinə görə, 20 məqalətdən ibarət
olan "Sirlər xəzinəsi"ndə ümumi bir məqsəd mövcuddur. Bu məqsəd ədalətin şərəfləndirilməsi, zülmü pisləmək,
insanlar arasında insaf və vəfanın bərqərar olmasına çağırışdan ibarətdir. Həsəneynin müqayisəli təhlilində aydın
olur ki, Nizaminin sənətində poeziya səmimi duyğuların ifadə olunduğu qəlbin dilidir, şairin çıxışı etiraz dolu
qəzəbə bənzəyir, onun sufiliyi düşüncə ilə bağlıdır, şair əsl mömin və Allahı tanıyan insan kimi dərk etdiyi
həqiqəti şeirin imkanları daxilində vəsf etmişdir. Nəticədə Nizaminin poetik üslubu daha gözəl, mükəmməl və
cəlbedici olmuşdur.
"Xosrov və Şirin" poeması ilə Firdovsinin "Şahnamə"sində Xosrovla bağlı əhvalatları müqayisəli təhlilə
çəkən Həsəneyn hər iki əsərin yazıldığı tarixi şəraitin rolunu, müəlliflərin yaradıcılıq xüsusiyyətini və məramını
nəzərə alır. Onun müşahidəsinə görə, Nizaminin bu mövzunu işləməsi Firdovsi tərəfindən həmin mövzunun
işlənməsindən əsaslı şəkildə fərqlənir, Nizami Xosrov və Şirinin sevgisini romantik əsər şəklində təqdim edən ilk
şairdir. "Xosrov və Şirin"də Nizami yeni bir surət - Fərhad surətini yaratmaqla mövzuya yenilik gətirmiş, dramatik
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konflikti artırmaqla şəxsiyyətlərin daxili aləmini açmağa çalışmışdır. Şair qəhrəmanları donuq vəziyyətdə deyil,
dəyişməkdə və hərəkətdə təsvir edir. "Yeddi gözəl"ə həsr edilmiş hissədə də müqayisəli araşdırmalar əsasında
Bəhram Gurun bədii surəti təhlil edilir. Firdovsinin əsərində geniş döyüş səhnələri yaradıldığı halda, "Yeddi
gözəl"də döyüş və ov səhnələri ilə yanaşı, Bəhramın məhəbbətindən bəhs edən sərgüzəştlər, onun ziddiyyətləri
və səhvlərini üzə çıxaran başqa insan surətləri yaradılır, hökmdarı islah etməyə yönəldən epizodlar verilir. Əsərdə
şair cəmiyyəti saflaşdırmağı nəzərdə tutan ideyaları təbliğ edir. Həsəneyn Nizaminin əsərinin fərqli
xüsusiyyətlərini düzgün aça bilmişdir. Firdovsi oxucularını Bəhram şahın döyüş bacarığı ilə cəlb etmək
istəyirdisə, Nizami qəhrəmanının göstərdiyi məharətlərinə lirik səciyyələr artırmışdır.
"Leyli və Məcnun" poeması ilə bağlı bölmədə əsərin məzmununun nəsrlə təqdiminə daha çox yer
verilmişdir. Həsəneyn şairin ərəb qaynaqlarından istifadə etməsini göstərməklə yanaşı qeyd edir ki, Nizami
özünəməxsus üslubdan irəli gələn keyfiyyətləri də qabartmışdır. Şair fəzilətə, güclü xarakterə, sədaqətə dəvəti və
kədəri tərənnüm etmişdir. O bu əhvalata öz təxəyyülündən irəli gələn epizodları (Qeysin Leyli ilə məktəbdə tanış
olması, Leylinin öz rəfiqələrilə bağa getməsi, Məcnunun dayısının yanına gəlməsi, Məcnun və Salam Bağdadi
əhvalatı, Leylinin ərinin vəfatı) da əlavə etmişdir. Həsəneynə görə, ərəb mənbələrindən fərqli olaraq, Nizami
Leylini mənfi planda təqdim etməmişdir. Ərəb tədqiqatçısının qənaətinə görə, Nizami Məcnunun eşqini nümunəvi
saymaqla onu sufi eşqinə oxşadır və burada aşiqləri birləşdirən yol ölümdən ibarətdir.
Misir alimi Nizaminin sonuncu poeması haqqında yazır ki, burada təqdim edilən İsgəndər islahatlar aparan
adil bir hökmdardır, olduğu ölkələrdə ədaləti qoruyur və məzlumları müdafiə edir. Şair Allaha dəvət yolunda həqiqət yolunda olan İsgəndərin simasında həqiqətlə əfsanəni birləşdirmiş və dolğun bədii surət yaratmışdır.
Həsəneyn Nizaminin divanı, poetik sənətinin özəllikləri, onun şeir dilinin çətinliyi (əl-iqlab vət-təqid)
haqqında bəhs edir və göstərir ki, bu cəhətlər şairin sənətinin dərinliyi ilə bağlıdır və dövrünün yüksək səciyyəli
alimi kimi öyrəndiyi müxtəlif elmlərə istinad etməsindən irəli gəlir.
Nizami haqqında Həsəneynin yekunlaşdırıcı xülasəsində bildirilir ki, şair sənətini yüksək insani dəyərlərin
təbliğinə yönəltməklə bəşəriyyətin xidmətində durur, eyni zamanda bir müsəlman kimi hadisələrə geniş islami
dünyagörüş dairəsindən baxır və beləliklə, Nizami çoxlu davamçıları olan bir ədəbi məktəb yaradır.
1954-cü ildə nəşr olunmuş bu kitabda müəllifin təəssüf ifadə edən qeydinə münasibət bildirməyi gərəkli
sayıram. Həsəneyn göstərir ki, Nizami farsdilli ədəbiyyatın Firdovsi, Rudəki, Xəyyam, Sədi, Hafiz kimi
sənətkarları ilə müqayisədə lazımi şəkildə öyrənilməmişdir.
Çox təəssüf ki, keçən əsrin 50-ci illərində Azərbaycanın və Azərbaycan alimlərinin Misirlə birbaşa əlaqələri
olmadığından onların əsərləri dünya nizamişünaslarına çatmamışdı. Təbii ki, Azərbaycanda aparılmış və əsasən,
Azərbaycan dilində yazılmış həmin tədqiqatlardan Həsəneynin xəbəri olmamışdır. Həmin dövrə qədər Nizami
haqqında tədqiqatlar aparmış Azərbaycan və rus alimlərindən M.Rəfili, H.Araslı, M.Əlizadə, A.Y.Krimski,
Y.E.Bertels, M.Quluzadənin əsərlərində böyük Azərbaycan şairinin həyatı, mühiti, əsərlərinin bədii dəyəri,
sənətkarlıq məsələləri, habelə Nizami və folklor, yaratdığı ədəbi məktəbin özəllikləri kimi problemlər ədəbi
faktlar əsasında obyektiv şəkildə öyrənilmişdir. Ərəb aliminin monoqrafiyasının ədəbiyyat hissəsində
Y.E.Bertelsin "Böyük Azərbaycan şairi Nizami" və "Fars ədəbiyyatı tarixi oçerki" və əsərləri ilə yanaşı,
A.Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" və Nizami Yubiley Komitəsinin nəşr etdiyi "Nizami" məqalələr məcmuəsinin
ikinci sayının (1940) adı vardır.
Bizim müşahidələrimizə görə, Nizaminin mühitinin öyrənilməsi ilə bağlı mülahizələrdə şairin
dünyagörüşünün formalaşmasında həmin dövrdə yayılmış elmlərin rolu ilə bağlı Həsəneynin söylədiyi fikirlərdə
Y.E.Bertelsin əsərinin təsiri vardır. Bununla yanaşı, Nizamini fars şairi kimi təqdim edən ərəb alimi "Böyük
Azərbaycan şairi Nizami" əsərinin müəllifi Bertelsi günahlandırır ki, o, ideoloji səbəblərə görə Nizamini
Azərbaycan şairi kimi təqdim etmişdir. Halbuki Nizaminin türklüyünü, əsərlərinin Azərbaycan ədəbiyyatının
zəngin xəzinəsində özünəməxsus yer tutduğunu tədqiqatçılar elmi əsaslarla sübut etmişlər. Şairin əsərlərini fars
dilində yazdığı doğru olsa da, o, mənsub olduğu xalqın dilində, yəni Azərbaycan türkcəsində düşünmüşdür. Bunu
Şirvan şahı Axsitanın şairə göndərdiyi məktubu oxuduqdan sonra "Leyli və Məcnun" poemasında yazdığı sözlər
sübut edir. Azərbaycan şairi kimi Nizaminin əsərlərinin Azərbaycan ədəbiyyatının zəngin xəzinəsində
özünəməxsus yer tutduğunu tədqiqatçılar elmi əsaslarla sübut etmişlər. Şairin Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı,
ortaq türk ədəbi abidələri və Azərbaycan ədəbi məktəbi ilə bağlılığından bəhs edən Y.E.Bertels, M.Ə.Rəsulzadə,
M.Rəfili, H.Araslı, Y.Rıpka, R.Əliyev, R.Azadə və N.Araslının əsaslandırılmış fikirləri artıq bu qənaəti
möhkəmləndirmişdir.
Ərəb tədqiqatçıları arasında Məhəmməd Quneymi Hilal ədəbiyyatların müqayisəli öyrənilməsi baxımından
ilk dəfə olaraq Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı haqqında fikir söyləmişdir. O, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq
sahəsində əsaslı tədqiqatlar aparmış, Şərq və Qərb dünyasında ədəbi-estetik fikirlərin qarşılıqlı əlaqəsi məsələsinə
dair dəyərli işlər görmüşdür. Alimin bu sahədəki fəaliyyəti "Müqayisəli ədəbiyyat" ("Əl-ədəbul-muqarənu") əsəri
ilə yanaşı, "Üzrilik və sufilik arasında sentimental həyat" ("Əl-həyatul-atifiyyətu beynəl-uzriyyəti vas-sufiyyəti"),
"Farsdilli şeirdən seçmələr" ("Muxtaratun minəş-şiril-farisiyyi"), "Müqayisəli ədəbi tədqiqatlarda humanizm
nümunələri" ("Ən-nəmazicil-insaniyyəti fid-dirasatil-ədəbiyyətil-müqaranəti") adlı kitablarında əksini tapmışdır.
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Hilal Nizaminin məsnəvi yaradıcılığında rolunu düzgün qiymətləndirərək yazır: Nizami bu sahədə xüsusi
istedada və gözəl sənətə malik olmuş, məsnəvi şeirini mükəmməl bir mərhələyə çatdırmışdır.
Ərəb alimi şairin təsəvvüf mahiyyətli görüşlərinə də toxunur və qeyd edir ki, Nizaminin əsərlərində islam
təsəvvüfünün gözəlliyə bağlılıq xüsusiyyəti özünü daha bariz şəkildə göstərir. Bununla belə, şairin qəlbində bu
dünyaya qarşı duyğu və bağlılığın sirləri də özünə yer tapmışdır. Onun vəsf etdiyi gözəllik ilahi mahiyyətlə
bağlıdır. Hilal Nizaminin sənəti və şəxsiyyətini yüksək qiymətləndirərək ərəb ədəbiyyatında geniş yayılmış üzri
və təsəvvüf eşqinin mahiyyətini öyrənmək üçün tədqiqatında şairin "Leyli və Məcnun" poemasına ayrıca yer
vermiş, mövzunun qaynaqlarına və Nizami tərəfindən edilən əlavə və dəyişikliklərə diqqət yetirməyi gərəkli
saymışdır.
Qahirənin Eyn Şəms Universitetinin professoru Bədi Muhəmməd Cuma "Farsdilli ədəbiyyatın parlaq
nümunələrindən" ("Min rəvaiil-ədəbil-farsiyyi") kitabında şairin əsərlərindən ərəb dilinə edilmiş tərcümələrlə
yanaşı, Nizami irsinə yüksək qiymət verilir. Cuma Nizaminin farsdilli ədəbiyyatda heç bir şairin çata bilmədiyi
bir mövqeyə yüksəldiyini göstərir. O, böyük şairin romantik şeir sahəsində misilsiz uğurlar əldə etdiyini bildirir.
"Xosrov və Şirin" poeması haqqında ərəb alimi qeyd edir ki, Nizami bu əsəri yazmaqla qazandığı böyük uğur
nəticəsində ondan sonra gələn görkəmli şairlər bu mövzuda çoxlu əsərlər yaratmışlar. Onların müəllifləri ya
Nizami üslubunu davam etdirmiş, ya da bəzi dəyişikliklər etməklə məlum süjeti müəyyən qədər zənginləşdirməyə
çalışmışlar.
Nizami irsini öyrənən ərəb alimləri şairin "Leyli və Məcnun" poemasına dair maraqlı və diqqət çəkən
fikirlər irəli sürmüşlər. Əhvalatın qaynaqları, burada təqdim edilən eşqin mahiyyəti əsas süjetə edilmiş əlavə və
dəyişikliklər, obrazlar aləmi ilə bağlı yürüdülmüş mülahizələr Nizami irsinin tədqiqinə ciddi yanaşıldığını
göstərir. Bilindiyi kimi, Leyli və Məcnun əhvalatı ilə bağlı mövzunun əsas qaynaqları İbn Quteybənin "Şeir və
şairlər", Əbul-Fərəc əl-İsfahaninin "Mahnılar kitabı" və Əbu Bəkr əl-Valibinin "Məcnun haqqında xəbərlər və
onun şeirləri" əsərləri göstərilir. Bizim apardığımız tədqiqatlardan aydın olmuşdur ki, Valibinin əsəri Məcnun
ləqəbli şair Qeys ibn əl-Müləvvəhin şeirləri əsasında əhvalatın qurulmasına əsaslandığı və tarixən İsfahaninin
kitabından əvvəl tərtib edildiyi üçün daha mötəbər sayılmalıdır.
Yazılı ədəbiyyata ilk dəfə Leyli və Məcnun mövzusunun Nizami Gəncəvi tərəfindən gətirildiyini bildirən
professor Məhəmməd Səid Camaləddin epik şeirin inkişafında humanist sənətkar Nizaminin rolunu yüksək
qiymətləndirərək yazır ki, Nizami epik şeir sənətində böyük yenilik yaratdı, nəticədə ondan sonrakı dövrlərdə bir
çox tanınmış şairlər onu təqlid etdilər, onun kimi "Leyli və Məcnun" və başqa əsərlər yazmağa çalışdılar.
Nizami Gəncəvi irsini öyrənən ərəb tədqiqatçıları böyük Azərbaycan şairinin müraciət etdiyi mövzuların,
xüsusilə Leyli və Məcnun əhvalatının müqayisəli öyrənilməsində təsvirçiliyə çox yer vermişlər. Onların
araşdırmalarının başlıca qüsuru isə Nizami Gəncəvinin XII əsr Azərbaycan poeziya məktəbindən kənarda
götürülməsi ilə bağlıdır.
Ərəb tədqiqatçıları Nizami irsini öyrənməklə yanaşı, onun əsərlərini və əsərlərindən nümunələri ərəb dilinə
tərcümə etmişlər. Məhəmməd Quneymi Hilal, Əbdunueym Həsəneyn, Məhəmməd Bədi Cuma, Məhəmməd Səid
Camaləddinin "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl" və "İsgəndərnamə"dən etdikləri tərcümələr
ərəb oxucularını böyük şairin sənəti ilə tanış etməkdə əhəmiyyətli rol oynayır.
Nizami Gəncəvi irsinin ərəb aləmində tanıdılmasında Livan Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən
Fars Dili və Ədəbiyyatı Mərkəzi və onun başçısı professor Viktor əl-Kikin fəaliyyəti də qeyd edilməlidir. 2004cü ildə Mərkəzin nəşr etdiyi "Ədəbi tədqiqatlar" ("Əd-dirasatul-ədəbiyyətu") jurnalının "Nizami Gəncəvi" adlı
xüsusi buraxılışında Nizamişünas alimləri, habelə Viktor əl-Kik və doktor Dəllal Abbasın Nizaminin həyatı və
yaradıcılığının müxtəlif məsələlərindən bəhs edən məqalələri ərəb ölkələrində şairin ədəbi irsinin öyrənilməsində
marağın güclü olduğunu göstərir.
https://edebiyyatqazeti.az/news/sience/7964-nizami-gencevi-irsi-ereb-alimlerinin-arasdirmalarinda
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"Sirlər xəzinəsi"ndən iki beytin tərcüməsi haqqında
Hacı Firudin Qurbansoy
Ulduz elmi Orta yüzilliklərdə bir-birilə üzvi əlaqədə olan və kompakt şəklində öyrənilən biliklər sisteminin
ayrılmaz tərkib hissəsi idi. Orta əsrlərdə yaranmış ədəbi nümunələri bu elmlərin vəhdətindən xəbəri olmayanlar
düzgün başa düşməkdə çətinlik çəkir. Bu elmlər sisteminin vəhdətində heç olmazsa, bir elmdən məlumatı az
olanlar mətni düzgün dərk etməyərək etdikləri tərcümələrində oxucu üçün böyük problemlər yaradıblar. Nücum
elmilə bağlı məlumatsızlıq Şeyx Nizami sözünün düzgün çatdırılmamasına səbəb olub, bu barədə danışacağıq.
Səyyarələr və bürcləri təşkil edən sabit ulduzların hər birinin divan ədəbiyyatında öz rəmzi mənası var.
Şeirlərdə ən çox rast gəlinən ulduzlar içərisində Şira xüsusi seçilir.
Dünya ədəbiyyatının korifeyi Şeyx Nizami Gəncəvinin ilk irihəcmli əsəri olan "Məxzən ül-əsrar" ("Sirlər
xəzinəsi") dastanında Şira ulduzuna eyhamla yüksək bədii deyim nümunəsi yaratmışdı. "Dər səbəbe nəzme-ketab
fərmayəd" (kitabın yazılma səbəbi haqqında buyurur) bəhsində aşağıdakı beytlər var:
Ba fələk an şəb ke neşini bexan,
Pişe mən əfkən ğədəri-ustuxan.
Kaxere-lafe-səgite mizənəm,
Dəbdəbeye - bəndəgite mizənəm.
(Farsca, Bakı çapı, s.37)
Nizami Gəncəvinin 840 illiyinə "Elm" nəşriyyatında 1981-ci ildə "Sirlər xəzinəsi"nin filoloji tərcüməsi
nəşr olundu. Filoloji tərcümə, izahlar, şərhlər və lüğət dünya şöhrətli şərqşünas alim, sovet farsşünaslığının
korifeyi, professor mərhum Rüstəm Əliyevə məxsusdu. Yuxarıda göstərilən beytlər kitabda belə tərcümə edilib:
Bir gecə fələklə süfrə arxasında oturarkən,
Mənə də bir neçə sümük at.
Çünki mən sənin itin olmaqdan dəm vururam,
Sənə qul olmağım üçün haray salmışam. (s.48)
Alim-tərcüməçinin həmin nəşriyyatda 1983-cü ildə rusca çap etdirdiyi filoloji tərcümə əslindən daha
uzaqdır:
В ту ночь, когда ты с небесводом сядешь за стол, чтобы отведать
(мой гостинец),
Подбрось и мне несколько костей.
(Ведь, в конце - концов) кичусь тем, что я твой пес,
И громко кричу, что я твой раб. (s.41)
"Yazıçı" nəşriyyatı Nizami Gəncəvinin 840 illiyinə 1981-ci ildə "Sirlər xəzinəsi" adlı kitabı oxuculara
təqdim etdi. Kitab "Azərnəşr"in 1958-ci il nəşri Süleyman Rüstəm və Abbasəli Sarovlunun fars dilindən edilən
bədii tərcümə kimi dəyişmədən nəşrindən ibarətdi. Burada həmin iki beytin tərcüməsi belə edilib:
Söz süfrəsi başında fələklə zövq alarsan,
Öz comərdlik töhfənlə məni yada salarsan.
Sənə sadiq, vəfadar olmağın öz yeri var,
Qulluğunda dayanmaq iftixardır, iftixar. (s.45)
Şairin yubileyi ilə bağlı "Yazıçı" nəşriyyatında 1982-ci ildə K.A.Lipskerov və S.V.Şervinskinin farscadan
ruscaya etdikləri "Sokrovihniüa tayn" adlı bədii tərcümə kitabı da işıq üzü gördü. Əsərin bəhslərinin adlarının
belə qüsurla verilməsinin üstündən ötərək, nümunə göstərdiyimiz beytlərə diqqət çəkmək istəyirəm. Tərcüməçilər
islami süfrə mədəniyyətindən xəbərsiz olmalarını tərcümədə açıq-aydın göstərmişlər. Əvvələn, süfrə stol (masa)
üzərində olmurdu, yerə salınırdı, ikincisi, süfrə yaxınlığında itin durub sümük gözləməsi də absurddur. "İt
saxlanan evə mələklər girməz" - hədisi-şərifindən tərcüməçilərin xəbərsiz olduğu da aşkara şıxır.
Ты читай мою книгу, блистая меж звездных гостей,
Со стола своего ты мне кинь хоть немного костей.
Я ведь только твой пес, и расстался я с роком угрюмым
Услужая тебе этим лаем покорным и шумом. ( s.58.)
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Əgər rusca olan bu beytləri dilimizə sözbəsöz tərcümə etsək, belə bir mətn alınar:
"Ulduz qonaqları arasında parlamaqla
sən mənim kitabımı oxu,
Masanın üstündən heç olmazsa,
mənə bir qədər sümük tolazla.
Axı mən ancaq sənin köpəyinəm,
mən taleyin kürlüyündən
ayrılmışam
Sənə öz hürməyimlə təslimlə
və hay-küylə xidmət göstərirəm".
Bilmirəm, hürən kimdir, ancaq Şeyx Nizami Gəncəvi şah süfrəsinin pişiyi olmaqdansa, öz süfrəsinin
pələngi olmağı daha üstün tutmuşdu. Heç kəsin süfrəsinin artığını da gözləmirdi, bunu özü üçün təhqir sayardı.
Ruscaya edilən bu tərcümə Moskvada Nizami Gəncəvinin beşcildliyi içərisində özünə yer tutmuş və kütləvi tirajla
çap olunmuşdu. Həmin kitabları böyük fəxrlə postsovet məkanında yayanlar, əslində dahi şairimizə öz əlimizlə
edilən böhtanın coğrafiyasını genişləndirmişlər.
Nizami Gəncəvinin lirikası, "Sirlər xəzinəsi" və "Yeddi gözəl"dən Xəlil Rza Ulutürkün etdiyi tərcümələri
2007-ci ildə ayrıca kitab kimi nəşr olunub. İki beytin tərcüməsini şair-tərcüməçi belə təqdim edir:
Axşam əl uzadırkən fələklə bir təama,
Sən mənim də qarşıma bir tikə qoy, unutma.
Sənə məhəbbətimi vəsf etdim dönə-dönə,
Qoy sənə qul xidmətim iftixar olsun mənə! (s.137)
Tərcümədən məlum olur ki, şair Nizami Gəncəviyə böyük bir məhəbbətlə yanaşmış, ancaq sətri tərcümənin
cazibəsindən də çıxa bilməmişdir.
"Məxzən ül-əsrar"ın ən son və ən kamil bədii tərcüməsi, əlbəttə ki, dövrümüzün müqtədir şair-tərcüməçisi,
mərhum Mircəlal Zəkiyevə məxsusdur. 2007-ci ildə nəşr olunmuş, Şeyx Nizami Gəncəvinin vəzn, üslub və
təhkiyəsini həssaslıqla qoruyan bu tərcümə kitabı, çox təəssüf ki, cəmi min tirajla işıq üzü görüb. Həmin beytləri
tərcüməçi belə təqdim edir:
Çərx ilə həmsüfrə olan axşamı,
Bəndəyə həm süfrədən et ənamı.
Bəndəliyindən vururam dəm sənin,
Dəbdəbədir bəndəliyin həm sənin. (s.54)
Mircəlal Zəkiyev böyük ədəblə Şeyx Nizami sözünün cövhərini çatdırmağa müvəffəq olmuşdur.
Fars dilindən az-çox xəbəri olanlar bilməmiş deyil ki, "səgit" və "bəndəgit" sözləri birinci şəxsin təkini,
yəni "itliyim"i və "bəndəliyim"i yox, ikinci şəxsin təkini, yəni "itliyin"i və "bəndəliyin"i bildirir. Filoloji
tərcümədə buraxılan bu bağışlanmaz kobud səhv bədii tərcümələrin bəzisində də təkrar edildi.
Əslində beytlərin tərcüməsi belə olmalıdır:
O gecə ki, fələklə bir süfrədə oturmusan,
Bir qədər sümüklü (kababdan) mənim üçün endir.
Sözümün axırında sənin Köpəkliyindən danışıram,
Bəndə olmağının dəbdəbəsindən danışıram.
1110-cu ildən 1228-ci ilədək səlcuqlu Key Qubada qədər Alp Arslanın şəcərəsi Ərzincanda hakim olmuşdu.
Beytlər onlardan birinə - Ərzincan hakimi Fəxr əd-Din Bəhram şaha ünvanlanmışdı.
"Bəhram" (pəhləvicəsi Vahram) sözü fars dilində Mars planetinin adıdır. Planetlər fələklərdə Qoç, Buğa,
Oğlaq bürclərilə bir məqamda qərar tuta bilir. Bürc adlarından başqa, ətindən kabab bişirilə bilən heyvanlar kimi
tanındıqları üçün, ənənə üzrə şairlər süfrəni səmaya bənzədirlər. Adıçəkilən bürcləri təşkil edən ulduzlar kabab
tikələrinə oxşadılır. Burada ulduzları birləşdirən xəyali düz xətlər şişə keçirilmiş kabab tikələrilə gizli müqayisə
edilir. Ənənəni davam etdirən Mövlana Məhəmməd Füzuli "Leyli və Məcnun" poemasında elçilik vaxtı açılan
süfrənin təsvirində bu priyomundan istifadə etmişdi:
Olmuşdu dolub kəbab ilə xan,
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Cədyü Həməl ilə asıman həm.
(Süfrə kabab ilə dolmuşdu. Oğlaq-Cədi (çəpiş) və Qoç-Həməl (quzu) bürclərinin ulduzları ilə (süfrədəki
kabab kimi) göy üzü də dolu idi).
Bəhram - od ünsürlü səyyarədir, mətbəx astrologiyasında od üzərində bişirilən kabab və qovurmanı
rəmzləşdirir. Ağzının dadını bilən qurmanlar tikə kababla müqayisədə, ləzzətinə görə sümüklü bişmişə həmişə
üstünlük vermişlər. Şair göy məclisindən sümüklü kabab istəməklə, əsərinin müqabilində ədalətlə, ləzzətli
qələmiyyə (qonorar) gözlədiyini bildirir.
"Səg" - köpək sözünü də, tərcümədə göstərildiyi kimi, məğrur şair özünə aid etmir, mətləb "Kəlb əl-əkbər"
Böyük Köpək bürcünün ən parlaq ulduzu olan, bir müddət səcdə edilmiş Şira (Sirius) barədədir, burada Bəhram
şah həmin ulduza gizli deyim vasitəsilə, eyhamla bənzədilir. Şair burada bədii fiqur olan istifhamdan bacarıqla
istifadə edərək, böyük sənət möcüzəsi yaratmışdır. Bir yandan şaha (böyük) Köpək deyir, ikinci tərəfdən, onun
bir dəbdəbəli bəndə olduğuna da öz rişğəndini açıq göstərir. Yəni dəbdəbənlə hətta fələklərə ucalsan da, sənə
təzim olusa belə, yenə də bir Allah bəndəsisən. Şair burada həm də dünya malını murdar leşə, ona meyil edənləri
isə köpəyə bənzədən peyğəmbər hədisinə gizli işarə etmişdi. Fəxr əd-Din Bəhram şah Şeyx Nizaminin gizli
eyhamlarını duyub onu layiqincə qiymətləndirməyi bacardı. İndi ərazicə Türkiyə Cümhuriyyətinin Şərqi Anadolu
bölgəsində yerləşən Ərzincanda Tuqay Xatun, Məlik Qazi, Gülçü Baba, Mama Xatunla bərabər məqbərəsi olan
Bəhram şah Nizami Gəncəvinin 2242 beytlik "Məxzən əl-əsrar"ına 5000 qızıl dinarla birgə, o dövrdə yüksək
dəyərləndirilən, məişətdə əvəzi olmayan 5-7 seçkin qatır da göndərdi. Hər misraya bir qızıl dinardan da artıq gələn
bu mükafat şairin fələklər məclisindən gözlədiyi ənamdan daha artıq çıxdı. O vaxta qədər heç bir şair belə yüksək
qələmiyyə almamışdı.
Bütün bu deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, dünya ədəbiyyatının korifeyi Şeyx Nizami Gəncəvinin
əsərlərinin həm filoloji, həm də bədii tərcümələrinə xüsusi həssaslıqla yanaşmaq lazımdır. Yubiley ərəfəsində
1945-1947 və 1980-1981-ci illərdə tələsik edildiyi üçün heç bir tərcümə qüsurlardan xali deyil və təzələnməsinə
böyük ehtiyac var.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.36.
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İran nizamişünaslığındakı bəzi təhriflərə dair
Kamil HÜSEYNOĞLU
Bəllidir ki, Orta Asiyada mövcud olmuş Qaraxanilər dövlətinin (927-1212) hakimləri öz saraylarına
farsdilli şairlərlə yanaşı, türkdilli şairləri də cəlb edir və onlara himayədarlıq edirdilər ki, onlar da öz ana dillərində
türk qəhrəmanlarını vəsf edə bilsinlər. Qaraxanilərin (karluqların) məşhur sərkərdəsi Alp Ər Tonanın (bu adın
"Tonqa" variantı ərəb əlifbasındakı mətnin yanlış oxunması nəticəsində yaranıb) ölümü ilə bağlı əruzun rəcəz
bəhrində yazılmış ağı buna bariz nümunə ola bilər.
Ancaq XI əsrdə Orta Asiyadan Suriyaya və Fələstinə qədər uzanan ərazilərdə böyük imperiya yaratmış
Səlcuqilər, Qaraxanilərin əksinə olaraq, qısa müddətdə fars dilini və mədəniyyətini qəbul edərək, tezliklə
farslaşdılar və türk dili və ədəbiyyatının inkişafı barədə düşünmədilər.
Qısa müddət ərzində farslaşaraq, fars dili və mədəniyyətini Anadoluyadək aparıb çıxaran Səlcuqilər yalnız
fars dilində yazılmış bədii əsərlərə qonorar verir, türk dilinə isə tamamilə etinasız yanaşırdılar. Dil məsələsi
Nizaminin özünü də çox narahat edirdi. "Yeddi gözəl" əsərində şair ürək ağrısı ilə yazırdı:
Türklüyümə bu Həbəşdə
(qaranlıq mühitdə) qiymət vermirlər,
Buna görə də xoş doğva yemirlər.
Uyğun şikayətə biz türk şairi Aşık Paşanın 1330-cu ildə yazdığı "Qəribnamə" əsərində də rast gəlirik:
Türk dilinə kimsənə bakmaz idi,
Türklərə hərgiz gönül akmaz idi.
Türk dəxi bilməz idi ol dilləri,
İncə yolu, ol ulu mənzilləri.
Yalnız monqolların gəlişindən sonra Azərbaycanın ədəbi həyatında vəziyyət tədricən dəyişməyə başlayır,
çünki monqollar farsların qəliz və təmtəraqlı üslubunu xoşlamırdılar.
Nizami Gəncəvi haqqındakı mübahisəli məsələlərdən biri də onun milli mənsubiyyəti ilə bağlıdır və bu
problem XX əsrin birinci yarısından başlamışdır.
Nizaminin və onun müasirləri olmuş farsdilli Azərbaycan şairlərinin milliyyətcə fars olmasını təsdiq etmək
üçün İran ədəbiyyatşünasları müxtəlif dəlillərdən istifadə etməyə çalışırlar. Bunların içərisində onların
"daşdankeçən" hesab etdikləri "sübut" isə ondan ibarətdir ki, guya "Leyli və Məcnun" poemasında Nizami özünü
"fars nəslindən olan fəsahətli dehqan" (mülkədar) adlandırıbdır. Nizaminin "Leyli və Məcnun" poemasında isə
"dehqan" sözü "mülkədar", "torpaq sahibi" mənasında yox, "dastançı, rəvayət söyləyicisi" mənasında
işlədilmişdir.
Nizami "Leyli və Məcnun" məsnəvisində ondan çox hekayətin əvvəlində onları nəql edən söyləyiciləri yad
edir. Məsələn, "Məcnunun vəhşilər və yırtıcılarla ünsiyyəti" adlı hekayətin birinci beytində söyləyici "əfsanə
yaradan xəbər sahibi" adlandırılır:
Əfsanə yaradan xəbər sahibi
Bu nağıl xəbərini belə nəql edir.
Nizamişünaslıqda süni surətdə yaradılmış mübahisəli məsələlərdən biri də şairin əslən Gəncədən, yoxsa
İranın Qum vilayətinin Təfriş şəhərindən olmasıdır. XVII əsrə qədər yazılmış bütün təzkirələrdə birmənalı olaraq
şairin Gəncədə doğulması və ömrünün sonuna qədər də burada yaşaması göstərilir. Ancaq XVI əsrin II yarısı XVII əsrin əvvəllərində yaşamış ərəb mənşəli İran alim və şairi Şeyx Bəhai (1546-1622) şeirlərinin birində
Nizami haqqında belə bir beyt işlədir:
O təmiz gövhər Təfriş torpağındandır,
Ancaq Gəncə torpağında dəfn edilib.
Daha sonra bu yanlış məlumat "Dəqqaqi Bəlyani" adı ilə məşhur olan Təqiəddin Məhəmməd Əvhədinin
(1565-1633) "Ərəfat ül-aşiqin və ərəsat ül-arifin", Lütfəli-bəy Azərin (1722-1780) "Atəşkədə" və Rzaqulu xan
Hidayətin (1800-1871) "Riyaz ül-arifin" adlı təzkirələrinə əlavə edilmişdir.
Belə görünür ki, bu beytin təzkirələrə düşməsindən sonra Qum vilayətinin Təfriş şəhərindən olan hansısa
bir "vətənpərvər" şair həmin məlumatı daha da zənginləşdirərək, aşağıdakı iki beyti yazıb, Nizaminin "İqbalnamə"
əsərinin mətninə əlavə etmişdir:
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Baxmayaraq ki, dürr kimi
Gəncə dənizində itmişəm,
Ancaq Qum (vilayətinin)
Qumistan (bölgəsindənəm).
Təfrişdə "Ta" adlı bir kənd vardır,
Nizami oradan şöhrət tapıbdır.
Ancaq buradan belə bir sual ortaya çıxır ki, əgər XVII əsrədək bu məlumatlara heç bir mənbədə rast
gəlinmirsə, sonrakı mənbələr onları haradan götürə bilərdilər? Başqa sözlə, bu məlumatın və iki beytin sonradan
uydurularaq Nizamiyə mənsub edilməsinə heç bir şübhə yeri qalmır. Elə bu səbəbdən də ilk dəfə "Xəmsə"nin
tənqidi mətnini hazırlayan Vəhid Dəstgerdi həmin iki beyt haqqında belə yazır: "Bu iki beyt qədim nüsxələrdə
yoxdur".
Mərhum Əbdülhüseyn Zərrinkub da Nizaminin Qumdan olması iddiasını rədd edərək yazır ki, Nizaminin
"Quma və Qumistana mənsub edilməsi sözsüz ki, sonrakı xəttatların və təzkirə yazanların "ixtirasıdır" və bunlar
Nizaminin öz əsərlərindəki məlumatlarla təsdiq edilmir".
Ancaq V.Dəstgerdi öz araşdırmasında ciddi bir yanlışlığa da yol verir. O, Nizaminin Qumdan olması
barədəki mülahizələri rədd etsə də, şairin İraq barədə söylədiyi bəzi xoş sözləri və tərifləri əsas götürərək yazır:
"Bütün təzkirəçilər onun Gəncədə doğulmasını yazırlar. Ancaq onun əslinin İraqdan olması tamamilə aydındır.
Ona görə ki, hər yerdə İraqı tərifləyir və həmişə İraqa səfər etmək həvəsində olub".
Sözsüz ki, belə qeyri-ciddi mülahizə ilə razılaşmaq mümkün deyil. Məlumdur ki, Xaqani Şirvani də heç
vaxt görmədiyi Xorasanın tərifinə nəinki ayrı-ayrı beytlər, hətta bütöv şeirlər həsr etmiş və bu diyara səfər etmək
istəmişdir, ancaq bu, Xaqaninin əslinin Xorasandan olmasını söyləməyə heç bir əsas vermir. Şairlər eşitdiklərinə
əsasən, görmədikləri yerləri müxtəlif səbəblərdən tərifləyə bilərlər. Ancaq o zamankı şairlər bu üsulla əsasən
müxtəlif əyalət və ya ölkələrin hakimlərinin diqqətlərini özlərinə cəlb etmək və onlardan sifariş almaq məqsədini
güdürdülər. Bu da başa düşüləndir: öz həyatlarını yaradıcılığa həsr etmiş şairlərin qonorar almaq imkanları ancaq
saraylar və əyalət hakimlərindən asılı idi.
Konkret olaraq Nizami yaradıcılığında İraqın tərifi ilə bağlı yazılmış bir neçə beytə gəlincə, demək lazımdır
ki, birinci, Nizami "İraqe-əcəm" (yəni İran İraqı) və "İraqe-ərəb" istilahlarından istifadə etməyib. O, sadəcə "İraq"
yazıb. İkincisi isə, həmin beytlər əsasən "İqbalnamə" poemasındandır. Əgər nəzərə alsaq ki, bu əsər Ərəb İraqında
yerləşən Mosul vilayətinin hakimi Məlik İzzəddinə ithaf edilibdir, hər şey öz-özlüyündə aydınlaşacaqdır: o zaman
mövcud olmuş ənənəyə əsasən Nizami bu hakimin özü ilə yanaşı, onun ölkəsini də vəsf etməli idi.
Nizamişünaslıqda mübahisəli qalan məsələlərdən biri də şairin anasının milli kimliyi ilə bağlıdır. Belə bir
fikir çox geniş şəkildə yayılıbdır ki, guya "Leyli və Məcnun" poemasında şairin özü anası Rəisənin kürd olmasını
yazıb. Bu iddia həmin beytin yanlış oxunuşundan və buna görə də səhv anlaşılmasından qaynaqlanır. Məsələ
burasındadır ki, XX əsrin əvvəllərinədək fars dilində yazılmış bütün mətnlərdə "k" (kaf) hərfi üç səsi - "k", "g"
və bəzən də ("k" səsindən sonra qalın sait gələndə) "q" səslərini bildirirdi. "Kaf" hərfinin konkret mətndə necə
səslənəcəyi onun işləndiyi sözün və ya cümlənin mənası, məzmunu ilə müəyyənləşirdi. Nizaminin aşağıdakı
beytində də biz həmin halla rastlaşırıq. Əvvəlcə beytdəki "qord" (igid, pəhləvan) sözünü düzgün oxunuşda
səsləndirək:
Mənim anam igid Rəisə olsa da,
Mənim qarşımda anasayağı öldü.
Yəni sağlığında igidliyi, qoçaqlığı ilə seçilən anası Rəisə xanım ölüm ayağında olanda ağlayıb sızıldayırmış
ki, "mən ölürəm, körpə oğlumun aqibəti necə olacaq?". Burada fikir tam məntiqli və mənalıdır.
İndi görək beytdəki "qord" (igid) sözünü "kord" (kürd) kimi oxuyanda beyt nə məna verəcəkdir:
Mənim anam kürd Rəisə olsa da,
Mənim qarşımda anasayağı öldü.
Bu halda belə bir məna ortaya çıxır ki, kürd qadının anasayağı ölməsi sanki şairə qəribə görünür, yəni kürd
qadını ana sifəti ilə ölə bilməz imiş. Ona görə də "kürd" variantının mənası nəinki anlaşılmazdır, həm də kürdlərə
qarşı təhqiramiz səslənir. Bu səbəbdən də Nizaminin anasının guya kürd olmasına dair iddialar birmənalı olaraq
yanlışdır.
Beləliklə, biz görürük ki, bəzi İran tədqiqatçılarının Nizaminin milli mənsubiyyətinə dair irəli sürdükləri
fərziyyələr tam əsassızdır və heç bir tənqidə dözmür. Ancaq bunu da qeyd etməliyik ki, bir sıra İran filoloqları,
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xüsusilə də Səid Nəfisi (1895-1966) və Əbdülhüseyn Zərrinkub (1923-1999) kimi böyük alimlər də öz
həmvətənlərinin yuxarıda göstərilən yanlış mülahizələri ilə razılaşmayıblar.
Şairin əsərlərində türklərlə bağlı xoş mənalar ifadə edən onlarla beytə, şeir parçalarına rast gəlinir. Şair
hətta peyğəmbərin mədhi zamanı belə "əhsən o türkə ki, yeddi süvari qoşunun başçısıdır" ("Zəhi torki ke mir-e
həft xeyl əst") deməyi də unutmur. Əsərlərində "tamqaçı", "ozan", "bayraq", "yataq", "bəzək", "dağ", "sancaq",
"uşaq", "yəzək" (kəşfiyyət dəstəsi) və s. kimi türk sözləri işlədir.
"Sirlər xəzinəsi"ndəki hekayətlərdən birində Nizami özü Sultan Səncəri tənqid edərək, onun türk adına və
türk dövlətçiliyinə layiq olmadığını deyir:
Türklərin dövləti yüksələn zaman,
Məmləkətdə ədalət bəyənildi.
Sən isə ədalətsizlik yaradırsan,
Ona görə də sən türk yox, qarətkar oğrusan.
"Xosrov və Şirin" poemasında birinci həyat yoldaşı olmuş Afaqın ölümündən dərin kədərini bildirən
Nizami bu türk qızının məziyyətlərindən danışdıqdan sonra ondan olmuş oğlu Məhəmmədə də türk olduğunu belə
xatırladır:
Türküm (dünya) çadırında yox olsa da,
Xudaya, türkdən törəyənimi sən tanıyırsan.
"Şərəfnamə"də türklərin coğrafi məskəninin hüdudlarını da Nizami düzgün müəyyənləşdirir:
Xəzər (Qafqaz) dağlarından Çin dənizinə qədər
Hər yeri türklərlə dolu görürəm.
"Yeddi gözəl" poemasındakı bu sətirlərdə türklərin gözəl, cəsarətli və qorxmaz olmalarını göstərən Nizami
özünün də türk olması ilə fəxr edir:
Dedim: gözəl, sənin muradın nədir?
Şöhrətin var, bəs adın nədir?
Dedi ki, mən - incə əndamlı türk,
Atamdan "türk yürüşçüsü" adı almışam.
Dedim: həmdəm və həməqidə olanda
Adlar da bir-birinə oxşar olur.
Adın türk yürüşçüsüdur, bu qəribədir;
"Türk yürüşçüsü" mənim də ləqəbimdir.
Qalx ki, türk kimi yürüş edək,
Qarətkarları atəşə ataq.
Nizaminin türklərə və türklüyə rəğbətini göstərən belə şeir parçaları onun yaradıcılığında olduqca çoxdur.
Mərhum Cavad Heyət haqlı olaraq qeyd edir ki, orta əsrlərdə yaşamış türkdilli şairlər arasında belə Nizami qədər
türk sevgisi, türklərə vurğunluq göstərən ikinci bir şair tapmaq çətindir.
Bütün yuxarıda göstərilənlər belə deməyə imkan verir ki, Nizami Gəncəvini mənşəcə fars hesab etməyə
heç bir əsas yoxdur, əksinə, onun öz əsərlərində rast gəlinən çoxsaylı faktlar onun azərbaycanlı olmasını aydın
göstərir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.47.
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Nizaminin türk ruhu
İlham ABBASOV
Təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, həm də ümumtürk mədəniyyətinin ən böyük simalarından olan
Nizami Gəncəvinin möhtəşəm yaradıcılığı mənsub olduğu xalqın dünyagörüşünü, bədii yaradıcılıq potensialını
və mənəvi varlığını ifadə etmək baxımından böyük dəyərə malikdir.
Nizaminin əsərlərinin mövzu seçimi və fars dilində yazmasının səbəbləri barədə mütəxəssislər dəfələrlə
izahat verib məsələyə tam aydınlıq gətirdikləri üçün yenidən bu mövzuya qayıtmağa ehtiyac duymuruq. Bircə
onu vurğulamaq istərdik ki, Nizami poeziyasının cismi - dili, mətni farsca olsa da, ruhu - məramı, ideyası
türkcədir.
Bizim klassik ədəbiyyatımızda, hətta türkcə yazan şairlərimizin heç birində türklük ideologiyası
Nizamidəki qədər ardıcıl və prinsipial xarakter daşımır. Nizami farsca yazsa da, ana dilinə dərindən bələd olduğu
və böyük sevgi bəslədiyi yaradıcılığından aydın görünür. Onun əsərlərində türk söz və ifadələri həm sayca, həm
də işlənmə məqamlarına görə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Nizamidə ozan, muncuq, gərdək, alaçıq, bayraq, bilək,
doğru, dovğa, çox, çavuş, çirkin, dağ, qırmızı, uşaq, qarınca, hancarı ("necə" mənasında Gəncə şivəsində bu gün
də işlənir), yerəl ("lider" mənasında) və s. kimi türk sözləri ilə yanaşı, fars söz köklərinə türk şəkilçisi artırmaqla
düzələn miyançı ("vasitəçi"), xacətaş (bir ağanın rəiyyətləri) sözləri də işlənir. Bu son nümunələr böyük şairin
ana dilinin yalnız leksikasına deyil, qrammatikasına da yaxşı bələd olduğunu sübut edir. Sələfləri Qətran və
Xaqani kimi Nizami də Azərbaycan atalar sözləri və məsəllərini fars dilinə tərcümə edərək əsərlərində işlədir:
"Qurd quzuyla otlayır", "Doşab almışam, bal çıxıb", "Əyri oturaq, düz danışaq", "Kələklə gələn küləklə gedər",
"Heç kəs öz ayranına turş deməz", "Ot kökü üstə bitər", "İsinmədim istisinə, kor oldum tüstüsünə", "Pişik balasını
istədiyindən yeyər", "Özgəyə quyu qazan özü düşər", "Beş barmağın beşi də bir deyil" və s. Nizamiyə qədər bu
deyimlərin fars dilində qarşılığı yox idi. Başqa sözlə, etnik mənsubiyyətinə görə fars olan farsdilli şairlərin heç
birində bu tipli ifadələr işlənməyib.
Nizaminin türklüyə bağlılığı təkcə dil məsələsində deyil, şairin yaradıcılığının məzmun və ideya
istiqamətlərində, onun dünyagörüşü və düşüncə tərzində də çox qabarıq və aydın şəkildə görünür. Səbəbsiz deyil
ki, şairin həyatı və sənəti haqqındakı bir sıra tədqiqat əsərlərində, xüsusən M.Ə.Rəsulzadənin, Həmid Araslının,
Rüstəm Əliyevin, Əlisa Şükürlünün, Seyfəddin Rzasoyun araşdırmalarında bu məsələyə geniş yer verilmişdir.
Nizaminin təfəkküründə "türk" anlayışına, dilində "türk" sözünə pərəstiş səviyyəsinə yüksələn bir sevgi
var. O, əsərlərində gözəl, mərd, qəhrəman, döyüşçü, sərkərdə, müdrik, rəhbər, adil anlayışlarını "türk" kəlməsi ilə
ifadə edir. Gözəllikdən, yaxşılıqdan, təmizlikdən, doğruluqdan, mərdlikdən, qəhrəmanlıqdan, halallıqdan,
müdriklikdən bəhs edəndə "türklük" sözünü işlədir.
"Yeddi gözəl" əsərində Nizami yeddi iqlim gözəllərinin hamısını hüsndə türk qızına bənzədir, "türk" deyə
vəsf edir. "Leyli və Məcnun"da Leylinin başına toplaşmış qızların gözəlliyini "ərəb əndamlı türklər" deyə
tərənnüm edir. "Xosrov və Şirin"də iki fars cəngavərinin döyüş səhnəsini təsvir edərkən onların igidliyini daha
əyani göstərmək üçün yazır: "Bu türklər arasındakı döyüşdə türk neyinin naləsindən türkün boğazı tutulurdu".
İran şahı Xosrovun türk gözəli Şirinin eşqi yolunda dönməzliyini Nizami - "türkü türklüklə fəth etmək istədi"
ifadəsi ilə dəyərləndirir. "İsgəndərnamə"də yunan hökmdarı İsgəndər də, İran şahı Dara da öz döyüşçülərinin
məğlubedilməzliyi ilə qürrələnəndə onları "mənim türklərim" deyə öyürlər. Nizami öz ideal qəhrəmanı İsgəndərin
ağlını, müdrikliyini nəzərə çarpdırmaq məqsədilə yazır: "Əgər belə olmasaydı, Rum papaqlı bir türk Hind və Çinə
necə sahib ola bilərdi?".
Şeyx Nizami ərəb soylu islam peyğəmbərini mədh edərkən onu "türk" adlandırmaqdan yüksək epitet tapa
bilmir: "Yeddi iqlimin sahibi olan bir türk ki, yerdə də, göydə də hər şeyə yol göstərən odur".
"Sirlər xəzinəsi"ndə zəmanədən ədalətsizlik görmüş bir qarı Səlcuq hökmdarı Sultan Səncərin
ətəyindən yapışaraq - "sən türk deyilsən, türk olsaydın, ölkəndə ədalətsizliyə yol verməzdin" - deyir.
"İsgəndərnamə"də bu fikir başqa bir şəkildə təkrarlanır: "Adil olmayan türk də ola bilməz".
Nizami təbiət gözəlliklərini təsvir edəndə də "türk" sözündən təşbeh kimi istifadə edir: "Yasəmənin türkü
çöldə çadır qurmuşdu".
Qüdrətli qələm sahiblərini Nizami "qələm türkləri" adlandırır. Zəmanəsinin cahilliyindən, elmə, sənətə,
dərin mənalı sözə qiymət verməməsindən gileylənəndə - "türkcəmi bu həbəşlikdə alan yoxdur" - deyir.
Böyük şairin "türkcəsinin" (türklüyünün) qəbul edilməməsi ilə bağlı ən böyük problem "Leyli və
Məcnun"un yazılması ilə əlaqədar meydana gəlmişdi. Şirvanşah Axsitanın bu əsərin yazılması barədə sifariş
məktubunda işlətdiyi - "İstəyirəm, bu təzə gəlini fars-ərəb zinəti ilə bəzəyəsən... Türklük bizim etibar etdiyimiz
sifət deyil. Türklük sifəti bizə layiq deyil" - sözlərinin şairi hiddətləndirdiyi hamıya məlumdur. Axsitanın işlətdiyi
"türki" kəlməsi "türklük" kimi də, "türkcə" (türk dili) kimi də anlaşıla bilər. Nizaminin heysiyyətinə toxunan səbəb
hər iki halda aydındır. Şirvan hökmdarı onun milli varlığını, ruhunu, həm də dilini aşağılamışdı. Əgər Nizaminin
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adi bir qəzəli deyil, möhtəşəm bir dastanı doğma dilində yaza bilməsi ehtimalı olmasaydı, sah bu sözləri
işlətməzdi.
Nizaminin "Xosrov və Şirin"də, "İsgəndərnamə"də təsvir etdiyi Bərdə hökmdarlığı türk Aran (Alban)
dövlətidir. Məhin Banu Şirinə öyüdündə onu İran şahzadəsi Xosrovun mənəmlik düşüncəsindən qorumaq üçün,
"O, Keyxosrovdursa, biz Əfrasiyabıq" - sözlərini işlədərək böyük Turan hökmdarı Alp ər Tonqanın (Əfrasiyabın)
varisi olduqlarını qürurla vurğulayır. Süjetin sonrakı inkişafında müəllif Şirini eqoist bir məhəbbətlə sevən İran
şahzadəsinin qarşısına eşqi yolunda canından keçməyi bacaran türk soylu Fərhadı çıxarır. Fədakar məhəbbət
timsalı kimi təqdim olunan bu obraz Nizamiyə Şirini inadkar bir məhəbbətlə sevsə də, ilk növbədə özünü düşünən
şah oğlunun müqabilində əsl aşiqliyin nə olduğunu göstərmək üçün lazım idi. Sonralar Nizaminin ən böyük
davamçısı Məhəmməd Füzuli bu psixoloji situasiyanın dahiyanə düsturunu vermişdi:
Canı kim cananı üçün sevsə, cananın sevər,
Canı üçün kim ki, cananın sevər, canın sevər.
Məhin Banunun, Nüşabənin ölkəsinin eyni zamanda yunan tarixçilərinin heyranlıqla bəhs etdikləri
Amazonkalar səltənəti olduğu da göz önündədir.
Özündən əvvəl yaşayıb-yaratmış Yusif Balasaqunlu, Əhməd Yəsəvi kimi türk əsilli söz bahadırlarına,
böyük filosof əl-Fərabi ət-Türkiyə mənən bağlı olan Nizamidə türklük ideyalarının ən güclü dəlili onun
yaradıcılığında "Kitabi-Dədə Qorqud" motivləri ilə səsləşən detalların olmasıdır. Qəribədir ki, indiyəcən nə Dədə
Qorqudun, nə də Nizaminin tədqiqatçılarından heç kim bu məsələyə diqqət yetirməyib.
Nizami "İsgəndərnamə"də "ozan" sözünü "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı semantikada işlədir. Onun əsərlərində
"Kitab"dan bizə tanış olan "xatun" kəlməsinə (Burla xatun, Selcan xatun) də rast gəlirik. Qeyd edək ki, bu söz
türk dilləri içərisində yalnız Azərbaycan dili üçün səciyyəvidir. Nizami Çinin türk hökmdarını "xanixanan"
adlandırır. Bu tərkib fars dili üçün yabançıdır. Bu ifadəni Nizami farsın "şahənşah" kəlməsinin əvəzində yaradaraq
türk hökmdarının titulu kimi işlədib və bu söz "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı "xanlar xanı" ifadəsinin birbaşa
tərcüməsidir.
"İsgəndərnamə"də belə bir epizod var: Şirvandan keçərkən İsgəndərə Dərbənd qalasını zəbt edib orada
məskən salmış bir dəstə qarətçinin yolları kəsərək karvanları soymasından, əhalini talan etməsindən, ölkəni
qorxuda saxlamasından şikayət edirlər. İsgəndər onları cəzalandırmaq üçün Dərbəndə hücum çəkir, qalanı qırx
gün mühasirədə saxlasa da ala bilmir. Sonra ona deyirlər ki, şəhərin kənarında, dağın başındakı mağarada bir
"piri-saleh" - ixtiyar qoca yaşayır, bu yerlərin qaydasına görə, məqsədə yetmək üçün ondan xeyir-dua almaq
lazımdır. Yalnız bu müdrik qocanı tapıb onun xeyir-duasını aldıqdan sonra İsgəndər qalanı fəth edə bilir.
İndi bu epizodu "Kitabi-Dədə Qorqud"un lap başlanğıcından bir parça ilə müqayisə edək: "Rəsul
əleyissəlam zəmanına yaqın Bayat boyından Qorqud ata diyərlər bir ər qopdı. Oğuzun ol kişi təmam bilicisiydi nə diyərsə, olurdı. Qaibdən türlü xəbər söylərdi. Həq-təala anın könlünə ilham edərdi...
...Qorqud ata oğuz qövminin müşkilini həll edərdi. Hər nə iş olsa, Qorqud ataya tanışmınca işləməzlərdi.
Hər nə ki, buyursa, qəbul edərlərdi, sözin tutub təmam edərlərdi...".
Nizaminin bəhs etdiyi "piri-saleh"in Dədə Qorqud obrazının prototipi olduğuna yəqinlik hasil etmək üçün
1636-1638-ci illərdə Qafqaz səyahəti zamanı Dərbənddə olmuş görkəmli alman alimi və səyyahı Adam Olearinin
yazdıqlarına nəzər yetirək: "...Qədim zamanlarda, Məhəmməd peyğəmbərdən sonra burada Hassan (Qazan - !)
adlı çar yaşayırdı, kökcə oğuz millətindən idi. ...İmam Kurxudun (Qorqudun - !) qəbri dağda idi. Kurxud haqqında
söyləyirlər ki, o, Məhəmmədin dostu olmuşduir. Sonra Qazanın yanına gəlmiş, onun qarşısında qopuz çalıb
oxumuşdur. ...Onun qəbri qayalıq bir dağda, mağaranın içindədir".
Bundan başqa, A.Oleari Dərbənd səddinin İsgəndər tərəfindən çəkdirilməsi barədə Nizaminin fikrini də
təkrar edir.
Dədə Qorqudun Dərbənd yaxınlığındakı qəbri haqqında, onun yerli əhalinin ziyarətgahı olması barədə
A.Oleari ilə eyni dövrdə türk səyyahı Övliya Çələbi də məlumat verir. XVII əsrdə mövcud olmuş, lakin bizim
günlərə gəlib çatmamış bu ziyarətgah, çox yəqin ki, Nizami dövründə də mövcud imiş. Deməli,
"İsgəndərnamə"dəki "piri-saleh" obrazı təsadüfən meydana gəlməyib. Dədə Qorqudun adını çəkməsə də,
Nizaminin ona ruhən bağlanması, onun mənəvi varisi olması göz önündədir. Şairin əsərlərndə türk
mifologiyasından və folklorundan gələn saysız-hesabsız detallar da bunu dönə-dönə təsdiq edir.
Türk bədii təfəkkürünün ən möhtəşəm təzahürlərindən biri olan Nizami yaradıcılığı dünya ədəbiyyatının
gedişatına böyük təsir göstərmişdir. Bütün dünyada insan mənəviyyatının və psixologiyasının ifadəsi kimi qəbul
edilən müasir anlamda bədii ədəbiyyat məhz Nizamidən başlayır. Nizamiyə qədər bütün xalqların folklorunda və
antik ədəbiyyatında insan mənəviyyatının ifadəsi, psixoloji yaşantılarının inikası yoxdur. Hər şeyin ilahi qüvvənin
iradəsindən, alın yazısından, taleyin, qəzavü-qədərin hökmündən asılı olduğu təlqin edilir. İnsanın psixoloji
durumu, mənəvi haləti heç nəyi həll etmir.
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Gəlin, müqayisə edək: "Kitabi-Dədə Qorqud"da yurdu yağmalanmış, ailəsi əsir götürülmüş, mənliyi
alçaldılmış basılmaz cəngavər, qürurlu insan Qazan xan hansı mənəvi yaşantıları, hansı psixoloji sarsıntıları
keçirir? Zahiri elementləri (yuxugömə, təbiət fraqmentləri ilə dialoq və s.) nəzərə almasaq, bunların heç biri
yoxdur. Dünya xalqlarının mifoloji və folklor mətnlərində, Homerin ölməz poemalarında, Esxilin möhtəşəm
dramlarında, Dantenin "komediya" adlandırdığı ilahi faciəsində, Firdovsinin şahanə dastanında da belədir. Söhbət
keyfiyyətdən getmir. Sadəcə, Nizamiyə qədər bədii söz yaradıcılığı hələ o kamillik səviyyəsinə yüksəlməmişdi.
Yada salaq: Nizamidə Şirinin üzünü görmədən, yalnız Şapurun söhbətlərini eşitməklə ona aşiq olan Xosrovun
mənəvi-psixoloji yaşantıları və bunun təsirilə atdığı addımlar olmasaydı, əsərdə sonrakı hadisələrin heç biri baş
verə bilməzdi. Tək burda deyil. Nizaminin bütün əsərlərində hadisələrin inkişafı qəhrəmanların mənəvi-psixoloji
yaşantıları sayəsində baş verir. İntibah dahisi Nizami ilk dəfə olaraq insan faktorunu - humanizmi ədəbiyyatın və
fəlsəfənin əsas ideyasına çevirdi. Sonralar Avropa nəzəriyyəçiləri bu keyfiyyəti "psixologizm" adlandıracaqlar.
Bu mənada "ədəbiyyat Nizamidən başlayır!" qənaətini qətiyyətlə, qürurla səsləndirə bilərik. Nizamidən sonra ötən
səkkiz əsrdən artıq bir dövrdə tək Azərbaycan yox, ümumən dünya ədəbiyyatının heç bir böyük nümayəndəsi
həyat və insan haqqında Nizami dühasının yaratdığı möhtəşəm humanizm düsturundan kənara çıxa bilməyib.
Nizami özünə qədərki bütün dünya mədəniyyətinin bəhrəsi olmaqla bərabər, ilk növbədə bu mədəniyyətə əvəzsiz
töhfələr vermiş türk ədəbi düşüncəsinin zirvəsidir.
Ədəbi ənənələrə və dövrün yaradıcılıq normalarına uyğun olaraq, Nizami əsərlərini (ən azı bizim dövrə
gəlib çatanları) farsca yazsa da, dahi sənətkar bütün varlığı ilə doğma xalqına, Vətəninə bağlı idi. Şairin iliyinə,
qanına işləmiş türk ruhu, türk təəssübkeşliyi dönmədən sübut edir ki, kimlərinsə ona sahib çıxmaq istəyindən asılı
olmayaraq, Nizami türk oğludur və türk şairidir. Nizami sənətinin ölməzliyi türk varlığının, türk ruhunun
ölməzliyini sübut edir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.45.
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Nizaminin "Sirlər xəzinəsi"ndə "Təzadlar sirri"
Şəfəq ƏLİBƏYLİ
Nizaminin hər əsəri möhtəşəm bir söz qəsrdir. Həmin qəsri görürük, oradan gələn ahəngi eşidirik, həzz
alırıq.
Şairin yaratdığı hər bir söz qəsri gözəldir, bəs şair bu gözəlliyi necə yaradıb? Bu suala şairin əsərlərinin
orijinalının dilinə, üslubuna müraciət etdikdə cavab tapa bilirik. Nizami əsərlərinin orijinalına, gözəl ahəngli
farsca mətnə üz tutduqda, sanki şairə bir addım daha yaxın oluruq, onunla üz-üzə dururuq. Müsəlman Şərqinin
poeziya dili olan fars dilində şairin seçdiyi sözləri, qurduğu qafiyələri, bəyəndiyi vəznləri eşidirik. Bir daha yada
salırıq ki, Nizaminin hər bir əsərinin daxili məzmunundan əlavə, xarisi formasını təşkil edən gözəl bir dil qəlibi,
üslub özəllikləri də vardır. Bu qəlib və üslub çalarları bizə Nizaminin şairlik dühası, nəzm istedadı, söz zövqü,
poetik duyumu ilə bağlı çox məqamı açıqlaya bilər.
Axı, o, ilk növbədə, şairdir. Nizami nə deyib? Hamımız bilirik. Amma necə deyib? Bunu hamımız
bilirikmi? Bu suala qismən cavab vermək üçün "Sirlər xəzinəsi" mətninin orijinalının linqvopoetik araşdırılmasına
müraciət etdik. Diqqətimizi bir sıra maraqlı mətndaxili sistemlər cəlb etdi. Bunlardan biri də "Sirlər xəzinəsi"
mənzuməsindəki xüsusi üslub özəlliyinə, struktur və kompozisiya zənginliyinə malik olan təzadlar sistemidir.
Farsdilli klassik ədəbiyyatımızda təzadlar ənənəvi qəliblərə malik olaraq, zəngin bir bədii sistem təşkil edir.
Müəyyən dərəcədə sabitləşmiş bir sistem təşkil edən təzadlara, bu ənənəvi bədii ifadə vasitəsinə hər bir şair
fərdiliklə yanaşmışdır. Qeyd edək ki, təzada müraciət edən hər bir şairin təzadlar sisteminin öz üslubi sirri vardır,
eləcə də Nizaminin...
Nizaminin "Sirlər xəzinəsi"ndə müxatibə təsir gücünü artıran təzadların sirrini açmaq üçün əsərin
orijinalının dilini və üslubunu araşdırmaq vacibdir. "Sirlər xəzinəsi"ndə təzadların poetikliyi və nəfisliyindən
heyrətlənməmək mümkün deyildir. Belə heyrətamiz təzadların zənginliyindəndir ki, farsdilli klassik poeziyada
"təzad-e heyrətafərin" (heyrətləndirici təzad) adlanan təzad növü mövcuddur. "Sirlər xəzinəsi"ndə olduğu kimi...
Orijinalın farsdilli mətninin tədqiqi göstərir ki, "Sirlər xəzinəsi"ndəki təzadların sirri əsər boyu müşahidə
olunan təzadla təkrar tənasübüdür. Əsərdə səciyyəvi olaraq, təzadlar müxtəlif təkrar növləri ilə müşayiət olunur,
xoş ahəng və fonoeffekt yaradır.
Əfsus ki, şairin söz ustalığından xəbər verən təzadla təkrarın vəhdətindən ibarət olan bu orijinal məqam
poetik tərcümədə çox vaxt öz əksini tapa bilmir.
Təzadla təkrarın belə tənasübünü beyt və ya daha geniş poetik mətn daxilində müşahidə etmək olar.
Bunlardan əsər üçün daha səciyyəvi olanları nəzərdən keçirək:
1. Təzad yaradan qoşalığın yalnız bir komponenti təkrarlanır: Maraqlıdır ki, "Sirlər xəzinəsi" üçün
səciyyəvi olan bu konstruksiyaya daha çox mənəvi-əxlaqi, didaktik məzmunlu beytlərdə təsadüf olunur.
Aşağıdakı beytdə [xənde vo gerye] "gülüş və gözyaşı" üzərində qurulan təzadın "gülüş" komponentini şair
təkrarlayaraq, həm müəyyən fonoeffekt yaradır, həm də yersizlik məfhumu ilə bağlı didaktik fikri vurğulayır.
Xənde çu bivəğt qoşade gereh,
Gerye əz an xənde-ye bivəğt beh.
Gülüş bivaxt olarsa,
Gözyaşı o bivaxt gülüşdən daha yaxşıdır.
Poetik tərcüməyə müraciət edək:
Ağlamaq daha xoşdur, yersiz gülməkdən, inan,
Yersiz gülsən, gülüşün zəncirini qırarsan.
(Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi. Bakı: Lider, 2004. s.183)
Orijinaldan göründüyü kimi, şairin poetik fikri müraciət etdiyi təzad konstruksiyasında, poetik tərcümədən
fərqli olaraq, daha lakonik şəkildə ifadə edilə bilmişdir.
Bəhs olunan təzad konstruksiyası ilə bağlı daha bir maraqlı faktı qeyd etmək istərdik. Diqqət yetirsək
görərik ki, əsər boyu bəhs olunan təzad konstruksiyasında təkrarlanan, əsasən, müsbət məna daşıyan
komponentdir. Məsələn, növbəti beytdə "cəvani və piri" ("cavanlıq və qocalıq") təzadının "cavanlıq" komponenti
misralara paylanaraq, təkrarlanır:
Gərş-e cəvani həme xod atəş əst,
Piri təlx əst-o cəvani xoş əst.
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(Cavanlığın özü atəş olsa da,
[Yenə də] qocalıq acı, cavanlıqsa şirindir).
Beytin uğurlu poetik tərcüməsinə də nəzər salaq:
(Gənclik - yaxıcı atəş, hər dəmi od parçası,
Gənclik - həyatın dadı, qocalıqsa - acısı)
(Göstərilən əsər, s. 114).
Müraciət olunan poetik nümunələrdən görünür ki, Nizami təzad yaradan sözlərin beytdəki mövqeyinə də
xüsusi diqqət yetirmişdir. Şair əks mənalı qoşalığın tərəflərini məhz misra əvvəlində yerləşdirməklə, sanki təzad
daşıyan poetik fikri daha da vurğulayır.
2. "Sirlər xəzinəsi" mənzuməsində xüsusi ahəng yaradan təzad və təkrar tənasübünü əks etdirən digər bir
konstruksiya beytdə təzad bildirən qoşalığın özünün təkrarlanmasıdır. Növbəti beytdə "nou" - "kohən" ("təzə" "köhnə") təzadı beytin hər iki misrasında yer almışdır. Şair bəhs olunan qoşalığın tərəflərini fərqli tərkiblərdə
işlədərək, təzad daşıyan poetik fikrə daha geniş vüsət verir.
Key məh-e nou borc-e kohən ra bekən,
Vay gol-e nou şax-e kohən ra bezən.
(Ey təzə Ay, köhnə bürcü dağıt,
Və ey, təzə gül, köhnə budaqları qır).
Şairin "təzə Ay" - "köhnə bürc" və "təzə gül" - "köhnə budaq" kimi təzad daşıyan ifadələri həm də kiçik bir
poetik mətndə Şərq poetikasında geniş yayılmış "tənasüb" poetik fiqurunu yaradır. Beytin leksik tərkibində
anlamca bağlı olan sözlər yer alır. Asiman ilə bağlı olan "Ay", "bürc" və bağ ilə bağlı olan "gül", "budaq"
sözləridir. Bir beytdə həm təzad, həm təkrar, həm tənasübün işlənməsi şair istedadından xəbər verir.
Növbəti beytdə isə şair təzad yaradan "ruz və şəb" ("gündüz və gecə") qoşalığının təkrarına bir misrada yer
vermişdir.
Ta şəb o ruz əst, şəbət ruz bad,
Gouhər şahiyət şəbəfruz bad.
(Hələ ki gecə və gündüz var,
sənin gecən gündüz olsun,
Sənin şahlıq gövhərin gecəni işıqlandırsın).
3. Təzad və təkrar tənasübünə misal olaraq digər bir konstruksiyanı da göstərmək olar. Təzadın
komponentləri əks istiqamətdə işlənərək təkrarlanır. Xiazma uyğun gələn, Şərq poetikasında "əks" adlanan bu
poetik fiqur "Sirlər xəzinəsi" mətni üçün səciyyəvidir. Belə kompozisiya həm xoş fonetik fon, həm də ərəb
qrafikası üzərində qurulan vizual mətn gözəlliyi yaradır. Sözü yüksək qiymətləndirən Nizami şeir mətnində sözün
mənası, səslənməsi ilə yanaşı, onun qrafik şəklinə də əhəmiyyət verir.
4. Nizami eyniköklü qrammatik antonimlərə əsərdə geniş yer verir. Eyniköklü, qrammatik antonimlər öz
struktur-funksional cəhətləri ilə, ahəng ortaqlığı ilə əsərin poetik dil sistemində özünəməxsus yer tutur. Aşağıdakı
beytdə "nə" inkar şəkilçisi ilə yaranan "olmaq-olmamaq" mənası daşıyan [bud-nəbud], [başəd-nəbaşəd]
qrammatik antonimlərindəki müştərək [bud] və [başəd] komponentlərinin təkrarı xüsusi səs fonu yaradaraq təzada
ahəng axıcılığı bəxş edir.
Bud-o nəbud ançe bolənd əst-o pəs
Başəd-o in niz nəbaşəd ke həst.
(Nə ki, olub, olmayıb, nə ki, yüksək və alçaqdır,
Olmasa da [O] olmuş və olacaq).
Beytdə eyni zamanda işlənən [bolənd və pəs] "yüksək və alçaq" antonim qoşalığı təzadı daha da gücləndirir.
Bununla da, sanki Tanrı və əbədiyyət mövzusunu beytdə bir daha vurğulayır.
Bəzən poetik tərcümədə bəhs olunan məqamlar itir. Nizaminin yüksək söz sənətkarlığını bütövlükdə dərk
etmək üçün orijinaldakı bəzi üslubi özəllikləri, incəlikləri izləmək, şairin söz duyumunu araşdırmaq çox
maraqlıdır. Məsələn, aşağıdakı beytdə Nizami "dil ilə" - "dilsiz" mənası daşıyan [bezəban] - [bizəban] - eyniköklü
antonim söz qoşalığından istifadə etmişdir. Həmin qoşalığı birinci misranın əvvəlində və axırında yerləşdirərək,
ahəngi gücləndirən və mənanı vurğulayan təzad yaratmışdır. Təzad yaradan eyniköklü sözlərin misradakı
mövqeyi Şərq poetikasında "təsdir" adlanan poetik fiqur növünə uyğun gəlir. Təsdirin bu növündə eyni söz, eyni
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misranın əvvəli və sonunda təkrarlanır. Nizami Şərq poetikasında geniş yayılan bu poetik fiqurda da fərdilik
göstərərək, təkrarlanan sözlərə əks mənalı inkar hissəciyi əlavə etmişdir. Amma bu şairanə incəlik poetik
tərcümədə öz əksinin tapa bilmir. Müxtəlif dil sistemlərinə daxil olan fars və Azərbaycan dili üçün tərcüməçidən
asılı olmayan bu hal isə təbiidir.
Del bezəban qoft ke, ey bizəban,
Morğ tələb boqzər əz in aşiyan.
(Ürək dil ilə (dilə gəlib) dedi ki, ey dilsiz!
Bu yuvanı (bədəni) tərk et, quşu (ruhu) axtar).
Həmin beytin poetik tərcüməsi belə səslənir:
Könül dedi: Heyrətdən itirmisən huşunu,
Bu yuvadan uçurma səadətin quşunu.
(Göstərilən əsər, s. 114).
Mənada da bir qədər uzaqlıq izlənilən bu şairanə beytdə orijinalda vurğulanan məna və yuxarıda bəhs
olunan Nizaminin şeir sənətinin incəliklərini mənzum tərcümədə görmək olmur.
5. Təzad və təkrar tənasübünə maraqlı misallardan biri də şairin təzad komponentlərinə saylar əlavə edərək,
onların təkrarı ilə təzadı gücləndirməsidir. Aşağıdakı poetik nümunələrdə "səd" ("yüz") və "çehel" ("qırx")
saylarının beytdəki mövqeyi fikrimizi təsdiqləyir. Əsərin yüksək ideya-bədii dəyərə malik olan "Hacı və sufi
dastanı" adlı hissəsindən "yüz gülüş" və "yüz göz yaşı" ifadələrinin işləndiyi beytə müraciət edək. Şair sufiyə
ünvanlanan beytdə deyir:
Mal be səd xənde be tarac dad,
Rəft-o be səd gerye be pa istad.
(Yüz gülüşlə malı tarac etdi,
Sonra da yüz göz yaşı ilə
(üzr diləmək üçün) ayaq üstə durdu).
İnsanın qırx yaşına çatanda kamilləşməsinə işarə edən şair ağılı "qırx yaşlı qoca" adlandıraraq, onunla "qırx
günlük tifil" ifadəsi arasında təzad yaradır:
Tefl-e çehel ruze-ye kəjməj zəban,
Pir-e çehel sale bər u dərs xan.
(Dili açılmayan bu qırx günlük tifil,
Qırx yaşlı qoca (ağıl) ona dərs verirdi).
6. Təzadlardan biri məcazi, digəri isə real məna daşıyan iki qoşalığa yer verməklə təzad təkrarlanır. Növbəti
beytdə "ağ-qara" məfhumu "zənci-rumi" məcazı və "gecə-gündüz" ifadələrində işlənərək, semantik təkrar yaradır.
Çun şəb, çun ruz dorəngi mədar,
Surət-e rumi, del-e zəngi mədar.
(Gecə və gündüz kimi iki rəngli (ikiüzlü) olma,
Rumi (kimi ağ) surətli,
zənci (kimi qara) qəlbli olma).
Mətn boyu "qara və ağ" məfhumunu ifadə edən müxtəlif məcazi təzadları izləmək olur. Məsələn, əsərin
qocalığı vəsf edən hissəsindən olan aşağıdakı beytdə şair qara saçlarda ağ tellərin görünməsinə işarə edir.
Muy be muyət ze Həbəş ba Təraz,
Tazi-yo tork aməde dər torknaz.
(Sənin [ağ, qara] tellərinın,
Həbəşlə Təraz kimidir,
Sanki (başına) ərəb və türklər hücum çəkib).
Beytdə yer alan "qara və ağ" anlamı ifadə edən məcazi ifadələr aşağıdakılardır:
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Qara məfhumu: Həbəş - qaradərili qulların gətirildiyi Həbəşistan (Efiopiya) nəzərdə tutulur. Birinci misrada
"ağ" məfhumunu ifadə edən "Təraz" - ağdərili qulların gətirildiyi Şərqi Türküstanda olan ərazi adıdır. İkinci
misrada farsdilli klassik poeziya üçün ənənəvi olaraq, "ərəb" sözü "qara", "türk" isə "ağ" məcazı kimi işlənmişdir.
(bax: Nizami Qəndjevi. Sokrovihniüa tayn. Baku: Elm, 1983. s.222).
Şairin məcazi ifadələr üzərində qurduğu "ağ və qara" məfhumunun semantik təkrarı heyrət yaradır.
Şairin təzad daşıyan poetik fikrini belə izah etmək olar ki, lalənin bağrı qarğa rəngli ərəb kimi qaradır. Türk
(ağ) yasəmən isə Yəmən üzərindəki Süheyl ulduzu kimi parlaqdır.
Müraciət etdiyimiz beytdə şair "səhl" sözünün çox nadir işlənən mənalarından biri olan "qarğa" anlamını
poetik mətnə daxil edərək, eyni misrada [səhl] və [Soheyl] sözlərini işlətməklə naqis cinas yaradır.
7. "Sirlər xəzinəsi"nin təzadlar sirrinə bir məqamı da əlavə etmək istərdik. Bu, şairin təzadlar üzərində
qurulan müxtəlif poetik fiqurlara nüfuz edən məcazlardan geniş istifadə etməsidir. Məsələn, əsərdə müəyyən
hadisəyə, şəxsə və ya anlama işarə olan təlmih poetik fiquru ilə müşayiət olunan təzadlar maraq doğurur.
Sam ke, Simorğ pesər gir daşt,
Bud cəvan, gər çe pesər pir daşt.
(Oğlu Simurqun əlində olan Sam,
Cavan idi, oğlu isə qoca idi).
"Cavan və qoca" təzadı işlənən bu beytdə Firdovsinin "Şahnamə" əsərinin qəhrəmanları olan Sam və onun
oğlu Zala işarə edilir. Rəvayətə görə yüz il yaşayan Samın oğlu Zal ağ saçla doğulmuşdu.
8. "Sirlər xəzinəsi"ndə təzadın çox maraqlı və poeziyada nadir müraciət olunan növü - oksimoron (tam zidd
məna daşıyan sözlərin eyni ifadədə işlənməsi) da müşahidə olunur. "Şərabın acılığı şirinliyin mayasıdır" deyən
Nizami oksimorona uyğun fəlsəfi mənalı təzad yaradır.
Zəxm-e bəla mərhəm-e xudbinist,
Təlxi-ye mey maye-ye şirinist.
(Bəlanın vurduğu yara xudbinliyin
məlhəmidir (müalicəsidir),
Şərabın acılığı şirinliyin mayasıdır).
Təzad yaradan sözlərin bir-birinə nüfuz edərək, paradoks təşkil etməsi dərin məzmunlarla müşayiət olunur.
Aşağıdakı kiçik bir poetik mətndə təzad daşıyan dərin məzmun buna misaldır:
Ey şəb gisu-ye to ruz-e necat,
Atəş-e sevda-ye to ab-e həyat.
(Sənin zülfünün gecəsi nicat günüdür,
[Sənə olan] sevdanın atəşi dirilik suyudur).
Həm leksik tərkibdə, həm poetik strukturda, həm də məzmunda təzad daşıyan bu kiçik poetik mətn Nizami
şairliyinin nəfis nümunəsidir.
Təzadlarla dolu həyat həqiqətləri açıqlanan, ədalətsizliyə, haqsızlığa, şərə qarşı səs ucalan bu əsərin mətni
üçün təzadlar sistemi təbiidir. Məsələn, "Kərpickəsən qocanın dastanı" adlı didaktik hekayə həm ideya-məzmun,
həm dil və üslub baxımından tam təzadlar üzərində qurulmuşdur. Həmin hekayədə təzad daşıyan aparıcı motiv
"qoca və cavan" əksliyidir. Orijinalda da hekayə məhz "pir" (qoca) sözünün yer aldığı "Dastan-e pir-e xeştzən"
("Kərpickəsən qocanın dastanı") ifadəsi ilə adlanır. Əfsus ki, bəzən tərcümədə "qoca" sözü "kişi" ilə əvəz
olunaraq, "Kərpickəsən kişinin dastanı" şəklinə salınmışdır. Bu da şairin "qoca və cavan" təzadı üçün yaratdığı
zəmini zəiflədir.
"Sirlər xəzinəsi"ndəki təzadlar sistemi Nizaminin poetik dilinin üslubi özəlliklərinin bir çox incə
məqamlarını açıqlayır. Əsərdə şairin təzaddan əsas bəyan elementi kimi istifadə etməsini, onların fəlsəfi-linqvistik
əhəmiyyətini, poetik və məntiqi-üslubi səciyyə daşımasını tam genişliyi ilə izləmək olur.
Bəhs olunan mövzuya müraciət etdikdə, nədənsə, daim şairin təzadlar üzərində qurduğu aşağıdakı fəlsəfi,
ritorik sualı qulağımda səslənir. Əlimizdə olmayan bir rməqama - bu dünyaya gəliş-gedişə işarə edən Nizami
deyir:
Nə vaxtacan sürəcək bu hicranlar, görüşlər,
İstəmədən gəlişlər, istəmədən gedişlər?
Amma əziz oxucular, sözümü Nizaminin "Leyli və Məcnun" əsərindən olan nikbin təzadlarla süslənmiş bir
beytlə bitirmək istərdim:
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Hər ümidsiz işdə bir çox ümid var,
Qaranlıq gecədən ağ səhər doğar.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.33-34.
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"Xosrov və Şirin" poeması ilə bağlı bəzi uydurmalar və həqiqətlər
Xəlil Yusifli
"Sirlər xəzinəsi" poemasının meydana çıxması Nizamini bənzərsiz bir şair kimi şöhrətləndirdi. Şair bu əsəri
sifarişlə yazmamışdı və onu qəlbən bəyəndiyi Ərzincan hökmdarı Fəxrəddin Bəhram şaha ithaf etmişdi. "Pansəd
o həftad bəs əyyam-e xab, Ruz boləndəst beməcles şetab" (Nizami Gəncəvi, Məxzənol-əsrar, Bakı, 1960, s. 26)
beytinə əsasən poemanın 570-ci (miladi 1174-1175-ci) ildə yazıldığını düşünürük. Bundan bir az sonra Cahan
Pəhləvan Nizamidən "yeni bir eşq əsəri" yazmağı xahiş edir. Nizami mənim "Sirlər xəzinəsi"tək bir xəzinəm olaola, həvəs və eşq üçün nə üçün əziyyət çəkim", - deyə zahirən bu sifarişi könülsüz qarşılayır, ancaq "Xosrov və
Şirin" poemasını yazmağa girişir və 576-cı ildə onu tamamlayır. Bu əsər əslində bir Azərbaycannamə, bəlkə də
bir Qarabağnamədir.
Y.E.Bertelsin fikrincə, Səlcuq sultanı II Toğrul (1177-1194) 1180-1181-ci ildə Nizamiyə müraciət edərək
onun üçün yeni bir eşq əsəri yazmağı xahiş edir. (E.G.Bertels. Nizami Tvorçeskiy putğ pogta, Moskva, 1956,
s.103) Y.E.Bertels böyük alimdir və Nizami irsinin öyrənilməsində, təbliğində müstəsna işlər görmüşdür. Nizami
haqqında bir neçə monoqrafiya, çoxlu məqalələr yazmışdır. Nizami əsərlərinin elmi-tənqidi mətnlərinin
hazırlanmasına rəhbərlik etmiş, "Şərəfnamə"nin ən dəqiq sətri tərcüməsini hazırlayıb nəşrinə nail olmuşdur.
Bütün bu işlərinə baxmayaraq, yuxarıda sitat gətirdiyimiz fikri səhvdir. Əvvələn, Nizamidən yeni bir eşq əsəri
yazmağı Sultan Toğrul (nə II, nə III) xahiş etməyib. İkincisi, yeni bir eşq əsərinin yazılmağı sifarişi 1180-1181ci ilin yaxınlarında edilməyib, daha əvvəl sifarişi verilib, sifariş edən isə III Toğrul yox, Atabəy Məhəmməd
Cahan Pəhləvan olub. Y.E.Bertels öz yanlış fikirlərində o qədər inamlıdır ki, "Xosrov və Şirin" poemasının 11801181-ci ildə qısa bir müddətdə yazılıb başa çatdığını düşünür. Qızıl Arslanın: "Bedan name ke bordi salha rənc
Çe dadət dəstmozd əz qouhər o gənc" (Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Tərtib dəhənde-ye mətn-e elmi və
enteqadi: L.A.Xetaqurov, Bakı, 1960, s. 790). (Tərcüməsi: üzərində illərlə işlədiyin o əsərə görə əlmuzdu olaraq
gövhərdən, xəznədən nə verdi ?..) sözlərinə məhəl qoymur. Başqa bir cəhətdən II Toğrulun adını yazıb qarşısında
III Toğrulun hakimiyyət illərini göstərir.
Y.E.Bertels səhv olaraq belə düşünür ki, Nizami "Xosrov və Şirin"i əvvəlcə II Toğrulun, sonra Cahan
Pəhləvanın, daha sonra Qızıl Arslanın adına yazmışdır. Əslində, II Toğrulun yerində III Toğrul olmalıdır. Çünki
II Toğrul 1161-ci ildə artıq həyatda yox idi. Y.E.Bertels, görünür ki, "Bu nəzmin tarixi və keçmişi" bəhsini səhv
anlamışdır, həmin bəhsdə Nizami Toğrulu mədh etmir. III Toğrul taxta əyləşən vaxt, yəni 573-cu ildə (miladi
1177-ci ilin iyulunda) Nizami poemanı yazmağa başladığını bildirir.
Hələ bunlar bir yana qalsın, Y.E.Bertelsin başqa uydurmaları təəccüb doğurur. Guya Nizami Toğrulun
sifarişi ilə yazılan əsəri sonra Cahan Pəhləvanın adına yazır, əsərin ortalarına yaxın Cahan Pəhləvanın qardaşı
Qızıl Arslan meydana çıxır. Bütün bunlardan isə Y.E.Bertels heç cür Nizamiyə yaraşmayan nəticə çıxarır. Guya
Nizami ehtiyac içindəymiş, əsərinə görə nəsə əldə etməyə çalışırmış. Onun öz sözlərinə müraciət edək: "Əgər heç
vaxt var-dövlətə və şöhrətə can atmayan, həyat üçün ən vacib olanlarla kifayətlənən şair bu şəkildə diqqət cəlb
etməyə, yəni hər hansı bir mükafat əldə etməyə çalışırdısa, tamamilə aydındır ki, onun ehtiyacı var idi".
(E.G.Bertels. Nizami Tvorçeskiy putğ pogta, Moskva, 1956, s.104). Y.E.Bertelsin Nizami haqqında bu şəkildə
düşünməsinə təəccüb edirsən. Nizamidən eşq haqqında əsər yazmağı xahiş edən Toğrul yox, Cahan Pəhləvandır.
O, Gəncədə hakim deyildi, bütün sultanlığı idarə edirdi. Arslan şahın 7 yaşlı oğlunu sultanlıq taxtına əyləşdirən,
bütün vilayətlərə əmrlər göndərib III Toğrulun adına xütbə oxunmasını əmr edən, onun Atabəyi kimi ölkəni idarə
edən, Səlahəddin Əyyubi Mosulu tutmaq istəyəndə qoşunla onun qarşısına çıxan, onu bu işdən çəkinməyə məcbur
edən, 573-cü ildə hakimiyyət böhranını ögey qardaşı Arslan şahın 7 yaşlı oğlunu sultanlıq taxtına əyləşdirmək və
özünü onun atabəyi təyin etməklə həll edən və bu qələbə münasibətilə həm də Nizami Gəncəviyə yeni bir eşq
əsəri yaratmağı sifariş edən məhz Cahan Pəhləvandır. Bunun üçün "Xosrov və Şirin" dastanını yaxşı oxumaq
lazımdır. Qızıl Arslanın adına yazılan mədhdə də, Qızıl Arslanın yanındakı görüşdə də poemanın Cahan
Pəhləvanın adına yazıldığı nəzərə catdırılır, Cahan Pəhləvan haqqındakı mədhin "Təzim xitabı" hissəsi də var.
Qızıl Arslanın mədhində bu hissə yoxdur. Eyni zamanda Qızıl Arslanın mədhindəki aşağıdakı beytlərə diqqət
edək:
Ço şod pərdaxte dər selk-e ouraq
Mosəccəl şod be nam-e şah-e afaq
Ço danestəm ke in Cəmşid-e sani
Ke badəş ta qeyamət zendeqani
Əgər bərg-e qoli binəd dərin bağ
Be nam-e şah-e afaqəş konəd dağ.
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(Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Tərtib dəhənde-ye mətn-e elmi və enteqadi: L.A.Xetaqurov, Bakı,
1960, s.53).
Tərcüməsi:
Yazıldı ta ki qurtardı vərəqlər,
Üfüqlər şahının oldu o dəftər.
Bilirdim bu ikinci Cəmşid amma,
Ömür sürsün görün durduqca dünya!
Bu bağda görsə bir gül də o ancaq,
Üfüqlər şahı adıyla vurar dağ.
(Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Tərc. ed.: X.Yusifli, Gəncə: GDU nəşriyyatı, 2012, s. 41).
Nizami "üfüqlər şahı" deyərkən Cahan Pəhləvanı nəzərdə tutur və "Xosrov və Şirin" əsərinin onun adına
yazılmasında Qızıl Arslan "daha çox şaddır" fikrini ifadə edir. Eyni zamanda bu əsər Cahan Pəhləvanın sifarişi
ilə onun adına yazılmaqla bərabər onun əvvəlində Qızıl Arslan da mədh olunursa, bu, tamamilə təbii bir hadisədir.
Qızıl Arslan qardaşından ayrı, ona zidd bir adam deyildir. Onlar qardaşdırlar, hətta III Toğrul da onlara yad deyil,
onların anabir qardaşı Arslan şahın oğludur. Onlar Toğrulu həmişə himayə etmiş, Cahan Pəhləvanın ölümündən
sonra III Toğrul yenidən sultan olmaq istəyəndə Qızıl Arslan xəlifəyə məktub yazıb onun Sultan olmasına
razılığını bildirmişdir. Ancaq xəlifə Toğrulun yox, Qızıl Arslanın həmin vəzifəni tutmasını məsləhət bilir və Qızıl
Arslan sultanlıq taxtına əyləşir, Van gölü ətrafı torpaqları da öz ərazisinə birləşdirir. Bu vaxt eşidir ki, gürcülər
Gəncə ətrafı torpaqlara hücum edərək qətlü-qarətlə məşğul olurlar. Qızıl Arslan böyük ordu ilə Gürcüstan üzərinə
hərəkətə başlayır. İbn əl-Əsirin yazdığına görə, Bitlisə qədər gəlir, gürcülər geri cəkilir, Qızıl Arslanın yanına
elçilər göndərib müharibənin qarşısını alırlar. Görünür ki, onun Nizamini görüşə çağırması da bu vaxt, yəni 1190cı ildə baş tutub. Bu görüşün yeri haqqında dəqiq fikir yoxdur. Ancaq həmin görüşün Naxçıvan ətraflarında şahın
düşərgəsində baş tutduğunu söyləmək mümkündür.
Bəzi alimlər Nizaminin "Tərəfdaran ze Səqsin ta Səmərqənd be noubətqahe dərgahəş kəmərbənd" (Tərc:
Sərhəd qoruyucuları Səqsindən Səmərqəndə qədər sarayının keşiyində durmaq üçün kəmər bağlamışdılar) beytinə
əsasən bu görüşün Zəngəzurun Şəki kəndində baş tutduğunu bildirirlər. Bu fikir beyti düz anlamamağın
nəticəsidir. Nizami Səqsin dedikdə Xəzər xaqanlığının böyük şəhərlərindən biri olan Səqsini nəzərdə tutur.
Bu sətirlərin müəllifi də "Bir görüşün tarixi" adlı məqaləsində həmin fikrin doğru olmadığını yazmışdı.
(Bax: X.Yusifov. "Bir görüşün tarixi", "Elm və həyat" jurnalı, Bakı, 1983, № 9).
Vəhid Dəstgirdi isə "Gəncine-ye Gəncəvi"də "Xosrov və Şirin" poemasının hicri-qəməri 573-576-cı illərdə
yazıldığını bildirir və onun III Toğrulun, Cahan Pəhləvanın və Qızıl Arslanın adına yazıldığını qeyd edir (Vəhid
Dəstgirdi. Gəncine-ye Gəncəvi ya dəftər-e həftom əz səəbe-ye Həkim Nezami Gəncəvi, Tehran, 1317. s. 79).
Ustad Vəhidin səhvi oradadır ki, əsər Cahan Pəhləvanın sifarişi ilə və yalnız onun adına yazılsa da, tədqiqatçı
"Xosrov və Şirin"in həm də III Toğrulun və Qızıl Arslanın adına yazıldığını iddia edir. Halbuki şair özü Qızıl
Arslana yazdığı mədhdə poemanı məhz Cahan Pəhləvanın adına yazdığını bəyan edir. Əsərdə III Toğrulun
barəsində xüsusi mədh də yoxdur. Sadəcə poemanın 573-cü ilin məhərrəm ayında yazılmağa başlandığı
bildiriləndə III Toğrulun barəsində bir-iki beyt tərif deyilir. "Xosrov və Şirin" poemasının yazılmasının sifariş
verilməsi özlüyündə 573-cü ildə Cahan Pəhləvanın 7 yaşlı Toğrulu sultanlıq taxtına əyləşdirməsi və özünü onun
Atabəyi təyin edərək hakimiyyəti ələ alması hadisəsi ilə əlaqəlidir.
"Xosrov və Şirin" poeması ilə əlaqədar mübahisə doğuran məsələlərdən biri də Məhinbanu və Şirinin etnik
mənsubiyyəti ilə əlaqədar yürüdülən fikirlərdir. Tədqiqatlarda, "Xosrov və Şirin" poemasına yazılan şərhlərdə
daha çox Məhinbanu və Şirin surətləri ilə bağlı səhvlərə yol verilir. Məsələn, Mirzə Həsən Rzaquliyevin "Xosrov
və Şirin" poemasına yazdığı şərhdə oxuyuruq: "Məhinbanu Ərmənistan hökmdarı, paytaxtı Bərdə şəhərində imiş
(?). Şirinin bibisidir, bunun əsl adı Şəmiradır ...". Bu sətirlərin müəllifi "Xosrov və Şirin" poemasının 1947-ci il
nəşrinə şərh yazan Mirzə Həsən Rzaquliyevdir. Onun şərhinin əlyazmasını anonim adlandırmaq yanlışdır.
M.H.Rzaquliyevin səhvi odur ki, əsassız şəkildə Nizaminin Bərdə hökmdarı, türk kimi təqdim etdiyi
Məhinbanunu Ermənistan hökmdarı elan edir. Ərmən sözünü Arranla deyil, müasir və uydurma toponim olan
Ermənistanla eyniləşdirir. Bəli, Bərdə qədim Azərbaycan şəhəri, Arran dövlətinin paytaxtı olmuşdur.
M.H.Rzaquliyev isə bu fikri tamamilə təhrif edərək "paytaxtı Bərdə şəhərində imiş" kimi gülünc bir cümlə işlədir.
Əslində bu anonim şərhçi Məhinbanunu Ermənistan hökmdarı elan etməklə Bərdəni də erməni şəhəri elan etmiş
olur. Bu gülməli şərhdə "Arran Məhinbanunun ölkəsinin aşağı hissəsinə deyilir" (Nizami Gəncəvinin "Xosrov və
Şirin" poemasının şərhi və lüğət (anonim əlyazma), Bakı, Elm, 2019, s. 46). Başabəla "anonim" şərhçi bilmir və
anlamır ki, Bərdə Arran dövlətinin paytaxtıdır. Onun hökmdarı isə Məhinbanudur. Məhinbanu və onun qardaşı
qızı Şirin qışı Bərdədə, yazı Muğanda, yayı Ərmən dağlarında, payızı Abxazda keçirir. Bu sadalanan ərazilər ona
məxsusdur. Məhinbanu qardaşı qızı Şirinə nəsihətində bəyan edir ki, əgər Xosrov Pərviz Keyxosrovdursa, biz
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Əfrasiyabıq, yəni o, farsdırsa, biz türkük. Bu sözlər Nizaminin ürəyindən qopan, onun bir Azərbaycan türkü
olmasının inkar olunmaz təsdiqidir. Y.E.Bertels də Məhinbanu və Şirin barədə tarixi qaynaqlara baş vurur. Şirinin
Nizamiyə qədərki mənbələrdə aramey, xuzistanli, mədainli kimi göstərilməsini dilə gətirir. Ancaq Nizami Şirin
və onun bibisi Məhinbanunu bir Azərbaycan türkü kimi təqdim edir. Şəmira və Məhinbanu adlandırılan qadın
Babil hökmdarının arvadı olan, şərəfinə Babildə asma bağlar düzəldilən Semiramidadır. Onun haqqındakı
rəvayətlər bəzən Assuriya hökmdarı Semiramis haqqındakı rəvayətlərlə qarışır. Semiramida ərinin ölümündən
sonra babasının köməyi ilə vətəni olan Qaf dağına qayıdır. Nizami bu və digər qaynaqlardan bəhrələnərək
Məhinbanu və Şirin simasında Azərbaycan türk qadınlarının möhtəşəm, ilahi surətlərini yaratmışdır. Bu qadınlar
olmuş, var və olacaq. Ot kökü üstdə bitər. Nizami bu Məhinbanu surətində həm də, yəqin ki, öz doğma bibisinin
real cizgilərini əks etdirmişdir. Şirin Şəbdizi minib Mədainə yola düşəndə Məhinbanu çox narahat olur, kədərlənir.
Nizami bu məqamda yazır ki, bu hadisə Məhinbanunun qardaş kədərini təzələdi. Bu qardaş, bizə görə, Nizaminin
atası Yusifdir. "Xosrov və Şirin" poemasında Nizami "Qəbri nurla dolsun, rəhmətlik atam" deyərək atasını
xatırlayır. Görünür, şairin atası elə həmin vaxtlarda vəfat etmişdi.
Bu yaxınlarda Ərzurum Atatürk Universiteti Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm bir
konfrans təşkil etmişdi. Həmin konfransı təşkil edən, ürəkdən çalışan insanlara Nizami şəhərində yaşayan bir
insan kimi sayqılarımı bildirirəm. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, həmin konfransın iştirakçılarından biri
Nemət İldırım Məhinbanu və Şirini erməni adlandırdı... Bu məsələ ilə əlaqədar beyinlərdə kirəcləşmiş fikirləri
silmək üçün ardıcıl maarifləndirməyə, Nizamini düzgün "oxumağı" öyrətməyə ehtiyac vardır. Görünür ki, yalnız
Məhinbanu və Şirin haqqında danışarkən bu cür ifadələrin işlədilməsi ətrafında deyil, ümumiyyətlə, Ərmən
toponiminin etimologiyası ilə əlaqədar elmi araşdırmalara, elmi-publisistik məqalələrin çapına nail olmalıyıq.
Danılmaz həqiqətdir ki, Nizami "Xosrov və Şirin" dastanında Məhinbanu və Şirin surətləri ilə ona əziz və doğma
olan insanları canlandırmışdır. Nizami irsində nəinki erməni surət, heç erməni qoxusu da ola bilməz. Nizami
qəhrəmanlarının dili ilə ucadan bəyan edir.
O, Aydırsa əgər, biz Afitabıq!
O, Keyxosrovsa, biz Əfrasiyabıq!
(Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Tərc. ed.: X.Yusifli, Gəncə, GDU nəşriyyatı, 2012, s. 112).
https://edebiyyatqazeti.az/news/sience/7945-xosrov-ve-sirin-poemasi-ile-bagli-bezi-uydurmalar-veheqiqetler
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Nizami əsərlərinin rus tərcümələri və rus nəşrləri ilə bağlı qeydlər
Nizami TAĞISOY
XIX əsrdən başlayaraq Nizami Gəncəvinin əsərləri ingilis, alman və fransız dilləri ilə yanası, həm də rus
dilinə tərcümə olunmuşdur. Belə ki, hələ 1831-1833-cü illərdə şairin "İskəndərnamə" poemasından bir parca
"Böyük Aleksandrın Kefçaq (Qıpçaq) səhrasına gəlməsi" və "Yeddi gözəl" poemasından parça "Gözəl qəsr, yaxud
rus knyazının qızının tarixçəsi" D.P.Oznobişin tərəfindən Moskvada çıxan "Teleskop" jurnalında çap olunmuşdur.
Bundan sonra bu sahədə xeyli müddət hər hansı rus dilinə tərcümə, yaxud nəşr ortaya qoyulmamışdır.
1920-1930-cu illərdə rus mütərcimləri və tədqiqatçıları Nizami ilə bağlı yenidən bəzi məlumatlar vermişlər.
Eyni zamanda qeyd etdiyimiz tarixi kəsimdə "Yeddi gözəl" poemasından bir novella da rus oxucularına təqdim
edilmişdir. A.Y.Qruzinski adlı müəllif isə "Leyli və Məcnun" poemasından bir sıra nümunələri rus dilinə
çevirmişdir. Ümumiyyətlə, rus mütərcimlərinin Nizami yaradıcılığına marağı həmin illərdən yetərincə böyük və
ardıcıl olmuşdur. Burada Nizamini rus dilində səsləndirənlər sırasında Y.Bertels, A.Qloba, Y.Dunayevski və
digərlərinin adları qeyd edilməlidir. Bundan başqa, bir qədər konkret olaraq göstərə bilərik ki, Q.V.Ptitsın "Sirlər
xəzinəsi" və "Xosrov və Şirin", A.Korsun "Xosrov və Şirin", İ.Oratovski və İ.İvanov "Xosrov və Şirin" və
"İskəndərnamə", T.Forş isə "Leyli və Məcnun" poemasının bir sıra parçalarını rus dilinə çevirmişlər. Adlarını
çəkdiyimiz əsərlərdən rus dilinə tərcümə olunmuş nümunələr Azərbaycanda çıxan "Literaturnıy Azərbaydjan",
Moskvadakı "Oktyabr", "Drujba narodov", "Zvezda" və başqa bu kimi nəşrlərdə təqdim edilmişdir. Eyni zamanda
Nizami poemalarından birinin prozaik tərcüməsi S.Mstislavski tərəfindən uşaqlar üçün 1942-ci ildə həyata
keçirilmişdir.
1939-cu ildə Nizami poemalarından yerinə yetirilmiş poetik tərcümələr K.Lipskerovun, S.Şervinskinin
təqdimatında V.Luqovskoy və S.Vurğunun redaksiyası ilə nəşr olunmuş "Azərbaycan poeziyası antologiyası"nda
işıq üzü görmüşdür. Burada "Leyli və Məcnun"dan kiçik bir parça P.Antokolskinin, "Gözəllərin yeddi rəsmi"
("Bəhram qırmızı çadıra necə girdi"), B.Lebedev, Y.Keyxauz, K.Simonov tərəfindən və "İskəndərnamə"
poemasından ayrı-ayrı fraqmentlər, o cümlədən "Bərdə şəhərinin təsviri və İskəndərə Nüşabənin gözəlliyi ilə bağlı
məlumat verilməsi" adlı parça rus dilində təqdim olunmuşdur.
1947-ci ildən başlayaraq Nizami irsinin ilk daha bütöv, tam nəşri ortaya çıxmağa başlayır. Böyük şairimizin
poemalarının tərcümələrinə yenə də K.Lipskerov və S.Şervinski daha çox diqqət yetirirlər. "Sirlər xəzinəsi",
"Xosrov və Şirin" və "İskəndərnamə"ni K.Lipskerov, "Leyli və Məcnun" poemasını P.Antokolski və T.Streşneva,
"Yeddi gözəl"i V.Derjavin, "Sirlər xəzinəsi"ni M.Şaginyan, yenə də "Yeddi gözəl"i R.İvnev, "Leyli və Məcnun"u
A.Starostin rus dilinə çevirmişlər.
Nizami poemalarının filoloji tərcümələri üzərində də az iş aparılmamışdır. Onun "Xəmsə"yə daxil edilmiş
poemalarının rus dilinə çevrilməsində Y.Bertels və A.Arends "İskəndərnamə", "Xosrov və Şirin", Q.Əliyev və
M.Osmanov "Lirika" hissəsini, R.Əliyev "Leyli və Məcnun", "Sirlər xəzinəsi" və "Yeddi gözəl"in tərcümə
etdiklərini söyləmək vacibdir.
Bundan başqa, Nizami lirikasının poetik tərcümələrini M.Borisova, K.Lipskerov, M.Xatuntsev,
A.Tarkovski, İ.Bruni, O.Romer, Vs.Rojdestvenski, N.Asanov, N.Pavloviç, S.Abramov, T.Spendiarova və başqa
bu kimi tanınmış poetik məharət sahibləri həyata keçirmişlər.
Nizami yaradıcılığının rusdilli mühitdə təbliğındə və tədqiqində Moskva Şərqşünaslıq məktəbinin tanınmış
nümayəndəsi Qəzənfər Yusif oğlu Əliyevin önəmli rolu olmuşdur. Q.Əliyev Y.Bertelsin yetirməsi idi. O,
Y.Bertelsin rəhbərliyi altında "Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" və Əmir Xosrov Dəhləvinin eyni adlı
poemalarının müqayisəli təhlili" mövzusunda filologiya elmləri namizədi dissertasiyası hazırlayarkən, həm də
Y.Bertelslə elmi maraqlardan başqa sıx dostluq münasibətlərində olmuşdur. Y.Bertels Q.Əliyevin
dissertasiyasının müdafiəsini görməsə də, Q.Əliyev öz müəllimini gərəyincə dəyərləndirməklə "Y.E.Bertelsın
biblioqrafiyası", "Y.E.Bertels və Nizami yaradıcılığının öyrənilməsi", "Y.E.Bertels türkmən ədəbiyyatının
tədqiqatçısı" və s. bu kimi əsərləri ilə öz böyük müəlliminə ehtiramını ifadə etmişdir. Q.Əliyev eyni zamanda
H.Araslı ilə birlikdə "İskəndərnamə" poemasının təkrar filoloji tərcüməsini ("Şərəfnamə" hissəsinin tərcüməçisi
Y.E.Bertels, "İqbalnamə"nin tərcüməçisi A.K.Arends) hazırlayaraq 1983-cü ildə Bakıdakı "Elm" nəşriyyatında
özünün ön sözü ilə çap etdirmişdir.
1985-ci ildə Q.Əliyev dostu M.Osmanovla birlikdə Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasının tərcüməsini
farscadan rus dilinə izahlarla birlikdə yerinə yetirsə də, əsərin ikinci filoloji tərcüməsi Q.Əliyevin ölümündən
sonra Bakıda nəşr olunmuşdur. Bu nəşrdəki ön sözdə Q.Əliyev "Xosrov və Şirin" poemasını Şərq ədəbiyyatında
insanın daxili, mənəvi aləmini bütün zənginlikləri və şikəstlikləri ilə açmağa müvəffəq olmuş bir əsər
adlandırmışdır.
"Leyli və Məcnun" poemasının ilk nümunəsi, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 1939-cu ildə "Azərbaycan
poeziyası antologiyası" kitabında Moskvadakı "Xudojestvennaya literatura" nəşriyyatında təqdim olunmuşdur.
Həmin nəşrdə P.Antokolski tərəfindən yalnız "Poemaya giriş" hissəsi verilmişdir. Lakin sonralar bu əsər tam
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şəkildə yeni nəşrlərdə yenə də P.Antokolski tərəfindən "Nizami. Şeirlər və poema" kitabında işıq üzü görmüşdür.
Bundan sonra "Nizami Gəncəvi. Seçilmiş əsərləri" kitabında digər dörd poemalarla birlikdə "Leyli və Məcnun"
T.Streşnevanın tərcüməsində təqdim olunmuşdur.
1991-ci ildə Nizaminin 850 illik yubileyi dövründə T.Streşnevanın bu tərcüməsi şairin əsərlərinin yeni
nəşrində də yer almışdır. Bundan başqa, Nizaminin "Rübailəri" digər nəşrlərdə işıq üzü görməsi ilə yanaşı, həm
də "Qədim Şərqin qapısı" kitabında verilmişdir ki, burada nəinki Nizami, həm də XI əsrdən üzü bəri yazıbyaratmış, Xaqanidən tutmuş, Səməd Vurğuna kimi poetik söz sahiblərimizin əsərləri adını çəkdiyimiz
T.Streşnevanın tərcüməsində ortaya qoyulmuşdur. Mütərcim T.Streşneva Azərbaycan şairlərinin əsərlərindən
çevirdiyi "Qədim Şərqin qapısı" kitabını bizə 80-ci illərdə Moskvada onunla görüşüb, tərcümələrinin keyfiyyəti
ilə bağlı maraqlanarkən hədiyyə etmişdir.
Bizə belə gəlir ki, Nizaminin rus dilində işıq üzü görmüş əsərlərinin daha bütöv nəşri də məhz böyük
mütəfəkkirin 850 illik yubileyi ilə bağlı hazırlanmış, 1991-ci ildə çap olunmuş üçcildliyidir. Bu üçcildliyin birinci
cildində Rüstəm Əliyevin "Nizami Gəncəvi" adlı müqəddiməsindən sonra (burada şairin keçdiyi həyat və
yaradıcılıq yolu, ictimai-siyasi hadisələr, ölkələr, regionlar arasındakı ziddiyyətlər, saray dedi-qoduları, şairin
sənət dünyası, etik-estetik, fəlsəfi-bədii ideyalarının mənbəyi, işğalçı müharibələrə Nizaminin verdiyi qiymət və
s.) Nizaminin "lirika"sı ilə yanaşı, "Yeddi gözəl" və "Xosrov və Şirin" poemaları yer almışdır. "Lirika" bəhsində
"Qəsidələr" (tərcümə M.Borisova), "Qəzəllər" (M.Borisova, K.Lipskerov, N.Xatuntsev, A.Tarlovski və
Rojdestvenski), "Dördlüklər" (M.Borisova və N.Xatuntsev), "Yeddi gözəl" (K.Lipskerov və S.Şervinski),
"Xosrov və Şirin" (K.Lipskerov) rusdilli oxuculara çatdırılmışdır. Qeyd etdiyimiz nəşrdə orta əsərlər dövründəki
nəşrlər üçün səciyyəvi olan "İzah" və "Lüğət"də hər cildin sonunda verilmişdir. İkinci cilddə "Leyli və Məcnun"
T.Streşnevanın, "Yeddi gözəl" V.Derjavinin çevirməsində ortaya qoyulmuşdur. Üçüncü cilddə isə yalnız
monumental "İskəndərnamə" poeması K.Lipskerovun tərcüməsində yer almışdır.
Qeyd edək ki, biz 80-ci illərin əvvəllərində Səməd Vurğunun dram əsərlərinin rus tərcümələri ilə bağlı
dissertasiya üzərində işləyərkən T.Streşneva ilə Moskvada S.Vurğunun "Fərhad və Şirin" poemasının tərcüməsi
üzərində onun necə işlədiyi ilə maraqlandıqda T.Streşneva həmin vaxtlar Nizaminin "Leyli və Məcnun"
poemasının tərcüməsi üzərində işləyirdi. Ovqatı çox qarışıq idi. Həmin görüş zamanı o bizə söylədi ki, hazırda
mən "Leyli və Məcnun" poemasının o yerindəyəm ki, Leyli ölüm ayağındadır. Mən Məcnun kimi Leyliyə
vurulmuşam. Leylinin ölümünü daxilən yaşayıram. Özümdə deyiləm. Hazırda Nizaminin obrazları ilə nəfəs
alıram (T.V.Streşneva ilə 8 dekabr 1983-cü ildə apardığım şəxsi söhbətdən). Bunu ona görə yada salırıq ki,
T.Streşneva həqiqətən də Nizaminin "Leyli və Məcnun" poemasının tərcüməsi üzərində həmin vaxtlar böyük
məsuliyyətlə işləyirdi.
Bütün bunlara baxmayaraq, T.Streşnevanın Nizaminin "Leyli və Məcnun" poemasının tərcüməsini Rüstəm
Əliyevin hazırladığı filoloji tərcümə ilə tutuşdurduqda burada kifayət qədər kənarlaşmaların şahidi oluruq. Belə
ki, R.Əliyevin filoloji tərcüməsində Nizaminin "Leyli və Məcnun" poemasının orijinalındakı kimi 92 yarımbaşlıq
olduğu halda T.Streşnevanın 1989-cu ildə yerinə yetirdiyi tərcüməsində orijinaldakı və filoloji tərcümədəki 57
yarımbaşlıq aradan çıxarılmış, yaxud digərləri ilə o qədər də uğurlu şəkildə birləşdirilməmişdir. Məlum olduğu
kimi, Nizaminin əsərləri Şərq yazılı dastan və məsnəviləri üçün səciyyəvi olan kompozisiya-məzmun
xüsusiyyətləri ilə seçilirdi. Daha doğrusu, Yusuf Balasaqunlunun "Kutadqu bilik", Ə.X.Dəhləvinin "Xəmsə"sinə
daxil edilmiş poemalarında, Ə.Caminin "Yeddilik"ində, Ə.Nəvainin "Xəmsə"sində və digər əsərlərdə olduğu
kimi, bu əsərlərin hamısında Allahın, peyğəmbərlərin, hökmdarların, müqəddəslərin şahların tərifindən,
öyülməsindən sonra müəllif nəzərdə tutduğu mətləbə, təsvir və şərhlərə keçilirdi. T.Streşneva isə əsərin Allahla,
Uca Yaradanla, Peyğəmbərlərlə, möminlərlə, şahlarla və başqa bu kimi müqəddəslərlə bağlı yerlərini tərcümə
mətninə daxil etməmişdir. (Bax: Nizami Qəndjevi. İzbrannoe. Baku, "Azqosizdat", 1989, s.264-370). Bundan iki
il sonrakı nəşrdə isə T.Streşneva hər şeyi yenidən filoloji tərcümədə və orijinalda - 92 yarımbaşlıqlarda olduğu
kimi yerinə qaytarmışdır. Və bununla da əsərin kompozisiya-məzmun keyfiyyətləri yenidən bərpa edilmişdir.
(Bax: Nizami Qəndjevi. Sobr. soç. B 3-x t., t. 2. Baku, "Azerneşr", 1991, s.7-300). Nizami əsərlərinin rus dilində
1989-cu il nəşrindəki mütərcim volyuntarizmini biz əsasən Sovetlər cəmiyyətində kəskin şəkildə dayanmış
ideoloji konyunkturlarla bağlayırıq. Düzdür, 1989-cu ildə Sovet İttifaqının dayaqları xeyli dərəcədə
laxlamaqdaydı. Lakin biz tərcümənin nəşriyyata təqdim olunmasını, yəqin ki, müstəqillik və suverenlik dövrünə
qədər olduğunu düşünməkdəyik.
Məlum olduğu kimi, Sovetlər dövründə biz ateistlər cəmiyyətində yaşayırdıq və həmin mərhələdə Allah,
peyğəmbər, müqəddəslər, şeyxlər, imamlar, övliyalar, din xadimləri və b. adlarının çəkilməsi hakimiyyətin siyasi
və ideoloji maraqlarına və tələblərinə cavab vermirdi. Bununla belə, cəmiyyətin estetik tələbləri isə daha çox
yenilənməyə meyilli idi.
Nizami əsərlərinin rus nəşrləri bir sıra çatışmazlıqlara baxmayaraq, davam etməkdəydi. 2009-cu ildə
"Azərbaycan poeziyası antologiyası" yenidən üç cilddə Xalq yazıçısı Anarın redaktorluğu və müqəddiməsi ilə
işıq üzü gördü. Bu nəşrdə digər klassiklərimizlə yanaşı, Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" ("Ənişirəvan və onun vəziri
haqqında hekayət"), "Xosrov və Şirin" poemasından ("Xosrovun ova getməsi"), "Leyli və Məcnun"dan ("Leyli
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və Qeys bir-birinə necə vuruldular"), "Yeddi gözəl" poemasından ("Bəhram haqqında hekayətin başlanğıcı") və
"İskəndərnamə"dən ("İskəndərin doğulması ilə bağlı hekayətin başlanğıcı və doğrunun izahı") kimi fraqmentlər
K.Lipskerovun, T.Streşnevanın və V.Derjavinin tərcümələrində rusdilli oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Bundan
başqa, bu nəşrdə şairin üç qəzəli K.Lipskerov və İ.Bruninin tərcüməsində rus oxucularına təqdim olunmuşdur.
Nizaminin əsərlərinin rus tərcümələrini öyrənərkən biz sistemli və ardıcıl konsepsiya yaratmağı çalışmaqla
onu da müəyyənləşdirdik ki, bu tərcümələr 30-cu illərdən başlayaraq fraqmentar xarakter daşısa da, həm də
sifarişlə yerinə yetirilmişdir. Lakin bu əsərlərin mütərcimləri maraqlandırdığını və müstəqil olaraq edildiyini də
diqqətdən kənarda qoymaq olmaz. Bu rus tərcümələri oxucuları böyük Nizaminin yaradıcılığı ilə xeyli dərəcədə
tanış etsə də, həyata keçirilmiş tərcümələrdə yetərincə çatışmazlıqların olduğunu da qeyd etməliyik. Təhlillərini
apardığımız bu tərcümələrdən gələn qənaətlərimiz ondan ibarətdir ki, Nizami kimi əzəmətli təfəkkür sahibini belə
şəkildə rusdilli oxucuya təqdim etmək bizim Nizami poetik irsinə olan dəyəri nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı
saldığı görünməkdədir. Buna görə də bu sahədə vəziyyətin nizama salınmasında Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixçilərinin və ədəbiyyatşünaslarının boynuna böyük məsuliyyət düşür. Odur ki, Nizami əsərlərinin yeni rus
tərcümələri bu gün də öz mütərcimlərini gözləməkdədir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.46.
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Nizami "Xəmsə"si və Şərq ədəbiyyatı
Mehdi KAZIMOV
Nizami Gəncəvinin ictimai fikrin, ədəbiyyatın, Şərq mədəniyyətinin inkişafına təsirinin hədsiz böyüklüyü
məlumdur. Nizami söz sənəti meydanında şair nəsillərinə yol göstərmiş, parlaq bədii yaradıcılıq nümunələrinin
yaradılmasında onlar üçün ilham qaynağı olmuş, bir çoxları bu qaynaq sayəsində dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə
dəyərli töhfələr vermişlər.
Nizaminin birbaşa təsiri altında olmuş ədəbiyyat xadimləri arasında Əmir Xosrov, Xacu Kirmani,
Əbdürrəhman Cami, Əlişir Nəvai, Fani Kəşmiri və b. kimi korifeylərin adını çəkmək olar. Burada söhbət, faktiki
olaraq, tarixdə bütöv bir bədii qat yaratmış və vahid bir prototipə - Nizaminin "Xəmsə"sinə aid olan Nizami
məktəbindən gedir.
"Xəmsə"yə nəzirələrin, yaxud poetik "cavab"ların yazılması ənənəsi orta əsrlər ədəbi sisteminin üzvi tərkib
hissəsinə çevrilmişdi və bu dövr ədəbiyyatının daşıdığı xüsusiyyətlərin ifadəsi üçün ən çox seçilən üsul idi.
Nizaminin "Xəmsə"sindəki süjet, motiv və mövzulara həsr olunan əsərlər XIII əsrin sonundan etibarən
meydana çıxmağa başladı. İlk dəfə görkəmli hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi uzun şairlər cərgəsindəki birinci yeri
tutaraq "Xəmsə"yə beş poemadan ibarət tam "cavab" yazdı. Onun poemaları çoxəsrlik nəzirə ənənəsinin əsasını
qoydu və bugünədək nəzirələr arasında ən çox tədqiq olunmuş əsərlərdən sayılır.
XIV əsr nəzirə sahəsində heç də ən məhsuldar dövr olmamışdır. Bu, nəzirə ənənəsinin təşəkkülü ilə izah
edilir. Ancaq bu əsrdə sonrakı nəzirə ədəbiyyatının özülü qoyulmuş, XV əsrdə bir çox görkəmli və az tanınan
şairlərin hesabına sözügedən sahədə sıçrayış olmuşdur. Nəzirə ənənəsi özünün zirvə nöqtəsinə XVI-XVII əsrlərdə
çatmışdır. Məsələn, Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" əsərinə yazılmış 70 "cavab"dan 20-si XVI əsrdə, 17-si XVII
əsrdə, 7-si də XVI-XVII əsrlərin ərzində qələmə alınmışdır.
Başqa yöndən, "Xəmsə"yə yazılmış nəzirələrin sayı bir neçə maraqlı nəticəyə gəlməyimizə əsas verir.
Nizaminin "Yeddi gözəl" əsərinə ən çox nəzirə hind ədəbiyyatında qələmə alınmışdır (bu əsərə yazılmış bütün
nəzirələrə nisbətdə). Əslində, bu nəticə qanunauyğundur, belə ki, "Yeddi gözəl" hind oxucusuna çoxdan məlum
olan kompozisiya üsulu ilə bənzər cizgilər daşıyır. Söhbət sanskrit dilindəki bir çox nəzm abidəsinin özülünü
təşkil edən çərçivə quruluşundan gedir. Sanskrit dilində çərçivəli yazıya alınmış əsər topluları Şərq ədəbiyyatına,
eləcə də farsdilli ədəbiyyata böyük təsir göstərmişdir. Misal üçün, Məhəmməd Zahiri Səmərqəndinin
"Sindbadnamə", Dəqaiqinin "Bəxtiyarnamə", həmçinin Ziyaəddin Nəxşəbinin "Tutinamə" əsərlərini göstərmək
olar. Çərçivəli kompozisiya hind ədəbiyyatında çox yayılmışdı və bu səbəbdən, hind ənənələri əsasında tərbiyə
almış müəllif və oxucuları ilk növbədə "Yeddi gözəl" əsərinin cəlb etməsini təbii qarşılamaq lazımdır.
Nəzirə ənənəsi tarixində XV əsr böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu dövrdə özünəməxsus yaradıcılığı, parlaq
şəxsiyyəti olan şairlər yazıb-yaratmışdır. XV əsrdə Katibi Turşizi öz əsərlərini qələmə almış, görkəmli fars şairi
Əbdürrəhman Cami poemalarını yazmış, dahi özbək şairi Əlişir Nəvai özünün "Xəmsə"sini yaratmış, Məktəbi
Şirazi Nizaminin "Leyli və Məcnun" poemasına eyni adda ən gözəl bənzətmələrdən birini qələmə almış, tanınmış
şair Abdullah Hatifi 4 məşhur poemasından 3-nü yazmışdır.
"Xəmsə" yaradıcısının poetik istedadı çox yüksək dəyərləndirilirdi. Nəzirə qələmə almaq istəyən şairlər
dəfələrlə Nizaminin istedadını və heyrətamiz ustalığını təsdiqləyirdilər. Tez-tez şair saraylarında və nüfuzlu
şəxslərin evində kimin "Beşliyi"nin daha yaxşı olduğu barədə qızğın mübahisələr olurdu. Məsələn, şahzadələr
Baysunqur (öl. 1434) və Uluğ bəy (1447-1449) arasındakı mübahisə getdiyi bizə məlumdur. Baysunqur Əmir
Xosrovun şeirlərini daha üstün tuturdu, Uluqbəy isə əksinə, Nizaminin pərəstişkarı idi. Poetik sahədə təşviq edilən
və şeir hamiləri tərəfindən dəstəklənən poetik rəqabət ab-havası, şöhrət qazanmaq üçün çalışma, eləcə də xüsusən
istedadlı şairlər üçün cəlbedici görünən "Xəmsə"yə, yaxud heç olmasa, onun bir hissəsinə bənzətmə yazmaq kimi
çətin bir işdə qələmini sınamaq imkanı nəzirə yaradıcılığının inkişafına təkan verirdi. Yeni-yeni əsərlərin
yaranması oxucu zövqü, əsasən poeziya dəyərləndiricilərinin mühafizəkarlığı ilə seçilən müəyyən estetik tələbləri
ilə bağlı idi.
Nizaminin "Xəmsə"sini onun ideoloji mövqeyinin kompleks şəkildə ifadəsi kimi qəbul etmək olar. Daha
sonralar da "Xəmsə" müəlliflərinin əsərlərində bu xüsusiyyət qorunub saxlanırdı. Silsiləyə daxil olan poemaların
müxtəlifliyi həyat gerçəkliyinin əks etdirilməsinə imkan yaradır, təsvir olunan hadisələrin müəllif tərəfindən necə
başa düşüldüyünü çatdıra bilirdi. Demək olar ki, "Xəmsə" gerçəkliyin bütün sahələrini əhatə edir və bədii düşüncə
tərzinin özünəməxsus bir ifadə forması kimi universal xarakter daşıyırdı.
Nəzirənin ənənəylə bağlılığı inkişafın qarşısını alan bir amil deyildi. O, hər hansı böyük bir itki olmadan
müxtəlif məqsədlər üçün yaradıla və istifadə oluna bilərdi. Artıq Əbdi bəyin poemalarında didaktik məqamlarla
birlikdə müəllifin ictimai mövqeyi ilə səsləşən şiəliyin mədhi də hiss olunur. Azərbaycan şairi Əşrəf Marağayi və
Əbdürrəhman Caminin əsərlərində isə açıq-aydın sufi çalarları vardır.
"Xəmsə"nin universallığı orta əsr yaradıcılıq normaları ilə ziddiyyət təşkil etmirdi. Beş poema, əsas
etibarilə, nəzirədə müəyyən forma-məzmun cizgilərinin saxlanmasını təmin edirdi. Ancaq bu universallıq
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sayəsində müəllif "Xəmsə"dən kənara çıxmadan azad şəkildə yaradıcılıqla məşğul ola, hətta poemaların sırasını
dəyişə bilirdi. Ənənələr təkamülə uğradıqca, fərdi müəlliflik başlanğıcı qüvvətləndikcə belə yerdəyişmələr də
artırdı. Bundan əlavə, şairlər poemaların sayını da artıra bilərdilər. Məsələn, Cami və Zülali Xansarinin (1615-ci
ildə vəfat etmişdir) etdiyi kimi onların sayını yeddiyə çatdıra bilərdilər. Amma bu halda da silsilənin ümumi ideyatematik birliyinin platforması pozulmurdu və "Yeddilik" yeni ədəbi forma kimi olsa da, "Xəmsə"nin əsas
xarakteristikasını saxlayırdı.
"Beşlik" adı altında bir neçə poemanın birləşməsinin özü də silsilənin ədəbi tamlığı kimi dərk olunmasına
gətirib çıxarır. Nəzirələrdə kəmiyyət artımına zidd proseslər də gedirdi. Misal üçün, Hatifi və ya Fani Kəşmiri
yalnız dörd poemaya nəzirə yazmışlar. Burada nəzərdə tutulmuş sayı bitirməyə imkan verməyən müxtəlif
səbəblərlə yanaşı, bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, şairin "Xəmsə"nin ideya-tematik zənginliyin bütün
diapazonuna müraciəti vacib deyildi. Şair onun üçün mühüm olan problematikaya söykənə və onu iki, hətta üç
poemada işləyib hazırlaya bilərdi. Məsələn, Fanidə bunlar sufi-didaktik xarakterli məsələlər idi ki, öz əksini onun
"Meyxane" ("Şərab evi"), "Məsdər əl-asar" ("Təsirlərin mənbəyi") və "Həft əxtər" ("Yeddi ulduz") əsərlərində
tapmışdır.
Əgər Nizaminin "Leyli və Məcnun"a olan nəzirələrə müraciət etsək, görə bilərik ki, süjet əsas məqamlar
qorunaraq işlənmişdir. Əmir Xosrov öz poemasına çoxsaylı dəyişikliklər daxil etmişdir, halbuki əsərdə təhkiyənin
xarakteri də dəyişilə bilərdi. Əşrəf Marağayinin "Eşqnamə"sində başqa nəzirələrlə müqayisədə hadisələrin
emosional çaları qüvvətləndirilmişdir. Poemada qəzəllərlə yanaşı, on məktubun xülasəsi verilmişdir ki, lirik
qəhrəmanın surəti vasitəsilə əsərin ideya məzmunu tam şəkildə açılır. "Eşqnamə"də təhkiyə ləng gedir, əlavə
hekayələr, aşiqlərin yazışması ilə kəsilir.
Amma Camidə əksinə dinamik şəkildə özünü büruzə verir. Caminin "Leyli və Məcnun"u təkcə Nizaminin
poeması əsasında deyil, qədim ərəb rəvayətlərindən də qaynaqlanmışdır ki, Məcnunun Kəriməyə nakam
məhəbbəti, şair Kuseyyir ilə söhbətlər, xəlifə ilə görüşlər və s. kimi epizodlar mülahizə yürütməyə imkan verir.
Əlişir Nəvainin Nizaminin "Həft peykər"inə cavab olaraq yazdığı "Səbaye səyyarə" ("Yeddi ulduz")
poemasında Bəhramla bağlı süjetdə yürütdüyü düşüncə diqqəti cəlb edir. Nəvai deyir ki, Nizaminin poemasında
məhəbbət yoxdur, buna görə də əsərə məhəbbət süjeti daxil etmək yerinə düşər. Bu qeyd o mənada adi əhəmiyyət
kəsb edir ki, bütövlükdə müəllifin mövqeyinin açılmasında nəzirənin əsas estetik yönümü ilə uyğun gəlir.
"Xəmsə"nin digər ədəbi mühitdə qəbulu müxtəlif olmuşdur. Bəzi hallarda o qədər interpretasiyaya
uğramışdır ki, tanınması çox əhəmiyyətsiz olmuşdur. Bəzilərində isə demək olar ki, prototipin tam mənası ilə
izlənməsi baş vermişdir. Məşhur fars şairi Xacu Kirmaninin "Xəmsə"sində az-çox nəzirənin yalnız bir şərti şeirlərin ölçüsünə riayət olunmuşdur. Yalnız "Rövzətül-ənvar" ("Nurlar bağları") poemasında Nizamini izləyir ki,
adının interpretasiyasında, ayrı-ayrı motivlərin kompozisiyasının qorunmasında öz əksini tapmışdır. Onun başqa
poemalarında Nizami "Xəmsə"sindən yalnız bəzi epizodlar işlənib hazırlanır.
Davamçı rolunda çıxış edən Xacu silsilədə poemaların dəyişikliyinə yol verir. Cami isə daha sərbəst şəkildə
nəzirə qaydalarını qəbul edir. O, silsilədə poemaların qarşılıqlı əlaqəsinə və onun janr sisteminin nizamlığına
riayət etsə də, eyni zamanda kəmiyyət göstəricilərinə yenidən baxır və yalnız üç poemasında Nizaminin
süjetlərinə müraciət edir: "Töhfətül-əhrar" ("Əsilzadələrin töhfəsi"), "Leyli və Məcnun" və "Xerədname-ye
Eskəndəri" ("İskəndərin müdriklik kitabı"). Sonralar Abdullah Hatifinin "Teymurnamə" və Feyzinin "Nal və
Damən" poemalarında nəzirə olaraq tamamilə başqa bir süjetdən istifadə olunmuşdur.
Yenilik nöqteyi-nəzərindən "Xəmsə"nin mühüm təqlidçilik xüsusiyyəti kimi onda folklor süjetlərinin
istifadəsini araşdırmaq faydalı olardı. Bu, əsasən Nizaminin "Məxzənül-əsrar" və "Həft peykər"inə nəzirələrdə
əlavə olunmuş novellalarla bağlıdır ki, maraqlı süjet xətti ilə rastlaşırıq.
Belə ki, Əmir Xosrovun "Həşt beheşt" ("Səkkiz cənnət") əsərinin birinci novellasında ağıllı qardaşların
hekayəsi, Əşrəf Marağayinin "Həft ourəng"inin ("Yeddi taxt") yeddinci novellasında sədaqətli qadının hekayəsi
təqdim olunmuşdur.
Bəzi novellalar tam şəkildə yox, ayrı-ayrı hissələrində nağıl süjetlərindən ibarətdir. Əşrəfin "Həft
ourəng"inin iki, beş və altıncı novellaları təpəgözün kor olması, daha mərd personajın üzə çıxarılması və qızın
qoçaqlığı motivləri ilə uyğunluq təşkil edir. Azərbaycan şairi Camalinin "Töhfətül-əbrar" poemasında on
səkkizinci məqalənin novellası "Kasada siçan" məşhur nağılının elementləri əsasında qurulmuşdur.
Nizaminin "Xəmsə"sinə nəzirə yazılması ənənəsi çox ədəbiyyat nümayəndələri tərəfindən dəstəklənmişdir.
Bəzən bu və ya digər şairin yaradıcılığı bu günə məlum olan onun "Beşlik"i və yaxud bəzi silsilə poemalarına
nəzirələrlə məhdudlaşır. Bununla yanaşı, onun bir və ya bir neçə əsəri ayrıca ədəbiyyat tarixini, onda üzə çıxan
ənənələri araşdırma nöqteyi-nəzərindən böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onlar digər tərəfdən də əhəmiyyət daşıyırlar,
Nizami yaradıcılığının ideya-bədii müxtəlifliyinin yeni tərəflərini üzə çıxarmaqdan əlavə, onun dərin poetik
məharətini, həmçinin Azərbaycan şairinin yaradıcılıq uğurlarının reallaşmasının konkret yollarını göstərir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.44.
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Nizami Gəncəvi və türk mifologiyası
Seyfəddin RZASOY
Nizami yaradıcılığında mif problemi, əslində, şüur və gerçəklik, insan və dünya, cəmiyyət və təbiət, sosium
və reallıq münasibət səviyyələrini əhatə edən problemdir. Sənətkarın poeziyasında mifologiya və tarixi şüur birbirilə ayrılmaz şəkildə bağlı olan iki struktur səviyyəsini təşkil edir. Bu struktur qatları həm diaxron, həm də
sinxron aspektlərdə bir-birilə bağlıdır. Tarixi şüur diaxron baxımdan mifoloji şüurun davamı olmaqla mifin
strukturunu yeni təkamül mərhələsində "davam etdirir". Digər tərəfdən, mifologiya Nizami düşüncəsində tarixi
şüurla eyni sinxron cərgəni təşkil edən arxeşüur potensiyasıdır.
Beləliklə, mif-ədəbiyyat dixotomik modeli alınır. Lakin bu ikili model daxili quruluşu etibarilə üçüzvlü
struktura malikdir: mif-folklor-ədəbiyyat. Gerçəkliyin strukturalist modelinə görə, iki qarşı duran elementlərdən
birindən növbəti element ayrılır (doğulur) və həmin element qarşı duran tərəflər arasında mediator-əlaqəçi-araçı
rolunu oynayır. Folklor da mifologiya ilə ədəbiyyat arasında aralıq mərhələni təşkil edir. Bu cəhətdən, Nizaminin
yaratdığı bədii mətnlərdə aşkarlana bilən bütün mifoloji strukturlar onun mətnlərinə folklor statusunda, yəni
folklor mətnlərinin vasitəsilə daxil olmuşdur.
Mifologiya ibtidai insanın dünyanı fenomenoloji, başqa sözlə, sadəlövh-ilkin idrakının məhsuludur.
Fenomenoloji idrak gerçəkliyi məntiqi təfəkkürlə anlama yox, məntiqəqədərki düşüncə mexanizmləri ilə
qavramadır. Bu qavrama prosesi, demək olar ki, birtərəflidir: ibtidai insan gerçəkliyi sanki dinləyir və gerçəklik
özü haqqında nə deyirsə, onu qəbul edir. Mif mətnlərindəki bütün sadəlövh müdriklik, ibtidai dahiyanəlik bununla
bağlıdır. Miflər, əslində, gerçəklik haqqında təhtəlşüurdan gələn kodlaşmış informasiyaları əks etdirir. Nizaminin
də diqqətini əfsanə, əsatir, rəvayət və dastanlarda cəlb edən elə bu məqamdır. Mifoloji düşüncədə təbiət və
cəmiyyət, Tanrı və insan, ilk yaradıcı və yaradılış aləmi ilahi-kosmoqonik harmoniya modelində təqdim olunur.
Məsələn, Dərbənd bölgəsinə aid olan bir inanc mətnində deyilir ki, həftənin birinci günü ağac kəsmək günahdır,
deyirlər ki, həmən gün ağacların ruhu ziyarətə gedər. Kim o gün ağac kəssə, ağacın ziyarətdən qayıdan ruhu
hansısa bir gündəsə ona sədəmə toxunduracaq. Yaxud Ağbaba bölgəsinə dair mif mətnində deyilir ki, palıd, şam
ağaclarının əyələri var, yəni yiyələri, sahibləri var. Əyə həmişə gözə Sarı qız donunda görünər. Palıda, şama balta
vurmaq, kəsmək xatalıdır. Çünki ağacı kəsən və ya yaralayan adam özü zədə alar.
Bütün bunlar təbiət, cəmiyyət və zamanın mifə məxsus harmoniyasıdır. İbtidai insan bu harmoniya əsasında
yaşamışdır. Lakin müasir insan miflərdəki bu motivlərə sosial-ekoloji düşüncə modelindən yanaşır. Nizaminin də
diqqətini mifik mətnlərdə cəlb edən məhz bu sosial-təbii harmoniya ideyaları olmuşdur. Məsələn, "Sirlər xəzinəsi"
poemasında Firidun şahla ceyrandan bəhs edən hekayətdə məhz mifik ideya paradiqmatik planda öz əksini
tapmışdır. Firidun ovda olarkən qarşısına gözəl bir ceyran balası çıxır. Şah onu ovlamaq istəyir. Lakin nə iti qaçışlı
atı ceyrana çata bilir, nə də atdığı sərrast ox ceyrana dəymir. Şah atından və oxundan bunun səbəbini soruşur.
Şahın yayı ona başa salır ki, o yavru ceyranın qoruyucusu sənsən, sənin qorxundan ona bir ox sancıla bilərmi?
Məgər elə indicə, ey şah, - dil açdı kaman,
Qarşında deyildimi dilsiz-ağızsız heyvan?
Gəzirdi zirehinin himayəsində yazıq,
Kimin həddi var ki, de, zirehinə sanca ox?
Nizami yayın dili ilə şahı həmin ceyran balasının "zirehi" (qoruyucusu) adlandırır. Bu, artıq mifik ideyanın
Nizami tərəfindən bədii-fəlsəfi kontekstdə mənalandırılmasıdır. Lakin həmin bədii ideyanın nüvəsində mifik
ideya durur. Poemada sözügedən hekayətin mifik əsasını hami-ovçu motivi təşkil edir. Azərbaycan folklorunda
Ovçu Pirim obrazı da daxil olmaqla mifik ovçu obrazları var. Onlar ov hamiləri - qoruyucularıdır. Onlardan
icazəsiz ov etmək olmaz. Məsələn, "Kitabi-Dədə Qorqud"da Bəkil keyiklərin hamisidir. O, müəyyən yaş həddinə
gəlib çatmamış keyiklərə damğa vurur ki, onları icazəsiz ovlamasınlar. Yasağı pozan cəzalanır. Azərbaycan
əfsanələrində qarnında balası olan heyvana güllə atan ovçuların magik-mistik şəkildə cəzalanması (qollarının
quruması, müəyyən müddətdən sonra həlak olmaları və s.) motivi var. Nizaminin yaratdığı Firidun obrazının da
əsasında mifdən gələn ov hamisi arxetipi durur. Firidun şahın atı da, silahı da ovçuluq kultunu təmsil edir. Onun
ovlamaq istədiyi ceyran hələ körpədir: ovlanma həddinə gəlib çatmayıb. Firidun həm sosial-siyasi planda bir şah,
həm də mifik planda bir ov hamisi kimi ilahi harmoniyanı özü pozduğu üçün ona ceyrandan iti qaçan atı və şimşək
kimi sürətli uçan oxu cəza verirlər: şah bir bala ceyranı ovlaya bilmədiyi üçün öz qoşunu və adi ovçuların
qabağında pərt vəziyyətə düşür.
Nizaminin bədii mətnlərində mifoloji düşüncə mətnləri sintaqmatik deyil, paradiqmatik planda təcəssüm
olunur. Yəni Nizami "Xəmsə"də, sadəcə maraqlı əhvalatlar və hekayətləri nəzmə çəkmək (sintaqmatik sxemlə
bir-birinin ardınca düzmək) məqsədini qoymamışdır. Mifologiya onun yaradıcılığında humanitar ideyalar kimi
paradiqmatik-bədii məna layları şəklində təcəssüm olunmuşdur. Nizami bu baxımdan türk mifologiyasına da ali
ideyalar qaynağı kimi müraciət etmişdir.
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Nizami yaradıcılığında türk mifologiyası çox mürəkkəb məsələdir. Mifologiya tarixi şüur mətnlərində, bir
qayda olaraq, həmişə transformasiya olunmuş səviyyəni təşkil etdiyi kimi, Nizami poeziyasında da türk
mifologiyası ayrıca bədii-estetik qatı təşkil edir.
"Yeddi gözəl" məsnəvisindən bir nümunəyə müraciət edək. Əsərin qəhrəmanı Bəhramgurun prototipi
sasanilər sülaləsinin nümayəndəsi, 421-438-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş 5-ci Bəhram Gurdur. Nizami Bəhram
obrazını gerçək tarixin, epik ənənənin materialları və obraza öz tərəfindən verdiyi romantik yük əsasında qurub.
Süjetdə gerçəkləşən dünya modelini araşdırmaq baxımından əsas materialı epik ənənə verir. Bu epik ənənəni isə
3 qatın (klassik qəhrəmanlıq eposu, sehrli nağıl və mifoloji epos qatları) bir-birinə laylanmasından ibarətdir.
"Yeddi gözəl"in əsas süjetinə laylanan 3-cü qat mifoloji epos qatıdır. Bu qat əvvəlki iki qatdan ilkindir və
demək olar ki, həmin qatların arxetipi kimi çıxış edir. Bu cəhətdən, Bəhram obrazı öz ənənəsi etibarilə hind-İran
tufan (ildırım) tanrısı Vertraqnaya bağlanır.
Mifoloji süjet Bəhramın ovla bağlı həyatını əhatə edir. Bu süjetin digər personajları gur, əjdaha və gor
fiqurlarıdır. Yəməndə tərbiyə alan Bəhram mahir oxatan bir ovçu olur. O, ovda 4 yaşından kiçik gurları
öldürməyib, budlarına öz adını damğa vurur. Ovda bir oxla bir şiri və bir guru öldürdüyünə görə onu Bəhram Gur
adlandırırlar. O, başqa bir ovda isə əjdahanı öldürərək gurun intiqamını alır, gur da mükafat olaraq ona xəzinənin
yerini nişan verir.
Qeyd edək ki, Bəhram-Veretraqna kompleksi bütövlükdə hind-İran mənşəlidir. Lakin Bəhram obrazının
epik ənənəsinin mifoloji epos qatını maddiləşdirən süjet bütövlükdə Veretraqna ənənəsi ilə izah oluna bilmir:
Veretraqna qatı mifoloji süjetdə nüvəni təşkil etsə də, həmin qat süjeti bütövlükdə əhatə etmir. Və buradan açıq
görünür ki, mifoloji süjetdə Veretraqna qatının üstünə digər süjet qatları laylanıb.
Bəhram mifoloji aspektdə Veretraqnaya bağlandığı kimi, həm də Veretraqnadan fərqli olaraq ov, ovçuluq,
ov heyvanları hamisidir. Onun ov cizgisi Bəhramı hami-qoruyucu funksiyalı mifoloji epos qəhrəmanları
silsiləsinə aid edir. Araşdırıcılara görə, Nizami Bəhramı bir sıra cizgiləri ilə "Dədə Qorqud" eposu
qəhrəmanlarından Bəkili xatırladır, bəzi epizodlarda isə bu obrazlar xırda detallarına qədər bir-birini təkrarlayır.
Araşdırıcılar damğalama epizodunu xüsusi qeyd edirlər. Belə ki, Bəhram Gur ov zamanı gurları ox-yayla
ovlamaz, onları diri tutar və dörd yaşından kiçik olanların buduna damğa basıb, öz himayəsi altına alardı. "Dədə
Qorqud" dastanının ovçu qəhrəmanı Bəkil də keyikləri ox-yayla ovlamaz, diri tutar, arıq olanların qulağına damğa
basıb, himayəsi altına alardı.
Bəkil obrazının funksional qurumundan Nizami Bəhramına baxdıqda aşağıdakı paralellik sistemə alınır:
a) Bəhram və Bəkil müvafiq olaraq "Yeddi gözəl" və "Dədə Qorqud"da reallaşan dünya modellərinin
mərkəzi fiqurlarıdır. Hər iki obraz kosmik başlanğıcları simvollaşdırmaqla xaosa qarşı durur.
b) Bəhramın da bütün fəaliyyəti kosmik-semiotik müstəvidə Bəkil kimi, qoruyuculuqdur: təbiət qatında gurların, cəmiyyət qatında - İranın, ümumi məkan-zaman xronotopunda - kosmoloji harmoniyanın.
c) Bəkilin funksiyasında hamilik və qoruyuculuq xətləri parçalandığı kimi, Bəhram da bir səviyyədə
gurların hamisi, digər səviyyədə (və daha geniş mənada) etnosun qoruyucusudur.
Əlbəttə, bu qayda ilə Bəhramı istənilən epik-mifoloji ənənənin qoruyucu obrazları ilə əlaqələndirmək olar,
belə ki, funksiya eyniliyi tipoloji eyniyyət mənzərəsinə gətirib çıxarır. Lakin biz Bəhramla Bəkili ixtiyari
müqayisə fiqurları kimi seçmirik. Yuxarıda gördük ki, məsnəvidə Bəhram müəyyən epizodlarda məhz Bəkili
"təkrarlayır". Digər tərəfdən, istər Nizami Bəhramı, istərsə də "Dədə Qorqud" Bəkili - hər ikisi Azərbaycan epikbədii düşüncəsinin faktlarıdır. Bu mənada, obrazların bir-birilə əlaqələnə bilməsi normal ədəbi prosesin
təzahürüdür. Amma onu da vurğulamalıyıq ki, Bəhram öz mənşəyi etibarilə qədim fars təfəkkürünün məhsuludur.
Məsələ burasındadır ki, Bəhram-Bəkil paraleli Nizamiyəqədərki fars ənənəsində də var (Firdovsidə damğalama
motivi).
Bizcə, məsələnin mahiyyəti Firdovsi "Şahnamə"si, yaxud digər İrandilli mətnlərdəki türkizmlərlə bağlı
yox, eradan əvvəlki minilliklərdə "Qafqaz-İran-Anadolu üçbucağı daxilində müxtəlif areallara yayılan türkdilli
tayfaların" (F.Cəlilov) qədim İran (-dilli), qədim Qafqaz (-dilli), şumer, elam, xatt, hett, assur və s. etnik-mədəni
sistemlərlə tarixi-mədəni əlaqələri ilə bağlıdır. Türk-İran əlaqələrinin qeydə alınan tarixi eradan əvvəlki minilliyə
gedib çıxır. Bu baxımdan, Bəhram obrazının Bəkilə "oxşaması" tarixi-epik aspektdə Türk-İran folklor-mədəni
əlaqələrinə söykənir. Məhz bu əlaqələr fonunda Nizamiyəqədərki Bəhram obrazı Bəkildən müəyyən cizgiləri
qəbul edir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.30.
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Ey şeyx Nizami...
Cavanşir YUSİFLİ
Əslində, ithaf şeirləri kimisə tərəfləməkdən çox, onu öyrənmək, yaxud öyrəndiyinə əmin olmaq anlamını
daşıyır. Daha doğrusu, Nizami Gəncəviyə həsr edilən şeirlər əslində, normal halda onun poetikası önünə tutulan
güzgü rolunu oynamalıdır, bu isə bir daha təkrar edək, həmin mətnlərdə Nizami yaradıcılığının necə
mənimsənilməsindən asılıdır. Bu da təbiidir, çünki burda söhbət heç şübhəsiz ki, şəxsiyyətdən, onun xarakteri və
simasından getmir (yadınıza salın Svetayevanın ithaf şeirlərini, bu tipli mətnlərdə o, haqqında yazdığı şəxsin
portretində bircə ayrıntını qabardırdı: gözlər... həm də tutqun və kəskin baxışlı,.. məsələn, şeirlərinin birində belə
yazırdı: iki şəfəq, iki qızartı yeri, yox, güzgü!..), uzaq əsrlərdə qalmış obrazın bu gün bütün cizgiləri ilə
canlandırılması yalnız təxminlər verə bilər. İthaf şeirləri bu mənada Nizaminin yaradıcılığında, misralar arasına
düşən işıq şüasının sınmasından nəşət tapır, yəni bu ithaf şeirlərini qələmə alan ədiblər Nizami Gəncəvi
yaradıcılığında işığın bu şəkildə "sınması"nı necə görüb, öz yaradıcılıqlarında bunu necə əks etdiriblər.
Böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəviyə həsr edilən şeirlərdə bu həqiqət aydın şəkildə hiss edilir. Vaxtilə sovet
dönəmində böyük şairin əsərlərinin poetik tərcüməsinə start veriləndə bunun tərcüməçi şairlər üçün nə qədər
böyük anlam daşıdığını və onların ədəbi taleyini dəyişdirəcək məktəb olacağını çoxları bilmirdi. Nizami
yaradıcılığı, Nizami Gəncəvi adı, məşhur bir ifadədə deyildiyi kimi bütöv, arasıkəsilməyən bir prosesdir, onun
diqqətlə oxunması bədii dünyagörüşü hardasa ilişdiyi çərçivələrdən azad etmək, onu büsbütün dəyişdirmək
gücünə malikdir ("Hölderlin bizim üçün hansısa fərqləndirici mənada şairlər şairidir. Elə buna görə də onun
başlatdığı proses səciyyəvidir...". Haydegger).
Diqqət edin, "Xəmsə"ni və Nizaminin lirikasını dilimizə çevirən şairlərin həyatında, ədəbi taleyində daha
sonralar sıçrayış anlamında baş verən hadisələrin stixiyası bir bütöv aura formalaşdırdı. Bu topluda Səməd
Vurğunun şeirinə diqqət edin:
Yoğruldu bütün varlığın ümidlə hünərdən,
Şimşək kimi keçdikcə qaranlıq gecələrdən,
Hər kəlməni, hər şeirini bir top kimi atdın,
Sevda yuxusundan bizi vaxtında oyatdın.
Xoş gəldin, əzizim, gəlişindən ana yurdu
Dünya evinə bir yeni söz məclisi qurdu...
Bu misralarda sözün həqiqi mənasında Nizami bilmək, onun poetikasının mahiyyətini anlamaq mənasında
çox az şey var, amma zaman keçdikcə şairin yaradıcılığında Nizami "izi" dərinləşir (yəni Nizami Gəncəvi
poetikası "hədəfə aldıqlarına" təkcə birbaşa yox, zamanla, zamanların arasından keçərək təsir edir...), Nizami
həmin illərdən başlayaraq bütün şairlərin söz dünyasına sirayət edir, həm də çox ciddi bir ədəbi fiqur kimi. Nizami
Gəncəvinin həm poetik, həm də filoloji tərcümələr vasitəsilə ədəbiyyatımıza, bədii təfəkkür aləminə daxil olması
və bundan sonra nələrin baş verməsi... şübhəsiz ki, bu topludakı (Ramil Əhməd. Nizami Gəncəvinin poetik
portreti, Nizami Gəncəviyə həsr edilmiş şeirlərdən ibarət toplu) mətnlərdən o qədər da görünmür, əsl mənzərə
sovet dönəmindən üzü bəri Azərbycan poeziyasında Nizaminin təsiri ilə böyük mətləblərin şeir dilinə
çevrilməsidir.
Böyük şair M.Şəhriyarın farsca yazdığı bir şeirdə Nizami Gəncəvi dühasının səciyyəsi bütün parlaqlığı və
masştabı ilə açılır, bu bədii mətndə yer alan personajlar - qoca Şərqin az qala bütün filosof və fikir adamları, şair
və alimləri arasında Nizami obrazı kəskin şəkildə fərqlənir və bu fərqə yön verən Şəhriyarın Nizamini hansı
dərəcədə dərindən duymasıdır. Bu mətndə bütün personajlar danışır, hərəkət edir, dinamika yalnız onların
hərəkətləri üzərində qurulub və belədə ad çəkilməsə kimisə tanıya bilməzsən, ancaq dialoq uzandıqca üzdən
daxilə, hərəkətdən daxili qasırğalara keçid baş verir və bədii mətnin çoxplanlılığı öz işini görür. Əsas məqam isə
orada Nizaminin sadəcə susması, əvvəldən sona qədər olduğu yerdə qalmasıdır. Şəhriyar Nizamini az qala heç
bir söz və hərəkətlə səciyyələndirmir, onun sükutu və olduğu yerdə qalması bədii mətn boyu baş verən amansız,
sürəkli hadisələrdən hasil olur. Və bir ara sənə elə gələ bilər ki, Nizami də Şəhriyarın təhkiyəsini dinləyir...
Nizamini anlamaq ədəbiyyatın əsl missiyasına vaqif olmaqdır. Yaxud Seyid Əzim Şirvaninin
Ey Şeyx Nizami, ey nizamı dağılan,
Ey Gəncədə izzü - ehtişamı dağılan.
Olmayıbdır cahanda bir səninlə məntək
Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan
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- misraları dünyada çox böyük dühaların, onların mətnlərindən görünən hikmət dünyasının həm gizlin
(sirli), həm də dünyanın, gerçəkliyin sərhədlərinə sığmaması fikrini də ifadə edir və bu tipli nəsnələr daim
dağıntıya məruz qalır, dünya daim çox böyük şeyləri, insanı olduğundan uca və yüksək göstərən nəsnələri yerlə
bir etməyə (bərabərləşdirməyə-!), bu situasiyada onun görünməməsinə çalışıb. Seyid Əzimin bəndinin görünən
və bilinən anlamı təkcə fiziki dağıntı, nəyinsə uçması, dağılması demək deyildir, dünyadan böyük olmaq, onun
sərhədlərindən daşmaq... elə toz olmaq, dağılmaq, yaxşı mənada görünməmək deməkdir. Böyük ədəbiyyat həmişə
və hər yerdə, həm də bütün zamanlarda bu tipli görünməyən nəsnələrin təsirinə uyur, onunla yaşayır, onunla nəfəs
alır... Seyid Əzim Şirvani bu kiçik mətndə Nizami və zaman konseptinin bütün mahiyyətini üzə çıxara bilmişdir.
Belə bir ayrıntıya diqqət edək.
Qaydenko Piamanın fikrincə, "Meterlinqin "Orada, içəridə" adlı pyesində iki hissə var: otaq və onu dörd
bir yandan bürüyən qaranlıq. Ailə - ana, ata, iki qız uşağı bu gecəni otaqda lampa işığında keçirir. Ananın
qucağında uşaq var, mürgüləyir. Bacılar nəsə toxuyurlar, sakitcə. Ancaq bu azca işıqlı "ada"nı bürüyən qaranlıq
otaqdakılara görünmür, tamaşaçılarsa bunu faktiki seyr edirlər. Bütün hadisələr (əsas hadisələr, faktura -!) bağda,
evin pəncərəsi altında cərəyan edir: bir dəstə adam bağa yığışıb, indicə ailənin başına gələn bədbəxt hadisəni
onlara xəbər verəcəklər: üçüncü bacı həlak olub, cəsədini evə gətirirlər".
Bu pyesdə Meterlink nə deyir? Deyir ki, qaranlığı görən tamaşaçıya insanın onun üçün hələ mövcud
olmayan şeyə necə münasibət bəsləmək imkanı verilir, halbuki ailə üzvləri üçün bayırda, qaranlıqda deyilənlər
"heç nə"dir. Onlar, yaxud aralarında kimsə bunu dumanlı şəkildə fəhm edə bilər. Ancaq dramaturq üçün maraqlı
olan bu deyil, əsas məsələ mövcud olan gerçəkliklə mövcud olmayan gerçəkliyin intuitiv və faktiki əlaqəsidir:
Meterlinqin fikrincə, qorxu, həyəcan, həsrət, ürəyə damma... elə insanın həmin "heç nə"yə münasibətidir. Qorxur,
amma niyə qorxduğunu, niyə təlaşlandığını kəsdirmir. Və bu "heç nə" ilə "təmasda" məhz real dünya qəfildən
"mövcud olmayan nəsnəyə" çevrilir. Görünən görünməyənə və əksinə çevrilir. Bu üzdə olan (faktiki) heç nə insanı
"heç nədən" qoruya bilməz, çünki həmin boşluq elə insanın öz içindədir, onun taleyidir.
Təhlil assosiativ alınsa da, deyək ki, bizimlə münasibətdə bədii əsər, şübhəsiz ki, bədii cəhətdən mükəmməl
əsər məhz "qaranlıqdır" və belə olduğu üçün də bizə nəyisə dərindən təlqin etmək, ən yüksək tonla deyilənləri
pıçıltılara çevirmək, heç eşidilməyən sözləri isə ürəyimizə, ruhumuza damızdırmaq qüdrətinə malikdir. Niyə bəs
qaranlıq? Poeziya görünməyən, ağla gəlməyən dünya ilə təmasdan bəhs edir və bu qaranlıq və görünməyən dünya
zamanla görünən, əlini toxundura bildiyin gerçəklikdən daha yüksək və əhəmiyyətli olur, Meterlinqin pyesində
olduğu kimi, iki dünyanın hər yeri bağlı, işıqsız, yalnız ailə üzvlərinin yığışdığı otağın şamla işıqlandırıldığı,
amma onun da böyür-başının qaranlıqla qucaqlaşdığı otaq iştirakçıların sövq-təbii fəhm etdikləri kənardakı
qaranlıqdan çox kiçikdir. Nizami Gəncəvinin bu qüdrəti təəssüf ki, ona həsr edilən mətnlərə az sızıb. Gənc şair
Ramil Əhmədin çapa hazırladığı topluda bu sızıntılar mətndən mətnə izlənilir və nəticə etibarilə ithaf şeirlərindəki
"güzgü metaforası" fərqli şəkildə şərh edilə bilib.
Nizami Gəncəviyə həsr edilən şeirlərdən sözə başlayan bu kitab bir layihə və ideya olmaq etibarilə oxucuya
məmləkətdə böyük poeziya dahisinin necə duyulması məsələsini gündəmə gətirir. Bu mətnlər bəzən ithaf janrının
dar çərçivəsinə sığır, bəzən də o çərçivəni qırır. Şübhəsiz ki, Nizami Gəncəvini anlamağın, onu bütün dərinliyi ilə
duymağın mübahisəsiz yolu "Xəmsə"ni yazıldığı dildə oxumaqdır. Bu mümkün olmadıqda onun ana dilinə
çevrilən filoloji və poetik variantları kömək ola bilər. Ancaq Nizamiyə həsr edilən və bu kitabda yer alan şeirlər
başqa bir məna daşıyır: Nizami Gəncəvi kimdir, onun Azərbaycan və dünya poeziyasında yeri hardadır? Böyük
şairin bədii mətnlərinin yaratdığı və zaman keçsə də solmayan mənaların insan həyatı ilə əlaqəsi hansı
formadadır? Bütün bu sualların cavabını Ramil Əhmədin tərtib etdiyi kitabda axtarmalıyıq. Bu kitab, eyni
zamanda bütün yuxarıdakı sualları da içinə alan yeni bir ideya və yolun başlanğıcı da sayıla bilər, ard-arda düzülən
mətnləri oxuduqca bütün dünyada tanınan və oxunan dahi Nizaminin sözünə yolun bitib-tükənməyəcəyinə bir
daha əmin olursan...
Başqa bir sual: Nizamiyə həsr edilən şeirlər nəyin göstəricisidir, şübhəsiz ki, bu, onun əsərlərini, yaradıcılıq
ideyasını dərindən anlamağın mükəmməl ifadəsi deyildir, deməli, burada daxilən dolmaqdan, yaxud nəyinsə qəlbə
damıb Nizami əsərlərindəki sirli qatlardan hansı birininsə şairin ruhunda oyanması ilə əlaqəsi çox azdır, daha
doğrusu, Nizami dühasına qiymət vermək, onu ədəbi kəhkəşanda ayırıb fərqləndimək məsələsi hələ gündəmdədir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.31.
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Nizami yaradıcılığında sənətlərarası əlaqə bədii dünyagörüş modeli kimi
Mətanət VAHİD
Ədəbiyyatın musiqi və təsviri sənətlə qarşılıqlı əlaqəsi intermediallıq kontekstində yalnız son onilliklərdə
ədəbiyyatşünaslıq predmeti olaraq öyrənilməyə başlasa da, ümumən bu münasibətlərin mövcudluğu antik
dövrlərə gedib çıxır. İstər Şərq, istərsə də Qərb klassik ədəbiyyatında bu əlaqəyə dair onlarca nümunə göstərmək
mümkündür.
Nizami Gəncəvi yaradıcılığında musiqi və rəsm sənətinə xüsusi münasibət bir çox tədqiqatçılar tərəfindən
vurğulanmış, mövzu ətrafında müxtəlif araşdırmalar ərsəyə gəlmişdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə "Azərbaycan
şairi Nizami" əsərində dahi şairi "rəng və ahəngi sevən sənətkar" adlandırır.
Böyük söz ustadının digər sənətlərə sevgisi, bu mövzular üzrə kifayət qədər bilgiyə malik olması onun hər
poemasında musiqi, heykəltaraşlıq, rəssamlıq, nəqqaşlıqla bağlı məqamlara bu və ya digər dərəcədə yer
ayırmasından da görünür. Nizamiyə görə, sənət birləşdirici enerjiyə malikdir. Təsadüfi deyil ki, ikinci poemasında
Şirin Xosrovu rəssam Şapurun çəkdiyi rəsmdə görür və aşiq olur. Şapur 3 gün ardıcıl eyni şəkli çəkir və Şirin
rəsmi hər gördüyündə Xosrova bir az da vurulur. Müxtəlif poemalarında Nizami təsviri sənətlə bağlı epizodlar
təqdim edir: Fərhadın əsərləri haqqında şövqlə bəhs etməsi, Nüşabənin sarayındakı ipək üzərindəki rəsmlərin
təsviri, rəssamlar arasında keçirilən müsabiqə və s.
Fərhad əsərdə usta bir sənətkar kimi əvvəlcə Çində birlikdə sənət öyrəndiklərini deyən Şapurun dilindən
öyülür (Külünglə başlarkən sənətkarlığa // Yeri quş qayırıb yüklər balığa. // Qızıl bir rəng alır işindən güllər //
Daşlara dəmirlə Çin nəqşi çəkər). Şapurun rəssamlıq hünəri III əsrdə yaşamış böyük sənətkar Mani ilə müqayisə
edilir ("Nəqqaşlıqda Maninin yenidən [dünyaya] gəlməsi müjdəsini verirdi", yaxud "Mani qüdrətli nəqqaş içəri
girdi, // Öpüşləri ilə yerə naxış vururdu" və s.); Fərhadın Bisütun dağını çapıb rəsmlər nəqş etməsi isə Maninin
ən məşhur "Ərjəng" əsəri ilə müqayisə edilir ("Şirinin surətini külünglə o daşın üzərinə // [Mani] Ərjəngi çəkdiyi
kimi həkk etdi").
"Xosrov və Şirin", "Yeddi gözəl" poemalarında sadəcə öz sənətkar qəhrəmanlarının qabiliyyətini təsvir
etmək üçün müqayisə müstəvisində böyük sənətkar Maninin adını bir neçə yerdə çəkən Nizami Gəncəvi
"İskəndərnamə"nin "Rum və Çin nəqqaşlarının yarışı" adlı hissəsində ondan Reydən Çinə yola düşən peyğəmbər
olaraq bəhs edir.
Həmin fəsildə kimin daha yaxşı sənətkar olduğunu müəyyənləşdirmək üçün şahla xaqanın hüzurunda Rum
və Çin rəssamı arasında müsabiqə təşkil edilir. Aralarına pərdə çəkilir. Müəyyən olunmuş vaxtdan sonra ərsəyə
gələn isə iki rəssamın yaratdığı tamamilə eyni 2 rəsm əsəri olur. Bu vəziyyət hər kəsi çaşdırır, qərar verməkdə
çətinlik çəkirlər. Pərdə qaldırıldıqda rumlu rəssamın lövhəsi üzərində həmin o mükəmməl rəsm görünür, çinli
rəssamın əl işi isə parıldayınca cilalanmış boş bir lövhədən ibarət olur. Pərdə yenidən örtüldüyü zaman hər ikisinin
lövhəsində yenə eyni rəsm canlanır. Və beləcə, aydın olur ki, Çin rəssamı rəsm çəkməmiş, öz lövhəsini rəqibinin
çəkdiyini ayna kimi yansıdacağı qədər cilalamışdır. Lakin müsabiqənin məğlubu olmur, hər ikisinin gördüyü işi
mükəmməl yerinə yetirdiyi deyilir.
Burada hər iki rəssamın əl işini şair metaforik olaraq "Ərjəng" adlandırır ("Hər iki "Ərjəng"in birdir
peykəri"). "Ərjəng" rəssam, nəqqaş Mani tərəfindən gözəl rəsmlərlə bəzədilmiş bir kitabdır. Rəvayət olunur ki,
bu kitabda o qədər gözəl şəkillər varmış ki, Mani onun səmadan göndərildiyini, müqəddəs olduğunu iddia edirmiş.
Poemanın sonrakı sətirlərində Nizami nəqqaş Maninin sənətkarlığını Çinə səfəri zamanı qarşılaşdığı vəziyyətlə
bağlı şərh edir: gəlişindən xəbər tutan rəssamlar onu sınamaq üçün daş hovuz üzərində su illüziyası yaradırlar.
Rəsm o qədər məharətlə işlənir ki, susuz çöllərdə günlərcə əziyyət çəkən Mani aldanıb hovuzun üstünə qaçır. Su
doldurmaq məqsədilə "hovuz"a toxundurduğu kuzəsi sınır. Mani çinli sənətkarların hiyləsini anlayıb bu rəsmin
üzərinə həqiqidən seçilməyən, üstünə qurdlar daraşmış ölü it şəkli çəkir - susuzluqdan yansa da, kimsə bu köpək
leşinə görə bu daş hovuza yaxınlaşmasın, xəyalı puç olmasın deyə. Beləcə, Nizami nəqqaş Maninin yüksək
istedadı ilə yanaşı, zəkasından da söz açmış olur: "Onun zəkasının göstərdiyi sehrkarlıqdan // Ona və onun
Ərjənginə sığındılar". Bu epizodda təsviri sənətdə estetik mövqe baxımından realizm nümunəsini görürük.
Sənətşünas Telman İbrahimov Nizaminin "Rum və Çin nəqqaşlarının yarışı" süjeti vasitəsilə təsviri sənətin
ikili təbiəti barədə fikir yürütdüyünü qeyd edərək yazır: "İki təsvir üsulu var və onlara uyğun - iki növ rəssam var:
Birincisi - heçdən reallıq yaradan, ikincisi - mövcud reallığın kamil güzgüsünə çevrilərək sənət yaradan".
(Müəllif bu mövzudakı qısa fikirlərini belə bir qeydlə tamamlayır: "P.S. Kim deyə bilər ki, Nizami Gəncəvi filosof,
şairlə bərabər, sənətşünas olmayıb?!").
Əlbəttə, burada reallığı "heçdən" yaratmaq məsələsi mübahisəlidir. Çünki nə olursa olsun, sənətin əsli artıq
Mütləq Yaradan tərəfindən yaradılıb və istənilən sənət reallıqda artıq var olanın əksidir. Sənətin ontoloji əsasına
istinad edən Platonun mimesis (təqlid) nəzəriyyəsi sənətin həqiqi varlığı dərk etmək imkanı (əslində isə
imkansızlığı) məsələsini qoyur. Platonun gerçəkliyin təqlidi kimi şərh etdiyi sənət ikiqat təqlid kimi ("təqlidin
təqlidi", "surətin surəti", "kölgənin kölgəsi") mövcuddur: reallıq düşüncəni (ideyanı) təqlid edir, sənət isə mövcud
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reallığı. Platona görə, həqiqətə sənətlə deyil, ideyaya uyğun əsərlər yaradan insanların yaradıcı fəaliyyəti ilə
yetmək mümkündür.
Aristotel isə təqlidi insanın ilkin, fitri mülkiyyəti hesab edir. Sənətin mahiyyəti olan təqlidin əsasında təsvir
edilənlə təsvirin oxşarlığı (üst-üstə düşməsi) dayanır. Onun düşüncəsincə, gerçək olan elə təqliddir. Elə buna görə
də təsvir edənin əhvali-ruhiyyə və xarakterini yansıdaraq izləyicidə hər hansı təəssürat yaradan sənət əsəri
Aristotelə görə, bədii həqiqəti ifadə edir.
Beləliklə, "Şərəfnamə"də epizodik obraz olan Mani və onun iştirakçısı olduğu kiçik fəsil, əslində,
Nizaminin sənət konsepsiyasını aşkara çıxarır. Bu baxımdan təsviri sənətlə bağlı olan bu ideya əsərin nüvəsinə
daxil olaraq, intermedial kontekst yarada bilir. İntermediallıq haqqında yalnız o zaman danışmağa dəyir ki,
simvollar koqnitiv yaradıcılığın əsas elementlərinə çevrilə bilsin, əsərin xarakterinin, mahiyyətinin
formalaşmasında hər hansı rola malik olsun. Vizual və səs elementlərinin söz vasitəsilə ifadəsinin
mümkünsüzlüyü haqqındakı fikirlərə cavab olaraq qeyd edək ki, ekfrasis obyekti deyil, obyektin doğurduğu hiss
və düşüncəni ifadə edir. Odur ki, Nizami yaradıcılığında sənətə münasibət heç də ötəri və ya təsadüfi xarakterli
deyil.
Rənglər insanın həyatında yalnız dekorasiya rolunu oynamır. Ta qədim dövrlərdən bəri rənglər sənətdə,
məişətdə və hətta siyasətdə simvolik anlam kəsb edib. Bu baxımdan rənglərin insan üzərindəki təsiri, psixoloji
mənalandırmalar hər zaman tədqiqatçıların və sənətkarların diqqət mərkəzində olub. Leonardo da Vinçi qədim
yunan alimlərinin bu barədəki nöqteyi-nəzərini qəbullanaraq, rənglərin təbiətdəki 4 ünsürlə bağlı olduğunu
yazırdı: "qırmızı - alova, sarı - torpağa, mavi - havaya, yaşıl - suya bağlıdır". Lakin rənglərin rəmz olaraq
qavranılması həmişə olmasa da, çox vaxt mədəniyyətlərə görə dəyişir. Nizami Gəncəvinin əsərlərindəki rəng
simvolizmi təsəvvüf mədəniyyətini əks etdirir.
Orijinalda adı "Həft peykər" olan poema dilimizə, əsasən, "Yeddi gözəl" şəklində tərcümə olunsa da, onun
"Yeddi portret" (Yevgeni Bertels), "Yeddi obraz" (Zümrüd Quluzadə), "Yeddi şəkil" (Tağı Xalisbəyli) tərcümə
variantlarının təklif olunduğu da məlumdur. Poemanın ideyasına, buradakı hekayələrin məzmun və mahiyyətinə
baxsaq, yəqin ki, bu variantların hər biri indikindən daha çox məqbul hesab edilməlidir. Nizami yazdığı poema
haqqında "Surətpərəstlər üçün surəti qəşəngdir, // Məzmun sevənlər üçün də məğzi (ləpəsi) vardır" - deyir.
Əvvəldən sona 7 rəqəmlə kodlaşdırılan bu əsər rənglər baxımından da dərin fəlsəfi-psixoloji kontekst kəsb edir.
Burada Bəhramın şənbə günü qara (kəsrət) günbədə getməsi ilə başlayan yolu cümə günü ağ (vəhdət) rənglə bitir:
qara - sarı - yaşıl - qırmızı - füruzə - səndəl - ağ rəng marşrutu üzrə davam edən bu macərada rənglər əhəmiyyətli
kod rolunu oynayır. Klassik Şərq ədəbiyyatında rəng simvolizmi bütövlükdə mədəniyyəti, estetikanı olduğu
qədər, həmçinin müəllifin özünü, bədii dünyagörüşünü ifadə etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Əgər çağdaş
ədəbiyyatda rəng mənalandırması düşüncədən daha artıq hiss və emosiyaları ifadə edirsə, klassik ədəbiyyatda bu
baxımdan vurğu təsəvvüfi-rəmzi mənalandırma üzərindədir. Nizaminin yalnız "Yeddi gözəl" poemasında deyil,
bütün yaradıcılığında əksini tapan ekfrasistik təsvir və rənglər bu qənaəti möhkəmləndirir.
Mütəxəssislər Nizami yaradıcılığını dövrün musiqi sənəti ilə bağlı təsəvvürə malik olmaqda ən dəyərli
nümunələrdən hesab edirlər. Bu baxımdan şairin yaradıcılığında musiqi, o cümlədən musiqi sənətində Nizami
irsinin yeri və mövqeyini araşdıran əsərlər yazılıb. Lakin müşahidələr göstərir ki, ümumən bu mövzuda olduğu
kimi, bu tədqiqatlar da daha çox musiqişünaslar tərəfindən aparılıb və məsələnin musiqi tərəfi üzərinə vurğu
edilib.
Digər əsərlərində musiqi elementlərinə ötəri rast gəlinsə də (məsələn, "Yeddi gözəl" poemasında ov zamanı
Bəhram şahı müşayiət edən Fitnənin istedadları arasında onun məharətlə rud və cəng çalması, gözəl rəqs etməsi
bir neçə beytlə təsvir olunur; Onu danlayan dostuna Məcnun "İki düz alətin nəğməsimi var? Bərbət əyri olar,
mizrab düz olar" cavabı verir və s. yüzlərlə nümunə gətirmək olar), "Xosrov və Şirin" Nizaminin musiqiyə ən
geniş yer verdiyi poemasıdır. Xosrov nəğməsiz bir udum badə içməyən, çalğı və rəqs izləmədən günü keçməyən
bir obraz olaraq təsvir edilir. Sərkərdə Bəhram Çubin onun haqqında şayiə yayarkən əyləncəyə bağlılığını belə
ifadə edir: "Bir çalğı (rud) səsinə verər bir ölkə, // Ona nəğmə xoşdur bir eldən bəlkə).
Şirinin həsrətilə taqətdən düşən Xosrov Barbədin məclisi ələ almasını əmr edir. Poemada deyilir ki, Barbəd
bildiyi yüz nəğmədən yalnız ən çox bəyəndiyi otuzunu ifa etdi. O, bərbətdə ifa edərək oxuduqca nəğmələri gah
ürək verir, gah can alırdı - gah kədərləndirir, gah ümid bəxş edirdi. Bu fəsildə Barbədin ifa etdiyi nəğmələr birbir sadalanır: "Gənci-badavərd", "Gənci-gav", "Gənci-suxtə", "Şadırvan-mirvarid", "Təxti-taqidis", "Nimruz",
"Naqusi", "Övrəng", "Fərrux-ruz", "Səbz dər səbz", "Müşguyə", "Şəbdiz", "Şəbi-fərrux" və s.
Xosrovla Şirinin musiqi üstündə Barbəd və Nikisanın dilindən deyişməsi əsərin bir neçə fəslini təşkil edir.
Burada biz dahi şairin həmçinin musiqinin dərin bilicisi olduğunu görə bilirik. İki xanəndənin bir-birinə cavab
olaraq oxuduğu nəğmələr müxtəlif muğamlar üstündə ifa olunur: rast, zirəfkənd, rahəvi, hisari, üşşaq, İsfahan,
Novruz pərdəsi və digər muğam şöbə və pərdələrinin; ud, rud, setar, cəng, təbil, bərbət, kərənay, saz, ney, dəf
kimi musiqi alətlərinin adları çəkilir. Hər iki ifaçı məharətlə çalıb-oxuyur. Eyni zamanda poemada Nikisa və
Barbədin oxuduğu hər bir muğam öz xarakterinə uyğun olaraq təsvir edilir. Bu nüanslar Nizami Gəncəvinin
musiqi estetikasına da yaxından bələdliyini təsdiqləyir. Bu bilgilərin poemada geniş miqyasda yer alması klassik
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ədəbiyyatda musiqi ekfrasisinə ən mükəmməl nümunələrdəndir. Ümumiyyətlə isə Nizami Gəncəvinin bütün
yaradıcılığında musiqi ekfrasisinə onlarla nümunə göstərmək mümkündür. Lakin sözü uzatmadan mövzuya dahi
şairin öz misraları ilə xitam verirəm:
Kimin söz pərdəsində ahəngi var, sehri var,
Özü yerdə olsa da, ruhu göylərdə yaşar.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.19.
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Ədəbiyyat fatehi və əbədiyyətin fəthi
İsa HƏBİBBƏYLİ
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.
Azərbaycanın 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 XI-XIII 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.
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 nümyandələri 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.
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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,
ümumiyyətlə dünya intibah ədəbiyyatının möcüzəsidir. Eyni zamanda "İskəndrnamə" 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
insanlığın taleyində elmə hansı səviyyədə xüsusi önəm verdiyini nümayiş etdirir:
Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz!
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
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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-birilə 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
oxşarlığın 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 Lauranın, 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 təkallahlığın - 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
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.
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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 birbirlərini 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 Türkmüsəlman 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 qovuşağındakı ən böyük sənət
hadisəsidir. İntibah ədəbiyyatının şedevrlərini yaratmış Nizami Gəncəvinin vətəni həm də Azərbaycan
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!
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.6-7.
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Nizami bizimlədir, burdadır...
Anar
...Ölkələr və xalqlar arasında sərhədləri hökmdarlar, hökumətlər qurur, şairlər isə bu sərhədləri dağıdırlar.
Gəncədə doğulmuş və bütün ömrünü orda sürmüş Azərbaycan oğlu Nizami bütün bəşəriyyətə mənsubdur. Təkcə
Azərbaycanın deyil, həm də İranın, eləcə də digər Şərq ölkələrinin ədəbiyyatlarını Nizamisiz təsəvvür etmək
mümkün deyil. Bütün dünya mədəniyyəti Nizamisiz daha kasıb, daha yoxsul görünərdi.
Nizami də Homer və Firdovsi, Yunus Əmrə və Nəvai, Rustaveli və Puşkin kimi bütün dünyanın fəxridir,
amma, ilk növbədə, əlbəttə, öz xalqının övladıdır.
Müstəqil Azərbaycan qurucularından Məhəmməd Əmin Rəsulzadə böyük şairə həsr etdiyi qiymətli
tədqiqatında haqlı olaraq qeyd edir ki, "Nizami yaradıcılığı forma (burda dil nəzərdə tutulur - A.) baxımından
Azərbaycana nisbətdə milli deyilsə də, hissiyyat, duyğu, düşüncə, şüur və şüuraltı varlığı ilə yetişdiyi mühitə
dərindən bağlıdır. Bu bağlılıq bizim gözümüzdə onu azərbaycanlı bir şair olmaqdan başqa, bir Azərbaycan şairi
də etmişdir".
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Nizami dünyasında türklük anlayışının nə qədər önəmli, mühüm olduğunu da
əyani dəlillərlə sübuta yetirir. "Gözələ, böyüyə - türk, gözəlliyə, böyüklüyə - türklük, gözəl və böyük sözə - türkcə,
gözəllik və böyüklük diyarına - "Türküstan" deyən Nizaminin əsərlərində Rum şahzadəsi, "Rum nəslindən olan
türkdür". Bir kürd qızının gözəlliyini ifadə edərkən o, "gözləri bir türk gözü qədər gözəl idi", - deyir, Leylinin
ətrafındakı ərəb qızlarına "Ərəbistanda yaşayan türklər" - deyir. "Çin padşahına - Türk padşahı", - deyir. "Bu
həbəşlikdə türkcəmi anlayan yox" deyə şikayətlənir, fars şeirinə onlara türk kəlməsi daxil edir.
Ümumi türklük ruhundan başqa, Nizamini bir azəri türkü kimi tanıdan onun əsərlərində Azərbaycan və
Qafqaz mühitinin ab-havası, ətridir.
Heç şübhəsiz, Nizaminin mənəvi və bədii təcrübəsi, şairin tədqiqatçıları Firidun bəy Köçərli, Bertels,
Krımski, Rəfili, Araslı, Qəzənvər Əliyev və Rüstəm Əliyevin qeyd etdikləri kimi, doğma Azərbaycan zəminində,
Şərq və Qafqaz mədəni arealında yetişmişdir. Gəncə, Şirvan, Qarabağımızın bağrında Nüşabə şəhəri Bərdə,
Bərdənin füsunkar bağları, doğma Azərbaycanın bütün varlığı - onun əfsanə və rəvayətləri, dastan və nağılları,
musiqisi, memarlığı, xalça sənəti şairin böyük epik əsərlərində olduğu kimi, zərif lirik nümunələrində qəzəllərində də bədii təcəssümünü tapmışdır. Gəncə, Şirvan, Dərbənd, Bərdə yalnız Nizami dünyasının coğrafi
adları deyil, şairin ilhamla vəsf etdiyi doğma torpaqdır.
Öz xalqına, torpağına, doğma mədəniyyətə və folklora bu qədər bağlı olan Nizami eyni zamanda
ümumibəşəri dəyərlərdən, həyat və ölüm, xeyir və şər, ədalət və zülm, məhəbbət və xoşbəxtlik haqqında elə dərin
mətləblərdən söz açmışdır ki, səkkiz yüz il ərzində həm milli şeirimizə, sənətimizə, həm də Şərq və Qərb
ədəbiyyatına misilsiz təsir göstərmişdir.
"Xəmsə"sində toplanmış beş poema, yüzlərlə şairin, o cümlədən nəhəng söz ustalarının ilham mənbəyinə
çevrilmişdir. Əmir Xosrov Dəhləvi, Cami, Nəvai kimi böyük sənətkarlar mövzularını Nizami poemalarından
almış, beşliklər yaratmışlar. Nizami süjet və motivləri Anadolu şairi Cəlaləddin Rumidən, azəri türkü Füzulidən
tutmuş, italyan Hotsiyə, alman Şillerə qədər Şərqin və Qərbin bir çox məşhur sənətkarlarının yaradıcılığında
ifadəsini tapmışdır. Şillerin müasiri, başqa bir alman dahisi Höte Nizami poeziyasının heyranı idi. Özünün "Qərb
- Şərq divanı"nın Nizami fəslində Höte Azərbaycan şairinin Leyli, Məcnun, Xosrov, Şirin kimi surətlərini təhlil
edir. Nizaminin qələmə aldığı rəvayətlərdə şairin dərin əxlaqi mövzulara varmağından heyrətləndiyini bildirir.
"Faust" müəllifi yalnız Nizami yaradıcılığına vaqif deyildi, o, böyük şairimizin Vətəni - Şimali və Cənubi
Azərbaycan haqqında biliklərə də malik idi. "Azərbaycan çölləri"ni xatırlayan Höte Nizami ömrünün bioqrafik
ayrıntılarından da söz açır: "Nizami özünün dinc sənətinə uyğun dinc bir ömür keçirmiş və doğma şəhəri Gəncədə
dəfn olunmuşdur" - deyir.
Həqiqətən, Nizami zahirən çox adi, sadə və sakit bir ömür yaşamışdır. Ancaq elə həmin Hötenin dediyi
kimi: "Yalnız xarakter mübarizələrdə yaranır, istedad isə sakitlikdə yetişir".
Doğma Gəncəsinin hüdudlarından kənara çıxmayan Nizami öz dühası ilə bütün dünyanı ağuşuna almışdı.
Onun dünyasının coğrafi ərazisi şərqdə, Çindən başlayıb qərbdə Antik aləmin hüdudlarına qədər, cənubda
Afrikadan başlayıb şimalda sirli-soraqlı ruslar ölkəsinə qədər uzanırdı.
Nizami milli mədəniyyətin özünəqədərki sərvətlərinin varisi olmaqla bərabər, eyni zamanda XII əsrə - öz
dövrünə qədərki bütün bəşər mədəniyyəti xəzinəsini də öz mənəvi dünyasında ehtiva etmişdi. Arximed, Fales,
Əflatun, Sokrat, Ərəstu kimi yunan filosoflarının, alimlərinin dərin hikmət dolu irsi də bura daxildir, atəşpərəstlik
dünyagörüşü və etik konsepsiyası, onun müdəqqəs kitabı "Avesta" da. İslama mənsub olan bütün mənəvi
zənginliklər də. İslam dininin bütün fəlsəfi kompleksini, etik və hüquqi dəyərlərini mənimsəmiş dindar müsəlman
şeyx Nizami, yəhudi, xristian görüşlərini də dərindən bilirdi. Eyni zamanda:
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"Bilirəm ki, hər ulduz bir cahandır,
Hər biri bir dünya, bir asimandır"
- deyən şair Cordano Bruno və Kopernik kimi böyük Avropa mütəfəkkirlərinin kainat haqqında elmi
fikirlərini 400 il qabaqlamışdır.
Nizami kainatı zaman və məkan daxilində bir bütöv kimi dərk edirdi. "İskəndərnamə"dəki tarixi
anaxronizm dövrlərin yerbəyer edilməsində təsadüfi uyğunsuzluq deyil, müəllifin özü tərəfindən dəqiq və aydın
dərk edilən bir prinsipidir. Özü qeyd edir ki, "hekayətimdə irəli-geri çəkmələr görsənir, eyib tutmayın, bundan
qaçmaq mümkün deyil". Makedoniyalı İskəndəri həm Misir fironlarının, həm də rus knyazlarının çağdaşı etməklə,
onu müsəlman aləminin müqəddəs ziyarətgahı Məkkəyə və uzaq Çinə aparıb çıxarmaqla, əsrlərin və ölkələrin
yerlərini dəyiş-düyüş etməklə Nizami dünyanın zaman və məkan fövqündə duran vahid mənzərəsini yaradır, bütün çoxcəhətliyi və əlvanlığı ilə birlikdə bir bütövlük təşkil edən dünyanın. Dünyanın bütövlüyü, vahidliyi
ideyasından insanların birliyi, xalqların tarixi ünsiyyəti fikri meydana çıxır.
Səkkiz əsr bundan qabaq Nizami bəşəriyyətin vəhdətini dərk etmişdi. Dərk etmişdi ki, müxtəlif ölkələrin
və xalqların təkrarsız özəllikləri onların mehribanlıq, razılıq, dinclik şəraitində qarşılıqlı anlaşmalarına əngəl
olmamalıdır.
Şairin dünyasında ayrı-ayrı xalqların nümayəndələri məskundur və onların hamısının bir ümumi
vətəndaşlığı var - Nizami vətəndaşlığı, yunan sərkərdəsi İskəndər və Bərdənin azərbaycanlı hökmdarı Nüşabə,
İran şahları Xosrov, Bəhram və türk Sultan Səncər, talelərinin girdabında həlak olan ərəb aşiq-məşuqlar - Məcnun
və Leyli - tam siyahısını verə bilmədiyimiz bütün bu Nizami personajları "Xəmsə"də bir dahi qüdrətiylə rəsm
olunmuş canlı, parlaq surətlərdir.
Nizami dünyası, həqiqətən, intəhasız kosmosdur. Təsadüfi deyil ki, bir sıra hallarda onun yaratdığı surətlər
də elə kosmik mahiyyət daşıyır: səyyarələr, ulduzlar, günəş, Ay... Amma ilk öncə bu dünya insanların dünyasıdır.
Bu dünya ayrı-ayrı fərdlərin zəngin xarakter qalereyası, talelər kataloqu, müdrik rəvayətlər toplusu, son dərəcə
zərif psixoloji məqamlar, insan qəlbinin ən dəruni guşələrinə nüfuz etməklə səciyyələnir. Həyatın mənası, ömrün
faniliyi, olum və ölüm, qüdrətli imperiyaların süqutu, şöhrətin ötəriliyi, hakimiyyətin etibarsızlığı, sarayların
dəbdəbəsi və düşkünlüyü, məhəbbətin incəliyi - bütün bunlar var Nizami dünyasında.
Nizami poemalarında təkcə "Leyli-Məcnun" tam halda yalnız məhəbbət mövzusuna həsr olunub. Hətta
süjeti məhəbbət macəraları ətrafında qurulmuş "Xosrov və Şirin" poeması da daxil olmaqla, şairin bütün başqa
əsərləri, sevgi kolliziyalarının onlarda önəmli yer tutumasına baxmayaraq, əsasən, mənəvi axtarışlara, dünyanın
yaradılışına, insanın varlıqda mövqeyini müəyyənləşdirmək cəhdinə həsr olunub. Metafizik-problemlərə şəksiz
meyli, açıq-aşkar təsəvvüf rəmzləri (xüsusilə "Yeddi gözəl"də) və hətta müasir istilahla desək, sürrealizm
ünsürləri ilə yanaşı, Nizami axtarışları yenə də birbaşa dövrün gerçəkləri ilə bağlıdır. Nizamini cəmiyyətin ən
ağrılı, ən bəlalı, ən kəskin problemləri narahat edir. O, ədalətlə zülmün, qanuniliklə özbaşınalığın tənasübü
üzərində dərindən-dərinə düşünür. Nəticə etibarilə bu hökmdar və xalq, dövlət və dövlətlə müəyyən qarşılıqlı
münasibətlərdə olan İnsan, Fərd, Şəxsiyyət haqqında düşüncələrdir. Demək olar ki, hər bir əsərində Nizami çağdaş
olan böyüklü-kiçikli hökmdarlara müraciətlə onları ədalətə, xalqın qayğısına qalmağa, maarifə, xeyirxahlığa
çağırır. Gah öyüd-nəsihət verir, gah inandırmağa çalışır, gah çəkindirməyə. Bu məsləhətlər bəzən birbaşa, "Sirlər
xəzinəsi" poemasında olduğu kimi, didaktik şəkildə verilir. Lakin şair bu məqsədə daha çox estetik təsir yolu ilə
nail olmaq istəyir. Xosrov şahın mənəvi təkamülü, eləcə də "Yeddi gözəl"in qəhrəmanı Bəhram şahın əxlaqi
dəyişməsi uzun, dolanbac bir yoldan keçir - hökmüylə, iqtidarıyla məst-xumar olmuş bir hakimi-mütləqdən öz
rəiyyəti qarşısında borcunu dərk etmək zirvəsinə qədər yüksələn bir yoldan. Hakimiyyət sahiblərinin iltifatını
qazanmaq niyyətindən çox-çox uzaq olan Nizami öz vəzifəsini başqa cür görürdü: zəmanəsinin hökmdarlarından
qat-qat müdrik olan sənətkar adil həyat anlayışını onlara təlqin etməyə çalışırdı. "Dünya heç bir padşaha qalmayıb,
sənə də qalmayacaq, cahanda əbədi qalmaq niyyətindəsənsə, cahana faydalı ol, dövlət işlərində dövlətin nüfuzuna
tük qədər xələl gətirən şeylərə yol vermə, güclü ol, amma təmkinini saxla, tədbir sahibi olsan da, başqalarının
rəylərinə biganə qalma. Ədalət axtarışlarına cavablarını yalnız doğru sözlü adamlar vasitəsilə göndər, verdiyin
sözünə əməl et ki, hər kəs sənə güvənə bilsin" - bu hikmətlər idi Nizaminin hökmdarlara tövsiyəsi. Onun belə
sözlər söyləməyə mənəvi haqqı vardı.
Hökmdarlar arasında şairin bu haqqını dərk edən adamlar tapılırdı. Nizami "Sirlər xəzinəsi"ni ərməğan
göndərdiyi hökmdar nahaq deməmişdi: "Mümkün olsaydı, bu kitab üçün mən bütün xəzinə və sərvətlərimi
hədiyyə verərdim, çünki mənim adım dünyada yalnız bu əsərin sayəsində əbədi yaşayacaq. Şair və yazıçıların
tərifi, ya töhməti bu vəfasız dünyada yaxşı, yaxud yaman ad qazanmaq və bu adla tarixə düşmək üçün yeganə
vasitədir".
İki başlıca cəhət - döyüşdə zəfər və müdriklik, gündəlik həyatda adillik Nizaminin son poeması olan
"İskəndərnamə"nin qəhrəmanı İskəndərin surətində öz ifadəsini tapmışdır. Poemanın birinci hissəsində "Şərəfnamə"də o, dünyanın yarısını fəth etmiş müzəffər, qalib sərkərdədir. İkinci hissədə - "İqbalnamə"də isə
Zülmət ölkəsinə ayaq basmış və dünyanın da, şöhrətin də, fəthlərin də faniliyini, keçəriliyini başa düşmüş
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mütəfəkkir hökmdardır. Yaradıcılığının son mərhələsində Nizaminin düşüncələr axını onu xoşbəxt ölkə, ədalətli
cəmiyyət barədə xəyallara qovuşdurur. Avropa humanistlərini - "Utopiya"nın müəllifi ingilis Tomas Moru dörd
əsr və "Günəş şəhəri"nin müəllifi italyan Kampanellanı beş əsr qabaqlayan Nizami xəyali ideal cəmiyyəti
"İskəndərnamə"də təsvir etmişdir. Hərbi yürüşlərlə dünyanın bu başından vurub o başından çıxan fateh İskəndərin
keçdiyi yolu isə həqiqət axtarışı, mənəvi kamillik, ideal hökmdarlıq zirvəsinə yaxınlaşma yolu kimi
mənalandırmışdır.
...Allah vergisi ilə düha və xasiyyəti etibarilə yorulmaz zəhmətkeş olan Nizami maddi cəhətdən xeyli
sıxıntılı ömür sürsə də, heç vaxt şirnikib saray məddahı olmağı özünə rəva bilmirdi. Əsərlərini ayrı-ayrı
hökmdarlara həsr etsə də, onların şəninə tərifli sözlər yazsa da Nizami ürəyi yeyib çürüdən, çərlədən saray
intriqalarından uzaqlarda, hökmdar mərhəmətindən, taxt-taca yaxın isti yerlərdən çox kənar məkanda, varadövlətə, mənsəbə can atmadan, Gəncədəki tənha guşəsinə sığınmış, ləyaqətini, heysiyyətini, mənliyini qoruyub
saxlaya bilmişdi. Nizami, əlbəttə, bu sayaq müstəqilliyin, məğrurluğun nəyin bahasına başa gəldiyini gözəlcə
bilirdi. O, qürurlu insan idi, buna görə də tənha idi. Müdrik insan idi, buna görə də kədərli idi.
Tədqiqatçıları xüsusi olaraq vurğulayırlar ki, təbiəti etibarilə yumşaq və hamıya yaxşılıq diləyən şair ona
pislik istəyənlərə belə pislik etməkdən çəkinmişdir. Öz sözlərilə desək, pislik edərsə, bu pislikdən mənəvi əzab
çəkəcəyini bilirdi. Yaxşı olmaq, yaxşılıq etmək və yaxşılıqdan yorulmamaq şairin əsas əqidələrindəndir.
Nizami zahidanə bir həyat keçirdi, ancaq taleyin özü onun sakit evinin qapısını amansız və vahiməli
yumruqla dönə-dönə döydü. Gəncədə üç yüz min adamın həlakına bais olan zəlzələ və onun nəticəsində təbiət
incisi Göygölün yaranması böyük şairə öyrətdi ki, gözəllik çox vaxt əzab-əziyyətlərdən, iztirablardan doğulur.
Oğlunun anadan olması və sevimli arvadı Afaqın - qıpçaq gözəli Appağın ölümü kədərlə sevincin bir-birindən
ayrılmaz olduğunu göstərdi.
Gedir əldən gecələr səbrü-qərarım sənsiz,
Aldığım hər nəfəs atəşdi, nigarım, sənsiz.
Hicrinin zülmü deyir: vəslinə and oslun, inan,
Qaçmayıb tab edəcəm, yoxdu güzarım sənsiz.
Nə gözüm var - arayım, ah nə o bəxtim ki, tapam,
Nə əlim var ki, açım... bağlı bazarı sənsiz.
Sən Nizamidən uzaq... mən gecə ulduz sayıram,
Fal açıb gündüzə yalvarmada karım sənsiz...
Nizami, əlbəttə, sevinc də dadmışdı, amma daha çox itkilərin ağrısını duymuşdu, düşmən həsədi və dost
xəyanətini görmüşdü. Bütün itki və iztirablarının əvəzində tale ona böyük bir təskinlik bəxş etmişdi - əsərlərinin
ölməzliyini. Şair bu xoş iqbalını özü də dərk edirdi.
Möcüzəvi bir fəhmlə Nizami yalnız keçmişləri deyil, gələcəyi də görə, duya, hiss edə bilirdi...
Nizami bu gün də bizimlədir, bizim aramızdadır və bu barədə hamıdan yaxşı o özü demişdir:
Yüz il sonra sorsan, bəs o
hardadır?
Hər beyti səslənər:
Burda, burdadır!
Sentyabr-oktyabr, 1991
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.2-3.
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Nizamidə məntiq və intuisiya
Əsəd Cahangir
Nizami "İqbalnamə" dastanının "Rum və Çin nəqqaşlarının yarışması" fəslində yazır ki, bir yaz günü Çin
xaqanı öz məiyyəti ilə İskəndərin qonağı olur. Məclis zamanı söhbət hansı ölkənin hansı sənət sahəsi üzrə daha
üstün olmasından düşür. Məclisdəkilərin rəyinə görə, Hindistan sehrbazlıq, Babil cadugərlik, Xorasan xanəndəlik,
İraq musiqi ifaçılığı, Ərəbistan isə fəsahətdə digər yerlərdən üstün sayılır. Bəs, təsviri sənətdə hansı ölkə
birincidir? Məclisə toplaşanlar bu məsələdə ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Çünki rumlu və çinli nəqqaşlar hər biri
özünün üstün olduğunu iddia edir. Məsələnin ədalətli həlli yolu kimi yarış keçirmək qərara alınır.
Böyük bir otağın tən ortasına qalın pərdə vurulur və pərdənin bir tərəfinə rumlu, o biri tərəfinə isə çinli
daxil olur. Rumlu özüylə fırça, rəng, su və digər ləvazimatlar götürür, çinli isə yalnız tişə ilə kifayətlənir. Hər iki
sənətkar pərdə arxasında eyni vaxtda işə başlayır. Müəyyən vaxtdan sonra rumlu işini başa vurduğunu bildirir.
Bunu gözləyirmiş kimi, çinli də dərhal işi bitirir.
Pərdə ortadan götürülür və hamı heyrətə gəlir. Çünki hər iki tərəfdə ən xırda çizgilərinə qədər eyni rəsm
çəkilmişdi. Görəsən, kim kimdən köçürmüşdü? Bir də ki, necə köçürə bilərdi? Ortada pərdə vardı, axı! Pərdəni
aşağı salırlar, görsünlər ki, bu nə sirdir. Rumlunun çəkdiyi şəkil yenə öz yerində durur, çinli tərəfdəki divar isə
bomboş görünür. Pərdəni yenidən qaldırırlar. Çinli tərəfdəki şəkil yenidən zahir olub, sirli-sirli parıldamağa
başlayır.
Axırda məlum olur ki, Çin nəqqaşı heç nə çəkməyib, sadəcə, seyqəl vurmaq, yəni divarı cilalamaqla məşğul
olub. Bu üzdən rumlu işini bitirən kimi o, "Mən də bitirdim", - deyir. Çinlinin məharətlə vurduğu ciladan divar
güzgüyə dönüb. Buna görə hər dəfə pərdəni qaldıranda rumlunun üzbəüz divarda çəkdiyi şəkli əks etdirir,
endirəndə isə boş qalır. Sirr axır ki, açılır və hər iki sənətkar məclisdəkilər tərəfindən öz işinin ustası kimi tərifə
layiq görülür:
Yarışın sonunda verildi qərar,
Hər iki sənətkar işində pərgar.
Rumlu irəlidir naxış tökməkdə,
Çinli üstün gəlir seyqəl çəkməkdə.
Burda söhbət, əlbəttə ki, maraqlı hekayət danışmaqdan getmir. İlk baxışdan sadə görünən bu sirli tamaşada
bütün anturaj, dekor və rekvizitlər rəmzi səciyyə daşıyır və hekayətin əsl anlamı yalnız onlar açılandan sonra üzə
çıxa bilər. Nizaminin fikrinin məğzi "maraqlı nağıl"da yox, bu rəmzlərin qat-qat maraqlı açılışındadır. Alman
kökənli islam alimi, XX yüzil inteqral tradisionalizm məktəbinin ünlü isimlərindən Titus Burkxardt özünün
"Sufizm təliminə giriş" kitabında yazırdı: "Çağdaş mədəniyyət adamları rəmzlərin dililə düşünməyi yadırğayıblar.
Sonucda bugünkü araşdırma zahiri forma ilə mahiyyət arasındakı sərhədləri cıza bilmir". Gəlin, Titusun bu iradını
göz önünə alıb, rəmzlərin dililə düşünək, hekayətdəki kod-işarələri açmağa, zahiri forma (nağıl) ilə mahiyyət
arasındakı sərhədləri cızmağa, bununla da Nizaminin nə dediyinin əsl anlamını üzə çıxarmağa çalışaq.
Bədii mətnə struktural yanaşma metodunun banisi, fransız alimi J.K.Levi-Strossun irəli sürdüyü binar
(ikili) model üzrə hekayətdəki rəmzləri belə qarşılaşdırmaq olar:
Qərb - Şərq
Rumlu - çinli
Rəsm - nəqş
Fırça - tişə
Rəng Su Rəngləmək - cilalamaq
Rasional metod - intuitiv metod
Bəs, pərdə? Onun bu binar sistemdə yeri yoxdurmu? Əlbəttə ki, var! Özü də necə müstəsna bir yer! Çünki
pərdə bu hekayətdə qarşı duran tərəflərdən heç birinə aid olmayan (əslində, hər ikisinə aid olan) yeganə rəmzdir.
O, tərəflərin tən ortasında yerləşməklə onları bir-birinə bağlayan mediator, əlaqələndirici, körpüdür. Pərdənin bir
üzü rumlu, digər üzü çinliyə baxır. Onun aradan qalxmasıyla sirr ortadan götürülür və iki zidd tərəf eyniləşir - hər
iki divar eyni şəkil alır. Odur ki, pərdə burda və ümumən hər yerdə özünü gah göstərib, gah da gizlədən sirri
işarələyir.
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Bəs, o sirr nədən ibarətdir?
Rum hekayətdə Qərbin, Çin isə Şərqin, uyğun olaraq rumlu Qərb, çinli isə Şərq sənət estetikasının
daşıyıcısıdır. Bütün sufiyanə idraka malik şairlər kimi, Nizamiyə görə də, sənət həqiqəti anlamaq vasitəsidir. Odur
ki, hekayətdə söhbət, əslində, həqiqəti dərkin iki metodundan gedir: rasional və intuitiv metod.
Daha çox Qərblə bağlı rasional idrak metoduna görə, həqiqət əqli dəlillər və təcrübi sınaq yoluyla (istidlal)
dərk oluna bilər. Yeni Dövr filosoflarından Frensis Bekonun "Yeni Orqanon" əsərində "biz insanları təfərrüatlara
sarı çəkməliyik" deyə hər şeyi təcrübədən keçirməyə çağırmasıyla qanuniləşən, bütün sonrakı praktik elm və
praqmatik Qərb düşüncəsinin əsasında duran təcrübilik, empirizm və induksiya özünün sadə, başlanğıc
mərhələsini antik yunanlarda keçirmişdi. Baxın, Bekon "Orqanon" müəllifi Aristoteli sadəcə inkar etmir, həm də
davam etdirir - "Yeni Orqanon" yazırdı. Nizaminin öz hekayətində rasional metodun təmsilçisi kimi məhz antik
mədəniyyətin nümayəndəsini - rumlunu seçməsi bu üzdən məntiqi idi. Rumlunun istifadə etdiyi alət (fırça)
rasional idrak metodunun, materiallar (su, rəng) isə təcrübi sınağın rəmzi işarələridir.
Rasional yanaşmanı əsas götürən insanla həqiqət arasında iki maneə var. Əvvəla, o, predmeti müəyyən
önyarğılar, kiməsə edilən istinadlar hesabına tədqiq edir. Bu o deməkdir ki, onunla predmetin ünsiyyəti birbaşa
deyil, çünki aranı başqaları kəsir. İkincisi isə o predmetin cismini yarıb, onun ruhuna çata bilmir. Bu zaman
predmetlə onun arasında cism, materiya dayanır. Ona görə XX yüzil fransız filosofu Anri Berqson "Yaradıcılıq
təkamülü" əsərində yazırdı ki, rasional metodla ancaq cansızları tədqiq etmək olar. Bitkilərin duyğusallığı,
heyvanların instinkti və insanın ruhunu bu metodla araşdırmaq olmaz. Duyğu, instinkt və ruhu hər hansı cihazla
ölçmək mümkünsüzdür. Odur ki, rasional metodla düşünən insan canlılara gəlib çatanda hər an səhvə yol vermək
ehtimalı ilə üz-üzə dayanır. Bundan başqa, hər hansı önyarğı insanın həqiqəti dərkinə nəinki kömək etmir, əksinə,
mane olur. Çünki əgər çıxış nöqtəsi yanlış olarsa, oxuduğumuz hər kitab, mənimsədiyimiz hər bilgi bizi yanlış
istiqamətə apara və həqiqətlə öz aramızda ucaltdığımız səddin növbəti kərpicinə çevrilə bilər. Rum rəssamı ilə
çəkdiyi şəkil arasında fırça, su, rəng və digər bu kimi alət və materiallar durduğu kimi. Rasional metod
instrumental xarakter daşıyır.
Həqiqəti dərkin Şərq düşüncə tipi bunun tam əksinə olaraq, məntiq və təcrübəyə yox, daha çox intuisiyaya
(mükaşifə) söykənir. O, həqiqəti məntiqi dəlillər zənciri və ya empirik təcrübə vasitəsilə deyil, ürəyədamma, yəni
intuisiya yoluyla qavrayır. İntuisiya da təcrübədir, amma empirik yox, ruhi təcrübə. İntuisiya zamanı həqiqət
insana birbaşa öz qəlbi və ruhundan açılır. Çin nəqqaşı heç bir rəng, su və sair bu kimi yardımçı elementlərdən
istifadə etmədiyi kimi. Bu metod zamanı hər hansı kənar alətə lüzum duyulmur. O, instrumental xarakter daşımır.
İntuisiyada araşdıran da, araşdırılan da eyni bir subyekt - ruh özüdür. İntuisiya ruhun özünüdərk metodudur.
"Bəs, çinlinin istifadə etdiyi tişə, məgər o, alət deyilmi?" - deyə soruşa bilərsiniz. Bəli, çinli tişədən istifadə
edir. Amma rumlunun tam əksinə olaraq, o bu alətlə divara nəsə yaxmır, əksinə, divarı qaşıyır, üstünə qoymur,
üstündən götürür.
Rumlu şəkli divarın səthinə çəkir. Məntiqi-rasional idrakla insan predmet haqqında səthi danışır, ona üzdən
yanaşır. Bu zaman o, predmetə kənardan baxır. İntuitiv metodla isə predmetin daxilinə nüfuz edir, onunla
eyniləşir, bir olursan. Rumlunun çəkdiyi şəklin əksi çinlinin silaladığı divarın içinə düşdüyü kimi.
Rumlunun əməyinin məhsulu hərəkətsiz, inertdir, buna görə sirr pərdəsinin qalxıb-enməsindən asılı
olmayaraq tərpənmir, necə varsa, elə də qalır. Bu şəklin sirrin cilvələnməsinə heç bir münasibəti, reaksiyası
yoxdur. O, həqiqətin cansız şəklidir. Çünki onun müəllifinin ilahi sirrə çıxışı, metafizik başlanğısla dialoqu
yoxdur. Çinlinin divarına düşən əks isə sanlıdır, onun sirr pərdəsilə dilaloqu, pərdənin hərəkətinə reaksiyası var.
Ona görə pərdənin qalxıb-enməsindən asılı olaraq, gah görünür, gah da qeybə çəkilir. O, ikiüzlü Yanusa bənzəyir
- pərdəsiz üzü dünyaya, pərdəli üzü qeyb aləminə baxır. O, həqiqətin canlı şəkli, videosudur. Onda kino sənətinin
gizli rüşeymləri var.
Rumlu rəsmi müəyyən müddətə, tədrisən çəkdiyi kimi, məntiqi-rasional metodla da predmet tədrisən,
zamanla, addım-addım öyrənilir. Buna görə rumlunun şəkli çəkməsi bəlli bir zaman tələb edir. Həqiqətin intuitiv
dərkində isə çinli öz işini anidən bitirir, proses sürəkli getmir, hər şey bir göz qırpımında baş verir. Elə bil, elektrik
düyməsini basırsan və otaqda olan hər nə varsa, eyni anda işıqlanır. İntuisiya zen-buddizmdəki daxili nurlanmanın
başqa adıdır.
Məntiqi-rasional metodla öyrənir, intuitiv metodla isə agah olursan.
Məntiqi-rasional metod zamanı insan öz ağlıyla hərəkət edir, rumlu rəssam istədiyi şəkli istədiyi şəkildə
çəkdiyi kimi. İntuisiya isə rasional ağlın dışındadır. Qarşı divardakı şəkil Çin nəqqaşının cilaladığı divara özözünə düşdüyü kimi.
Hekayətdə bir-birinə qarşı duran divarlardan biri rumlunun beyni, digəri isə çinlinin qəlbinin rəmzidir.
Rumlunun divara rəng və naxış vurması həqiqəti axtaran insanın öz beynini əlavə məlumatlarla yükləməsinə
işarədir. Halbuki, həqiqəti görmək üçün nəinki beynini yükləməli, əksinə, bütün yüklərdən azad olmalısan. Çinli
divarı cilalayanda məhz bu işi görür. İnsan heç bir əlavə vasitəyə (rəngə, suya və sairəyə) əl atmadan, öz qəlbini
təmizləmək, onu parlaq bir güzgüyə çevirmək yoluyla da həqiqətə çata bilər. İntuisiya həqiqətə çatmağın kəsə
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yoludur. Bu yolu tutub gözləsən, müəyyən müddət sonra qalın sirr pərdəsi ilahi qüdrətin əliylə aradan qaldırılar
və güzgü kimi parıldayan qəlbinə həqiqətin əksi düşər.
"Sirlər xəzinəsi"ndə qeybi təmsil edən hatiflə elədiyi sirli gecə söhbətlərindən məlum olur ki, Nizaminin
əsərlərindəki ezoterik bilgilərin ilkin mənbəyi şairin öz fərdi-mistik yaşantılarından doğan kəşflərdir. Lakin daxili
kəşflərdən doğan intuitiv həqiqətlərlə yanaşı, şair İlkin Ənənəni özündə əks etdirən daosizm, induizm, antik
yunan, xristianlıq, islam təlimlərinə də söykənib. Təsadüfi deyil ki, həqiqəti dərkin iki yoluyla bağlı analoji fikrə
bizim eradan 500 il əvvəl yaşamış Çin müdriki, daosizmin banisi, çinli nəqqaşın yerlisi Lao Tsızının "Dao de
tsizin" əsərində də rast gəlirik: "Bilgə adam savadla yüklənmir, savadla yüklənən isə bilgə olmur". Müdrik qoca
öz kitabının başqa bir yerində oxşar fikir irəli sürərək deyirdi: "Əgər sən həqiqətə çatmaq üçün başqalarının
fikrindən bir nərdivan kimi istifadə etmisənsə, aşağı düşüb, hər şeyə yenidən başlamalısan".
Lao Tsızı məsələni Nizami ilə müqayisədə daha kəskin, daha radikal və birtərəfli qoyurdu. Çin müdrikinə
görə, əsas intuitiv bilgidir, savad, yəni rasional bilgi isə vacib deyil. Müdrikin fikrinə görə, hamı savadlı olsa,
ölkəni idarə etmək mümkün olmaz. Materialist mentallıq üstündə köklənmiş çağdaş insan Çin müdrikinin tam
əksinə düşünür. Nizami bu iki bilgi növünün hər ikisini qəbul edir və hesab edir ki, onların hərəsinin öz yeri var.
Anri Berqson yazırdı: "İntuisiya ağlın hüdudlarını aşsa da, bu məqama qalxmaq üçün təkanı məhz ağıldan alır".
Fransız filosofunun bu fikrini səkkiz əsr əvvəl Nizami demişdi. Doğrudan da, əgər rumlunun çəkdiyi şəkil
olmasaydı, çinlinin divarına nəyin əksi düşərdi? Ona görə şairin təqdimində rumlu ilə çinlinin yarışında hər iki
tərəf qalib gəlir: biri naxış, digəri isə seyqəl vurmaqda. Nizamiyə görə, əks tərəflər bir-birini nəinki inkar etmir,
əksinə, tamamlayır. Xeyirlə şər, gündüzlə gecə, şərqlə qərb bir-birini tamamlayıb, bir bütövə çevrildikləri kimi.
Nitsşenin ünlü ifadəsiylə desək, dahi şair burda xeyrin və şərin, şərqin və qərbin o üzünə keçir. O, məsələyə nə
şərq, nə də qərbdən yox, onların hər ikisindən yüksəkdə duran qütb nöqtəsindən baxır. O nöqtədən baxanda isə
qərb və şərq yoxdur. Əgər Yer kürə şəklindədirsə və durmadan həm öz oxu, həm də Günəş ətrafında fırlanırsa,
fırlandıqca da qərb şərqə, şərq də qərbə keçirsə, burda hansı qərb, hansı şərqdən danışmaq olar? İnsanın gözündən
qəflət pərdəsi qaldırılanda o məhz bunu başa düşür. Bu zaman o, pərdənin digər üzünü də görür. Və başa düşür
ki, dünyanın qərbi, şərqi, rumlusu, çinlisi yox, insan və onu yaradan Allah var: "Şərq də, qərb də Allahındır.
("Quran". "Bəqərə", 115; 142). Allah bütün ziddiyyətləri özündə birləşdirən vəhdət nöqtəsidir. Rumlu və çinli
məsələsindəki "sirr" də məhz bundadır. Nizami bir dahi kimi ayıran yox, birləşdirən məqamı görür və göstərir.
Onun son və ən kamil əsərində məhz qərblə şərqi birləşdirən şəxsi - İsgəndər Zülqərneyni özünə qəhrəman
seçməsi də bununla bağlıdır. İsgəndərin eyni zamanda həm rumlu, həm də çinliyə yüksək qiymət verməsi də bu
məntiqlə bağlıdır.
"İskəndərnamə" Nizaminin dünyaya son sözü, vəsiyyəti idi. Ən əski çağlardan başlayaraq bu günə qədər
sürən şərq-qərb qarşıdurmaları dahi şairin yalnız tarixi deyil, həm də futuroloji yöndə düşündüyünü və öz
uzaqgörən həyəcanlarında yanılmadığını göstərir. Bu qarşıdurmaların səbəbi tarixən də, bu gün də odur ki, vəhdət
nöqtəsindən, ilkin prinsipdən, primordial ənənədən, bir sözlə, tövhid düşücəsindən uzaq düşən çağdaş insan
pərdənin o biri üzünü görmür. Və bilmir ki, pərdəni qaldırsan, iki əks divardakı şəkil eyniləşər. Çünki pərdənin o
üzündə ikilik yox, birlik var.
***
Bəs qərb və şərqin bir olmasının struktural altyapısında nə durur? Onlar bir-birini necə tamamlayır? Burda
qərbin statusu hansı, şərqinki nədir? Şairin bu suala cavabı belədir:
Neysandan nə şərəf almışsa sədəf,
Çinə də şah verdi elə bir şərəf.
Orta çağ elminə görə, neysan, yəni aprel yağışının damlaları balıqqulağının içinə düşərsə, müəyyən vaxtdan
sonra bərkiyib mirvariyə çevrilir. İskəndər şahın da Çinə bəxş etdikləri neysan yağışları kimidir. Onların
gələcəkdə mirvariyə çevrilmək imkanı var. Əlbəttə, söhbət sadəcə bəxşişdən getmir. Burda neysan yağışları
qərbin, balıqqulağı şərqin rəmzidir. İskəndərin şərqə səfəri balıqqulağını şərəfləndirib, onu mirvarinin sədəfinə,
qiymətli mücrüyə çevrilib. Əgər elmi-terminoloji müstəviyə keçirsək, burda qərbin rəmzi olan neysan yağışı
məzmunla, şərqin rəmzi olan sədəf isə formayla eyniləşir.
Bu forma-məzmun vəhdətində tərəflərdən biri digərindən üstün deyil, hər tərəfin öz payı, öz rolu var. Yağış
olmasa, balıqqulağı dalğaların vurub sahilə tulladığı çöküntü olduğu kimi, balıqqulağı da olmasa, yağış eləcə su
damlası olaraq qalacaqdı. Ayrı-ayrılıqda iki adi şey birləşəndə keyfiyyət çevrilməsinə məruz qalır və qiymətli bir
şeyə çevrilir. Mirvari məhz onların birliyindən yaranır.
İskəndərin şərqə səfəri, dünyanın iki əks qütbünü birləşdirməsi mirvarinin yaranması prosesinə bənzəyir.
Məhz bu səfərdən sonra şərqin də, qərbin də tarixində yeni mərhələ başlamış, onlar arasındakı pərdə götürülmüş,
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tərəflər bir araya gəlib, bir-birindən çox şey mənimsəmişdi. Bundan sonra daha nə şərq əvvəlki şərq ola bilərdi,
nə də qərb əvvəlki qərb. Yeni, qobal dünya düzəni formalaşmışdı və İskəndər bu düzənin banisi idi.
***
Sənətin ali görəvi həqiqətin dərki, həqiqəti dərkin bir üzü də yalanın aşkarlanmasıdır. Yəqin ki, bu məqsədlə
Nizami "Rum və Çin nəqqaşlarının yarışması" hekayətinə Maninin Çinə səfəri ilə bağlı ikinci bir hekayət əlavə
edir. Və bu hekayət şairin təqdimində İskəndərin Çinə səfərinin yalançı şəkli, saxta dublikatı, simulyativ əksi kimi
meydana çıxır:
"Özünü peyğəmbər elan etmək üçün İranın Rey şəhərindən Çinə doğru uzun bir yol keçən ünlü rəssam və
sehrkar, "Ərjəng" rəsmlər toplusunun müəllifi Mani elə bərk susayır ki, yol üstündə düzəldilmiş, günün istisində
suyu göz qamaşdıran hovuzu görəndə ora sarı qaçır. Kuzəsini hovuza salan Mani heyrətdən donub qalır - saxsı
kuzə "suya" toxunan kimi qırılıb, parça-parça olur. Sən demə, Manini çaşdırmaq istəyən Çin ustası büllurdan elə
bir hovuz düzəldib ki, kənardan baxana su kimi görünür. Aldadıldığını başa düşən Mani bərk qəzəblənir və
hovuzun kənarına qurd basmış bir it leşi çəkir. Bunan sonra yoldan keçənlər iyrəndiklərindən hovuza yaxın
durmur. Heç kimin ağlına belə gəlmir ki, bu, məharətli rəssamın fırçasından çıxmış, sadəcə, bir şəkildir.
Mani bu hekayətdə qərbi, çinli usta isə şərqi təmsil edir. Çünki manixeyizm Çinə qərbdən - İrandan gedib.
Birinci hekayətdə olduğu kimi, bu dəfə də qərbli rəsm, şərqli isə nəqş sənətiylə məşğuldur. Rəsm səth üzərində
çəkilir, nəqş isə daxilə nüfuz edir. Buna uyğun olaraq, Maninin idrakı həqiqətin kənarındadır - o, it leşini hovzun
kənarına çəkir. Yəni o, rasional-məntiqi metodu təmsil edir. Çinlinin düşüncəsi isə hovuzun daxilinə yönəlib - o,
"çeşmə"nin birbaşa özünü düzəldib. Yəni o, intuitiv idrakın təmsilçisidir.
Nizaminin belə münasibəti başqa dinlərdən mənimsəmə yoluyla "ümumdünya dini" yaratmaq istəyən
Maninin məqsədi və manixeyizmin sinkretik xarakterinə uyğundur. Yığma bir "din" olan manixeyizm öz
mənbəyini ilahi başlanğısdan götürmürdü. O, insan istəyi və ağlının məhsulu, Mani isə peyğəmbər yox, sehrbaz
idi. Buna görə vaxtilə çox populyar olmasına, İrandan Çinə qədər geniş yayılmasına, Uyğurustanda hətta dövlət
dini səviyyəsinə qalxmasına baxmayaraq, təxminən min ildən sonra manixeyizm süquta uğramağa başladı. İstər
ondan əvvəl (yəhudilik, xristianlıq), istərsə də sonra (islam) meydana çıxan tövhidi dinlər isə yaşamaqdadır və
qiyamətə qədər yaşayacaq. Çünki onların kökü qiyamət gününün sahibinə, ilahi hikmət çeşməsinə (hovuza)
bağlıdır. Minillər keçib, daha neçə minillər gəlib keçəcək, çox saxsı kuzələr sınacaq, amma büllur hovuz öz
yerində sabit qalacaq. O, mütləq, əbədi gözəlliyin rəmzidir.
Hekayətdə hovuz əzəli və əbədi metafizik formanın, ölü it şəkli isə fani, məhvə məhkum materiyanın
ifadəsidir. Türk filosofu Fərabi özünün "Ağıl haqqında" risaləsində formanın ilkinliyi haqqında Aristotelin
fikirlərini inkişaf etdirərək yazırdı ki, forma məzmunu təyin edir. Nizami isə deyir ki, məzmun ilkin formaya
nüfuz edib, ona zərər verə bilməz. Çünki forma təkcə əzəli yox, həm də əbədidir. İt leşi şəkli buna görə büllura
təsir edə bilmir. Bu, "təsir" uzaqbaşı aldadıcı bir görüntü, illüziya ola bilər.
İrfan elminə görə bütün mövcud olanlar əzəli və əbədi "dəryayi-mühit"in dalğalanması sonucunda yaranıb.
Nəsimi bir məsnəvisində yazırdı: "Dəryayi-mühit cuşə gəldi, kövn ilə məkan xüruşa gəldi". Nizaminin
hekayətindəki hovuz dəryayi-mühitin rəmzidir. Maninin yol gəlib susaması və kuzəsini büllur sulara çırpması hər
şeyi bilmək sevdasına düşən, peyğəmbərlik iddiası eləyən, ilahi sferaya iznsiz girmək istəyən, doyumsuz insan
istəyinin şiddətini ifadə edir. Onun saxsı kuzəsinin büllura dəyib çiliklənməsi öz qəlbini təmizləmədən, sadəsə,
ağlın gücüylə yaradılışın zatına varmaq, ilahi hikmət çeşməsindən içmək istəyən insan arzusunun
mümkünsüzlüyünü ortaya qoyur. Maninin hovuzun məhz kənarına it leşi çəkməsi də təsadüfi olmayıb, ilkin
həyatverici qaynaqdan uzaq düşən sənətin cansız, ölü (murdar!) olmasına işarədir. İt leşi şəklinin hamını hovuzdan
qaçaq salması həqiqətə öz məhdud məntiqi (öz düzəltdiyi kuzə) vasitəsilə yetmək istəyən, amma buna nail
olmayan insanın başqalarını da həqiqətdən uzaq salması və ruhən öldürməsinə işarədir. Getdikcə daha çox şeytani
mentallıq, demonik ehtiraslar üstündə köklənən və bütün dünyanı öz ardınca sürükləyən çağdaş qərb elmi və
mədəniyyətinin hazırkı durumu göstərir ki, dahi şairin bu fikri yalnız keçmiş yox, gələcək planda da özünü
doğruldur. Üstündən səkkiz əsr keçəndən sonra böyük metafizik Rene Genon "Müasir dünyanın böhranı"
kitabında dahi şairin proqnozunu belə təsdiq edəcəkdi: "Çağdaş qərb anlamında elm nəinki yeni üfüqlər açmır,
artıq onun quruluşunun özü həqiqətə gedən yolu bağlayır".
Həqiqətin ən gözəli isə insanın qəlbindədir. Amma insan çox vaxt özünü "Noxud üstə yatan şahzadə qız"
filminin qəhrəmanı kimi aparır, onu kənarda axtarır. Ona çatmaq üçün ilk öncə özünü dərk etməli, öz qəlbini
təmizləməli, hər cür kənar fikirləri bir kənara qoyaraq, başlanğıca qayıtmalı, saf qəlbli, məsum bir çocuğa
dönməlisən. Onda Tanrı özü sənin könül evinə qonaq gələcək. Çünki Tanrı müdrik bir çocuqdur və o,
"müdriklərdən, ağıllılardan gizlətdiyini çocuqlara açır" ("İncil". Mf. 11. 25). Bizim hər birimizin qəlbi Tanrının
evidir. Amma özü saf, təmiz olan Tanrı səliqə-sahmanı, nizamı sevir. Əgər biz öz qəlbimizi ağlımıza gələn hər
dürlü lüzumsuz şeylərlə zibilləsək, aşırı və gərəksiz müxəllafatla doldursaq, onda Tanrı qonağımız olmaqdan
imtina edir.
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Nizami Gəncəvinin ictimai idealı
Aygün Bağırlı
Yaradıcılığı ədalət, ağıl, insan səadəti, hikmət, işıqlı düşüncə haqqında konsepsiya olan Nizami Gəncəvi
Hötenin dediyi kimi, gələcək üçün yazırdı. Nəzərə alsaq ki, alman şairinin "gələcək" dediyi zaman sonsuzdur və
həm də bizim yaşadığımız bu gündür, deməli, Nizami bütün zamanların və epoxaların şairidir. Onun işıqlı
ideyaları zamanın hər dönəmi üçün aktualdır. Nizami bütün zamanların şairi olduğu kimi, həm də bütün nəsillərin
şairidir. Əgər gənc oxucu şairin irsindən azadlıq, mübarizlik, çalışqanlıq, eşq fəlsəfəsi haqqında hikmətlər əxz
edirsə, illərin təcrübə qazandırdığı oxucu mənəvi ucalıq, fani və əbədi həyat, vəfasız dünya haqqında ustad
düşüncələriylə tanış olur. Nizami təkcə ədalət, əxlaq, təbiət, sevgi kimi ayrı-ayrı hadisə və problemlərdən bəhs
etmirdi. O, ümumilikdə "ideal cəmiyyət"in forma və məzmunca bir birini tamamlayan konsepsiyasını təqdim
edirdi.
Nizaminin "ideal cəmiyyət"ində hamının hüququ eynidir, bu cəmiyyətin sakinlərində xəyanət, tamahkarlıq,
xəbislik, lovğalıq kimi xoşagəlməz əlamətlər yoxdur, onlar dünyaya öz işıqlı pəncərələrindən boylanırlar. Bu
insanların düşüncələri, həyata baxışları, ətraflarına münasibəti nurlu və işıqlıdır, onlar dar gündə bir yerdə olmağı,
bir sevinib, bir kədərlənməyi bacarırlar.
Nizamişünas alim Azadə Rüstəmin dediyi kimi, "Nizami tarixin və zamanın acı həqiqətləri fonunda
bəşəriyyətə xəyali gözəlliklər diyarının ideal modelini təqdim edirdi. İskəndərin üzləşdiyi utopik xoşbəxtlər ölkəsi
Nizami ictimai-siyasi-əxlaqi görüş, amal və qayəsinin bədii qəlibdə cilvələnən qələbə akkordları idi, şairin insan
və cəmiyyət konsepsiyası yönümündə fəlsəfi-poetik qənaətlərinin son, təntənəli yekunu idi".
Nizamişünasların əksəriyyəti - Aleksandr Makovelski, Yevgeni Bertels, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə,
Heydər Hüseynov, Camal Mustafayev, Məmməd Arif, Xəlil Yusifov, Azadə Rüstəm və başqaları öz
tədqiqatlarında "ideal cəmiyyət" haqqında fikir və mülahizələrini söyləmiş, dərin fəlsəfi köklərə söykənən bu
utopik nəzəriyyəyə münasibətlərini bildirmişlər. Kimi bu "Xoşbəxtlər ölkəsi" konsepsiyasının mənbəyinin
"Avesta"dan ("Vəndidad"ın I fəslinin XIX bəndi - "Başsızlar ölkəsi"), kimi sufi folklorundan, kimi Fərabinin
"Mədineyi-fazilə"sindən, kimi Firdovsinin "Şahnamə"sində İskəndərin brəhmənlərlə görüşü epizodundan, kimi
Xürrəmilərin dünyagörüşündən - Babəkizmdən qaynaqlandığını söyləyir, kimi də yunan fəlsəfəsindən, hətta
qədim xristianlıqdan nəşət tapdığını irəli sürür. Biz isə bütün bu deyilənlərə yekun olaraq deyə bilərik ki, Nizami
Gəncəvi xəyallarındakı cəmiyyətin poetik cizgisini verərkən həm Şərqin, həm də Qərbin ona qədərki ən işıqlı
düşüncə və fikirlərini ümumiləşdirərək öz ideal modelini təqdim edə bilmişdir.
"İdeal şəhər"in coğrafi məkanı haqqındakı fikir və mülahizələr də az mübahisə doğurmamışdır. Dahi
sələfinin yaradıcılığına böyük ehtiram bəsləyən, onun eşq haqqındakı şahanə dastanını - "Leyli və Məcnun"u
dilimizə çevirən, əsərlərinin motivləri əsasında "Fərhad və Şirin" pyesini yazan Xalq şairi Səməd Vurğun bu
haqda yazırdı: "Şair şimalda, böyük rus xalqının və slavyan xalqlarının vətənində bir cəmiyyət təsvir etmişdir.
Elə bir cəmiyyət ki, orada ağalar və qullar yoxdur, orada insanların mənəvi bərabərliyi hökm sürür, elə bir
cəmiyyət ki, orada şəxsiyyət bütün cəmiyyətin, kollektivin mənafeyi naminə yaradır və qurur, insan zəkası və
həyat həqiqəti təntənə çalır". Göründüyü kimi, Səməd Vurğun da bir çox sovet nizamişünasları kimi hesab edir
ki, şairin təsvir etdiyi "Xoşbəxtlər ölkəsinin" məkanı şimalda - rusların yaşadığı ərazidədir. Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə isə "Azərbaycan şairi Nizami" adlı monoqrafiyasında yazır: "Cənnət şəhər" qətiyyən, heç də SSRİ-nin
olduğu yerdə deyil. Çünki Nizami İskəndərin bu şəhərdən ayrılaraq, Yunanıstana doğru aldığı yolun istiqamətini
göstərir. Həmin istiqamətə əsasən, İskəndər dənizdən keçmiş və xeyli yol aşdıqdan sonra Kirmandan Kirmanşaha,
oradan Babilə, Babildən də Şəhrizura getmişdir. Bu cür aydınlıq olduğu halda "Cənnət şəhər"in qırmızı Moskva
olduğunu iddia etmək coğrafiya elminə təhqirdir! Şairin təxəyyülündə canlanan bu ideal şəhərin yerini təyin etmək
mütləq lazımdırsa, onu (Xırxız) Qırğızla bağlı bir ölkədə axtarmaq gərəkdir. Hər ideal şeyi türklüyə aid edən şair
"ideal şəhər"i də Türküstanda görmüşdür. Qədim yunan mənbələrində də məhz Türküstanda xüsusi mülkiyyət
bilməyən cəmiyyətlərdən bəhs olunur".
Göründüyü kimi, Rəsulzadə bu məqamda Gəncəvinin digər tədqiqatçılarından fərqli mövqedə durur. Əgər
Sovet Nizamişünasları XII əsrin filosof şairinin təsvir etdiyi bu utopiyanın sosializm cəmiyyəti ilə heyrətamiz
dərəcədə həmahəng olduğunu, Sovetlər ölkəsinin "tarixi nailiyyətləri" ilə romantik şairin nəcib və yüksək
arzularının ötüb-keçdiyini söyləyirdilərsə, M.Ə.Rəsulzadə Nizaminin təsvir etdiyi "Ədalət şəhəri" ilə "Sovet
cənnəti"nin arasında heç bir oxşarlıq görmür və çox uğurlu və maraqlı müqayisə aparırdı: "Nizaminin "Cənnət
şəhər"i dindardır, "Sovet cənnəti" isə dinsizdir. Birinci Allahı tanıyır, o biri isə rədd edir. Birincidə yalan
söylənməz, ikincidə isə yalan ən böyük təbliğat silahıdır. Birincidə sevgi əsas, ikincidə isə nifrət hakimdir.
Birincidə anlaşma əsas ikən, ikincidə sinif qovğası əsasdır. Birincidə heyvanlar belə təhlükəsiz yaşadığı halda,
ikincidə insanlar daim ölüm qorxusu altındadır". Düşünürük ki, hər iki fərqli yanaşma və tendensiyanı zaman özü
saf-çürük etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

"Beşikdən qəbr evinəcən elm öyrən", "Elm Çində olsa belə, onun dalınca get", "Bilikli adamlar yer üzünün
işıqlarıdır, peyğəmbərin xələfləridir, mənim varislərimdir" kimi elmi dəyərləndirən yüzlərlə hədis və kəlamların
proletarların peyğəmbərinin "Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq" deyiminin içində əridildiyi, elmlə dinin birbirinə zidd qütblərdə qoyulub öyrənildiyi dövrdə Nizami Gəncəvini elmi, insan zəkasını yüksək dəyərləndirdiyinə
görə sadiq müsəlman hesab etmir, hətta bir qədər irəli gedib ateist hesab edənlər də var idi. Düzdür, Nizami dinə,
Tanrıya xurafatcasına yanaşmır, o, Yaradana əqlin, idrakın pəncərəsindən baxırdı. Yeri-göyü xəlq edən, Nizami
üçün nurlu, işıqlı bir varlıqdır. Şairin tədqiqatçılarından prof. R.Azadə yazır: "...Nizami də dinə tapınırdı, Allaha
kainatın və bütün mövcudatın xaliqi - ilk təkan kimi səcdəsi vardı. Zamanının mömin müsəlmanı idi. Yalnız dahi
şair və mütəfəkkir Nizami kimi deyil, həm də şeyx Nizami kimi adı cahanda əbədiləşmişdir; ...Lakin Nizami dinə
də, "Quran"a da bir Renessans şair-filosof kimi münasibət bəsləyir. Odur ki, onun əsərinin sırf dini problemlərlə
bağlı hissələrində, hətta "Münacat" və "Nət"lərində belə ictimai kəsər daha qüvvətli, daha gözəgəlimlidir".
Nizami insanları nə qədər bəşəriyyəti sevməyə, başqalarının taleyinə həssaslıqla yanaşmağa səsləyirsə, bir
o qədər də mübarizliyə, haqsızlıqla, ədalətsizliklə mücadilə etməyə çağırırdı. Zülm və istibdada, müharibə və
fəlakətə qarşı həmişə amansız olan şair ətalətin, zalımlara boyun əyməyin, mütiliyin əleyhinə çıxırdı. Onun
əsərləri insanı həm xeyirxahlığa, humanizmə, həm də zülmə qarşı mübariz olmağa səsləyirdi.
Nizami Gəncəvi irsinin sahib olduğu bu kimi dəyərlərin bu gün də tədqiq və təbliğ olunması, gənc nəslin
şəxsiyyət kimi formalaşmasında istifadəsi olduqca vacibdir. Hətta şairin dövlətçilik ideyaları, ideal cəmiyyət
istəyi də "poetik arzu" kimi dəyərləndirilməməli, bu gün üçün də aktuallığı nəzərə alınıb, ictimai-fəlsəfi kökləri
araşdırılmalıdır. Bu, XXI əsrin ədəbiyyatşünaslar, sosioloq və filosoflar qarşısında qoyduğu vacib tələbdir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.29.
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Nizami yaradıcılığında təsəvvüf
Nəzakət Məmmədli,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Nizami və təsəvvüf
Nizamini təsəvvüf baxımından təhlil etmək üçün ilk növbədə onun əsərlərini orijinaldan oxumaq, təsəvvüfi
terminologiyaya, simvol və məcazlara bələd olmaq, digər sufi şairlərin əsərləri ilə tanış olmaq lazımdır.
Fikrimizcə, Nizaminin "Xosrov və Şirin" əsəri ilə ən çox üstə-üstə düşən məqamların müşahidə edildiyi
əsər Əttarın "Xosrovnamə" məsnəvisidir. Əttar bu əsərin əvvəlində bir dostunun xahişi ilə özünə xas olan tərzdə,
yəni aşiqanə dastan, mənzum roman şəklində əsər yazdığını qeyd edir. Əttarın "Xosrovnamə"sini bəzən, onun
təsəvvüfi olmayan yeganə əsəri kimi qiymətləndirsələr də, əslində bu əsər də təsəvvüfi məzmundadır. Lakin bu
mənzum eşq dastanında təsəvvüf, Əttarın digər əsərlərində olduğu kimi qabarıq şəkildə görünmür, Nizaminin
əsərlərindəki kimi, daha dərin qatlarda, daha gizli və simvolik şəkildə ifadə edilir.
Nizami, Makedoniyalı İskəndəri "Allah və peyğəmbər" dinini yayan, təbliğ edən bir şəxs kimi verməklə,
eləcə də Xosrovun yuxuda Həzrət Məhəmmədi görərək islamı qəbul etməsini təsvir etməklə dövrünün təsəvvüfi
görüşlərinə uyğun olaraq Nuri-Məhəmmədiyyə və Həqiqəti-Məhəmmədiyyə ideyalarını təsdiqləmiş olur.
"Sufilərə görə, Əqli-Küll bir nurdur ki, buna "Nuri-Məhəmmədiyyə" deyirlər. "Həqiqəti-Məhəmmədiyyə"
bütün kamal sifətlərinin cəmidir. Məşhur bir hədisə görə, Allah-Taala ilk olaraq Məhəmməd Peyğəmbərin nurunu
yaratmış, ondan sonra mərhələ-mərhələ peyğəmbərlərin, övliyaların və digər məxluqatın ruhunu xəlq etmişdir.
Həzrət Məhəmmədin peyğəmbərliyi Həzrət Adəmin peyğəmbərliyindən daha öncə mövcud olmuşdur".
Təsəvvüfi şeirdə geniş yayılmış "Hənuz" rədifli qəzəllərdə ifadə edilən əsas məna "Nuri-Məhəmmədiyyə"
və Həzrət Məhəmmədin nurunun ilkin nur olaraq qəbul edilməsidir. Bu, "Həqiqəti-Məhəmmədiyyə" olaraq da
adlanır. Bütün dünya və içindəkilər yaranmamışdan daha öncə Allah-Taala Məhəmməd Peyğəmbərin nurunu
yaratmışdır. Sonra bu nurdan digər peyğəmbərlərin, övliyaların, möminlərin, insanların və digər bütün məxluqatın
ruhlarını yaratmışdır.
Nizami də istər əsərlərinin əvvəllərində verilən nətlərdə, istərsə də "Xosrov və Şirin", "İskəndərnamə"
əsərlərində bu ideyanı ifadə edir. Şair əsərlənin əvvəlində verdiyi nətlərdə Məhəmməd Peyğəmbərin nurunun
bütün peyğəmbərlərdən əvvəl və üstün olduğunu bildirir:
Həmço əlef rast be əhd-o vəfa
Əvvəl-o axer şode bər ənbiya
(Əhdə vəfada əlif kimi doğrudur,
Peyğəmbərlərin əvvəli də, axırı da odur).
Nizami və Əttar şeirində ortaq rəmz və məcazlar
Məşhur İran alimi Səid Nəfisinin səkkiz çap və ən qədim əlyazma nüsxələri əsasında hazırladığı "Divan-e
ğəsaed-o ğəzəliyyat-e Nezami Gəncəvi" kitabında yer alan bir qəzəl həm Əttarın, həm də Nizaminin divanlarında
var. Səid Nəfisi bu qəzəlin ilk iki beytinin Əhməd Cam Jendepilin divanında nəşr edildiyini qeyd edir:
Meyxanə və məscidin yolu hansıdır?
Ayıra bilmirəm, çünki hər ikisi
mən yazığa haramdır.
Nə məscidə gedə bilirəm, nə meyxanəyə.
Məscidə gedəndə deyirlər ki, rinddir,
Meyxanədə isə deyirlər ki, bu xam sərxoşdur!
Meyxanada bir imam sərxoş məst,
sərxoş olaraq yatmış;
Bilmirəm ki, o bütün adı nədir?
Nizami belə cavab verdi: Meyxanənin
və məscidin qapısı hansıdır?
Hər iki şairin divanında şeirin ilk dörd beyti eynidir. Yalnız beşinci beytin ilk misrasında Nizamidə "anca"
(orda), Əttarın divanında isə "emruz" (bu gün) sözü verilmişdir. Qəzəlin məhz Nizamiyə və ya Əttara aid olması
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barədə qəti söz söyləmək çətindir. Bunun üçün hər iki şairin əsərlərinin əlyazmaları üzərində tədqiqat aparılmalı,
mətnşünaslıq baxımından dəyərləndirmələr edilməlidir.
Nizami yaradıcılığında Kəbeyi-ruhani, tərsa, məscid, meyxanə, deyr və s. terminlər, Əttarda olduğu kimi,
Haqq aşiqi, təqlidi imandan həqiqi imana keçiş, ilahi sirlərin açıqlandığı məkan, salikin qəlbinə ilahidən doğan
nur, müşahidə, ilahi qeyb məqamı və s. mənaları ifadə edir. Bu beytdə Nizami də Əttar kimi "dilbəri-tərsa"
dedikdə ilahi təcəlla nurlarına işarə edir. Əttarın "Məntiqüt-teyr" əsərində məşhur "Şeyx Sənan" hekayəsində 50
dəfə Həcc ziyarəti etmiş, möhtərəm bir şeyxin yuxusunda "tərsa" xristian qızı görüb ona aşiq olması, qızın eşqiylə
yollara düşüb hörmətini, dövlətini, dinini tərk edərək içki içməsi, donuz otarması, xaç taxması və s. təsvir edilir.
Əttar "Divan"ında da "xristian qızı" və "tərsabeçə" obrazlarına tez-tez müraciət edir.
Əttarın "Divan"ında çoxsaylı "Nəqoncəd" , "Nəqoncəm", "Nəmiqoncəd" və s. rədifli qəzəlləri təsəvvüf
ədəbiyyatında geniş yayılmış "sığmazlıq" anlayışını ifadə edir. Sığmazlıq motivi Nizaminin yaradıcılığında da öz
əksini tapmışdır. Bu mövzu əslində ruh və bədən münasibətlərini ifadə edir. Aləmi-ərvahdan, əsl vətəni olan ruhlar
aləmində ayrılan insan ruhu Allahın əmri ilə bədən içində qərar tutur. Ruh böyük, bədən kiçik, ruh lətif, bədən isə
kəsif məxluqdur. Ruh bədən içində sıxılır, əzab çəkir. İnsan ruhu bu dünyanın sərhədlərinə sığmır.
Nizamidə təsəvvüf ideyaları Sənai və Əttardan daha örtülü və pərdəli şəkildə ifadə edilir:
Dər pərde-ye del mizən-o dər pərde həmi quy
Kan pərde çe pərdeəst-o an raz çe raz əst?
Ta pərdegi-ye xas miquyəd ke, Nezami,
Can-e to yek pərde-vo an pərde niyaz əst.
(Könül pərdəsinə gir və pərdə içində söylə:
O pərdə nə pərdədir, o sirr nə sirdir?
Ta xas pərdəçi desin ki, Nizami, sənin canın,
Ruhun bir pərdədir, o pərdə niyazdır).
Nizami saf, ixlaslı bir imanı təbliğ edir, zahir əhlindən olmamağı, sidq və səmimiyyəti tövsiyə edir: "İtaət
o deyil ki, nəbinin torpağına döşənəsən, Sədaqətini ortaya qoy ki, İblis də çox səcdələr etdi".
Şairin fikrincə, həqiqi mömin, Yaradanın eşqinə yaradılanı sevməlidir.
Nizamidə Haqqın təcəllisi "kəmali-zühur" şəklində ifadə edilir. Haqqın təcəllası qarşısında salik TuriSinada Allahın nurunu görüb özündən gedən Musa peyğəmbər kimi yox olur. Çünki Haqqın varlığı yalnız qulun
yoxluğunda, bütün maddi aləmi, dünya bağlarını tərk etdiyi, özündən getdiyi anda təcəlla edir.
Rindlik və qələndərlik motivləri də həm Əttar, həm də Nizami yaradıcılığında müşahidə edilən ortaq
məqamlardandır.
Hər iki sənətkarın yaradıcılığında nəfslə mübarizə, mənəvi kamillik, əql və eşq münasibətləri təsəvvüfi
baxımdan əks edilmişdir. Nizami də, Əttar da insanı dünyanın əşrəfi, kainatın yaranma səbəbi hesab edərək, onu
çirkin duyğulardan təmizlənməyə, nəfsini tərbiyə etməyə, ruhi yüksəlişə doğru səsləmişlər.
"Sirlər xəzinəsi"ndə təsəvvüf
Əbədi həyat ideyası və sirr anlayışı Nizami şeirinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Əgər əbədi həyata qovuşmaq
istəyirsənsə, eşq əzablarında öz cismini fənaya ver. Yalnız bu zaman ilahi sirlərə qovuşmaq və əbədi həyat tapmaq
mümkündür.
"Nəhayət, gecənin qaranlığında onu həyat çeşməsi kim tapdım. Bu bir xəzinədir, onu necə açım ki, gizli
tapdım" - deyən şairin bütün yaradıcılığı və şəxsiyyəti "məxzənül-əsrar"dır. Onun şeirinin ölümsüzlüyü isə bu
sirlərin ən gözəl açarıdır.
Təsəvvüfi yolçuluğun mərhələləri olan "yeddi bağça", "yeddi vadi", "yeddi məqam", "yeddi qapı", "yeddi
peykər", "yeddi cam" və s.-nin əsər adlarında istifadəsini də görürük. Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" əsərində Sənai
Qəznəvinin "Hədiqətül-həqiqə", Əttarın "Əsrarnamə", "İlahinamə" əsəri ilə səsləşən məqamlar çoxdur.
"Gecənin vəsfi və könülə dalma" bölümündə Nizami təsəvvüfi yolçuluq nəticəsində maddi pərdələrinin
qaldırılması, bəsirətin açılmasından bəhs edir:
Nə cür keçim qapıdan? Cığır hanı, yol hanı?
Bəlkə geri qayıdım, tərk edim bu məkanı?
Qorxudan nitqim batıb. Yolum dar bir keçiddi,
Fəqət cilovdan tutan eşqim dadıma yetdi.
Sarayın ürəyindən bir səs qopdu: - Nizami!
İçəri keç, bura gəl! - Bu səs necə səmimi.
Saray hərəminin dərhal məhrəmi oldum,
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"Gəl lap içəri". - Getdim. Nurlu bir hücrə buldum.
Bir əfsanə içində yeddi hekayət kimi,
Yeddi xəlifə burda əyləşiblər səmimi.
Yeddilik sistemi Əttarın "Məntiqüt-teyr" əsərində mənəvi yolçuluğun rəmzi olan yeddi vadi - tələb, eşq,
mərifət, tovhid, heyrət, istiğna, fəna-bəqa mərhələlərini ifadə edir. Yeddi sayı qədim yunan, hind, İran
mifologiyasında müqəddəs olduğu kimi, islam təsəvvüfündə də xüsusi önəm kəsb edir. Nizaminin "Yeddi gözəl"
əsərində də yeddilik simvolikasından istifadə edilir. Lakin "Sirlər xəzinəsi" əsərində 3 xəlvətdən söhbət gedir.
Xəlvət dedikdə salikin 40 gün tənhalığa çəkilməsi, özünü ibadətə həsr etməsi nəzərdə tutulur. Şair digər təsəvvüfi
əsərlərdə olduğu kimi, qəlbin insan vücudundakı uca məqamından, "cismani və ruhani" xüsusiyyətləri özündə
birləşdirməsindən bəhs edir. "Qəlbin tanınması" bölümündə şair "Xaceyi-dil"dən riyazəti qəbul etdiyini, riyazətə
girdiyini bildirir:
Xace-ye del əhd-e məra taze kərd
Nam-e Nezami fələk avaze kərd.
Çonke nədidəm ze riyazət qozir,
Gəştəm əz an xacə riyazət pəzir.
(Qəlbin sahibi mənim əhd-peymanımı təzələdi;
Nizaminin adını fələk zümzümə etdi.
Riyazətdən keçə bilməyəcəyimi görüb;
O sahibdən riyazəti qəbul etdim).
Şair riyazəti qəbul edərək xəlvətə girməsindən bəhs edir. Şair birinci xəlvətdən bəhs edərkən yenə də irfani
ideyaları gözəl poetik forma içərisində gizlədir. Yaşıl bağ, çiçəklər, nəğmə oxuyan quşlar, gözəl təbiət mənzərələri
əslində ilahi Hüsnün, təcəllayi-camalın bir rəmzidir. Şair xəlvətdə ruhun yüksəlişindən bəhs edir:
Ruzi əz an Mesr-e Zoleyxa pənah
Yusef-e xoşxolq birun şod ze çah.
(Bir gün o Züleyxanın ölkəsi olan
Misirə pənah apardı;
Xoş xasiyyətli Yusif quyudan nicat tapdı).
Şair insanın cismani bağlardan, asılılıqdan qurtulmasını ruh Yusifinin bədən quyusundan xilas olması kimi
verir. Öz nəfsinin qeydindən, dünyaya bağlılıqdan qurtardığını bildirir. Birinci xəlvətdə təbiət gözəllikləri sanki
bir rəssam fırçasıyla çəkilirmiş kimi təsvir edilirdisə, "İkinci xəlvət və məşuqənin görünməsi" bəhsində şair insan
gözəlliyini vəsf edir. Təbiətin bütün gözəllikləri, güllər, ağaclar, quşlar bu gözəlliyin yanında sönük qalır. Bununla
şair insanın məxluqatın əşrəfi, bütün yaradılmışların ən mükəmməli olduğunu ifadə edir. Bu gözəlliyin
mahiyyətini dərk edən şairin gözü önündən surət, zahir aləmi qalxır. Bədən qəfəsindən xilas olur:
Kise-ye surət ze miyanəm qoşad
Tövq-e tən əz gərdən-e canəm qoşad.
(Surət örtüyünü ortadan qaldırdı;
Bədən boyunduruğunu ruhumun boynundan açdı).
Şair burada rəmz və məcazlarla danışır:
Vanke roxəş pərdegi-ye xas bud
Ayine-ye surət-e İxlas bud.
(Üzü xüsusi bir pərdə içində idi;
İxlas surəsinin aynası idi).
Nizamiyə görə, insan maddi dünya bağlarından qurtularsa, riyadan, rəngdən xilas olar, ilahi sirlər
xəzinəsinə çevrilər:
Xətm-e səpidi-vo seyahi şodi,
Məxzən ol-əsrar-e İlahi şodi.
(Ağlıq və qaralığa son versən;
İlahinin sirlər xəzinəsi olarsan).
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Bu fikir sonra böyük sufi şair Nəbatinin bir şeirində də ifadə olunmuşdur. Mövlananın qəzəlinə nəzirə olan
qəzəlin son beytində yazır:
(Degər, Nəbati, raz-e u dər nəzd-e hər nakəs məqu,
Dər bəste, həmçon məxzən ol-əsrar şəv, əsrar şəv).
(Bir daha, Nəbati, onun sirrini
hər nakəsin yanında söyləmə;
Qapını (dilini) bağla, "Sirlər xəzinəsi" ol, sirr ol).
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.28-29.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Türklüyü ilə qürurlanan Şirin
Nizaminin "Xosrov və Şirin"i əsasında
Səadət Şıxıyeva
Giriş
Azərbaycan ədəbiyyatının dünya ədəbi fikrinə yeni düşüncə axarı gətirən, onu istiqamətləndirən ən
görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nizami Gəncəvinin (1141-1209) "Xəmsə"sində öncəki dövrlər və öz
çağının çeşidli biliklərinin cəmlənməsi onu müxtəlif məqsədlərlə təhlilə cəlbetmə imkanı verir. Əsərin dəyərli
özəlliklərinə onun Azərbaycanın tarixi və coğrafiyasına aid məlumatları ehtiva etməsi də daxildir. Bu barədə bəzi
tədqiqatçılar çeşidli niyyətlərlə - tarix, dilçilik və ya ədəbiyyatşünaslıq yönündən bəhs etmişlər. Bizim bu
məqaləni yazmaqda məqsədimiz bu böyük bəhsin bir parçası olan problemə - Şirinin coğrafi, milli və dini
mənsubiyyəti ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirməkdir. Əslində bu, təkcə bir bədii obrazla bağlı öyrənilməsinə
ehtiyac duyulan mövzu deyildir. Bu məsələnin illərlə aktuallığını qorumasının səbəbi Şirinin, demək ki, o dövrdə
Ərmənzəmində dünyaya gələn, o torpaqda böyüyüb boya-başa çatan Azərbaycan övladının çoxyönlü (milli, dini
və s.) kimliyidir. Şirinin Ərmənzəmindən olması və orada hökmdarlıq etməsini, onun milli mənsubiyyəti
məsələsini, bu barədə Nizaminin tarixi bilik və bədii yozumlarını həssas edən məqam onun bugünkü
Azərbaycanın siyasi durumu, tarixi keçmişi, orta çağda əhali tərkibi və s. ilə bağlılığıdır və bu mövzunun təhlilinin
bir çox suallara tutarlı cavab verməyə şərait yarada bilməsidir.
Şirin və prototipləri
Mövzuya keçməmişdən öncə qeyd edək ki, nizamişünaslıqda milli mənsubiyyəti ilə təkrar-təkrar gündəmə
gələn, bir sıra mübahisə və müzakirələrin obyekti olan Şirinin tarixi və ədəbi şəxsiyyəti ətrafında fikir həmrəyliyi
yoxdur. Çox zaman Nizaminin haqqında bəhs etdiyi Ərmənzəminin adının bu gün digər tarixi ərazimizdə mövcud
olan Ermənistan ilə assosiativliyinə aldanılaraq yanlış nəticələrə gəlinmişdir. Xüsusilə sovet dövrü
ədəbiyyatşünaslığı saxta xalqlar dostluğu ideologiyasının təsiri ilə həmin məqsədyönlü təqdimatı ənənəyə çevirdi,
hələ də elmi və tarixi çözümünü tapmayan uzunömürlü bir mübahisənin əsasını qoydu. Bu yanlış düşüncəyə yol
açan səbəblərdən biri də Ərmənzəminin əsərin mənzum tərcüməsi və müvafiq beytlərinin şərhlərində bəzən
Ərmənistan, bəzən hətta Ərmənlər kimi tərcümə olunmasıdır:
Xosrov yetişməkçün o şux canana
Göndərdi Şapuru Ərmənistana.
Bildi, qorxub şahdan, ova getmişdir,
Ərmənlər tərəfə səfər etmişdir.
Halbuki Nizaminin "Xosrov və Şirin"inin baş qəhrəmanlarından biri olan Şirin mərkəzi Bərdə olan
Ərmənzəminin hökmdarıdır və onun türklüyünü şair dəfələrlə vurğulayır. (Bu barədə irəlidə təfərrüatlı bəhs
edəcəyik). Əslində "türk" sözünün bir etnonim olaraq diqqətdən kənarda qalmasının bir səbəbi də Nizaminin bu
ifadəyə çeşidli müsbət anlamları yükləməsidir. Amma bu, onun etnonim olmaqdan çıxıb milli mənsubiyyət
bildirməməsi demək deyildir. Başqa sözlə, bəzi məqamlarda bir çox anlamların ("ağlıq", "gözəllik", "yüksəklik",
"paklıq"...) toplusu olan "türk" (bu barədə bax: Məmməd Əmin Rəsulzadə. Azərbaycan şairi Nizami, Bakı:
Azərnəşr, 1991, s. 143-144) milli mənsubiyyətin ifadəçisi olaraq da nəzərdə tutulur. Amma sovet dövrü
araşdırmalarında "türk" etnonimi üzərindəki məlum tabu Nizaminin bir sıra ideyalarının təhrifli və natamam
təqdimi ilə nəticələndiyi kimi, Şirinin etnik mənşəyi və ümumiyyətlə, Ərmənzəminin əhali tərkibi barədə də yanlış
təsəvvürlərin yaranıb formalaşmasına yol açdı.
Yenə də diqqətdən yayınan məqamlardan biri Nizamidə bir dəfə də olsun Ərmənin etnonim (millət adı)
kimi istifadə olunmamasıdır. O, xatırlandığı bütün mikromətnlərdə yalnız toponim (coğrafi ad) kimi nəzərdə
tutulur. Eynilə Səqlabın istifadə şəkillərində gördüyümüz mənzərədir. Nizaminin bu əsərində Ərmən də Səqlab
kimi toponim, yer adıdır və onun heç bir şəkildə etnonim kimi istifadəsini görmürük. Cəmi bir yerdə "ərməni"
(Ərmənə məxsus) ifadəsi yer alır: "qol-e Ərməni" (Ərmən kömürü). Göründüyü kimi, söz həmin şəklində də etnik
mənsubiyyətin ifadəçisi deyildir.
Burada tarixə kiçik ekskursa - Şirinin həyatda olduğu dövrdə Bərdə hökmdarının kimliyini xatırlatmağa da
ehtiyac vardır. Tarixi şəxsiyyətlər olan Sasani hökmdarı Xosrov Pərviz və məlikəsi Şirinin həyatda olduğu illərdə,
məlum olduğu kimi, paytaxtı Bərdə olan Qafqaz Albaniyasında Mehranilər hakimiyyətdə idi. Araşdırmalarda
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məşhur hökmdar və sərkərdə Cavanşirin də mənsub olduğu bu xanədanın nümayəndələrinin etnik mənşəcə parf
olduğu bildirilir. Tarixi qaynaqlarda bu xanədanın öncə Sasanilərin siyasi himayəsində olduğu, sonralar
müstəqillik qazanması barədə geniş məlumat verilir...
Nizaminin qəhrəmanı Şirinin prototipi olan Siranın coğrafi mənsubiyyəti barədə isə tarixi qaynaqlarda yunan xronikaları, ermənicə mənbələr və s.-də fərqli məlumatlar verilir. Onu rumlu, bizanslı, xuzistanlı deyə
müxtəlif coğrafiyalarla əlaqələndirən müəlliflər konkret millət adını qeyd etmir, bunu coğrafi mənsubiyyəti
vurğulamaqla dolayısı ilə nəzərə çatdırırlar. Görünür, bu boşluq daha sonrakı dövrlərdə bəzi erməni müəlliflərinin
Sasani məlikəsinin mənşə etibarilə erməni olduğunu iddia etməsinə şərait yaratmışdır. Tanınmış tədqiqatçı
Q.Əliyev bu iddiaları belə bir əsaslı dəlillə təkzib edir ki, Şirinin müasiri olan və daha sonrakı erməni müəlliflərin
əsərlərində bu barədə heç bir məlumata rast gəlinmir. (Göstərilən əsər, s. 35). Bu da Şirinin prototipinin erməni
əsilli olması iddiasında olan çağdaş tədqiqatçılara tutarlı bir cavabdır.
Amma Sasani məlikəsinin xristian dininə mənsub olduğu qaynaqlarda yekdilliklə təsdiqlənir. Bu,
"Şahnamə"də "Xosrov və Şirin əhvalatı"nı ("Soxənha-ye Xosrov-o Şirin") tarixi mənbələrə istinadən söyləyən
Firdovsiyədək davam edir. (Bu barədə ətraflı məlumat üçün bax: Q.Ö.Aliev. Leqenda o Xosrove i Şirin v
literaturax narodov Vostoka. Moskva: İzdatelğstvo vostoçnoy literaturı, 1960, s. 33-34). Bunu da qeyd edək ki,
Firdovsinin "Şahnamə"sində Xosrov və Şirin əhvalatı epizodik xarakterlidir. Şair bu qadın qəhrəmanının milli və
coğrafi mənsubiyyətini deyil, ictimai mənşəyini - hansı zümrəyə mənsub olduğunu diqqət mərkəzinə çəkir.
Zərdüşti kahinlərinin - möbidlərin Şirini aşağı təbəqədən olmasına görə Xosrova layiq bilmədiklərindən geniş
bəhs edən Firdovsi dini və ya etnik baxımdan uyğunsuzluqdan söz açmır. Bundan başqa, Rum qeysərinin qızı
Məryəmin xristian olmasını vurğulayan şair Şirinin vəsiyyəti qismində onun öz dilindən ömrünün sonunadək
Yəzdana sadiq qalacağını bildirir... Beləliklə, Nizaminin sələfi də Şirini xristian və ya erməni kimi təqdim etmir.
Burada çox önəmli bir məsələni də qeyd etməyə ehtiyac vardır ki, Nizaminin Xosrovu Şirinə nisbətən öz
tarixi prototipi ilə daha artıq ortaq cəhətlərə malikdir. Şirin isə Nizaminin təqdimatında öz prototipi ilə bir çox
baxımdan əlaqəsini itirmiş durumdadır: prototip və bədii surətin başlıca müştərək cəhətlərinə onu Xosrovun çox
sevməsi, Sasani məlikəsi statusunun sahibi olduğu, qənirsiz gözəllik və dərin ağıl sahibi olmasıdır. Nizami bu
surəti yaradarkən onunla sevimli Afaqına ikinci həyat verdiyindən qəhrəmanının dini və milli mənsubiyyətini də
dəyişmiş, sevən tərəflər arasında ictimai status baxımından tarazlıq yaratmış, hər ikisini öncə şahzadə, daha sonra
hökmdar olaraq göstərmişdir. Həm də Nizaminin bu məhəbbət dastanı Firdovsinin "Şahnamə"sinin ana
xətlərindən birinə - İran və Turan zidliyinə gizli bir cavab səciyyəlidir. Tarixən Azərbaycanla bağlılığı olmayan,
başqa coğrafiya və milli kimlik ilə əlaqəli Şirini Arran və Ərmənzəminlə (Azərbaycan) əlaqəli təqdim edib onun
mənşəyini Babilə, etnik mənsubiyyətini türkə bağlayan Nizami bu əsərində maraqlı əkslik və vəhdət yaradır. Zidd
qütblərdən birini Sasani hökmdarı Xosrov (İran), digərini türk olaraq, Turan və Babilistanla bağlı Şirin təmsil
edir. Amma şair sələfi Firdovsidən fərqli olaraq, onlar arasındakı qarşıdurma, qanlı müharibələr və s.-dən deyil,
böyük bir eşq və sədaqətdən danışır...
Məhinbanu və "sələf"ləri
Burada ortaya belə bir sual da çıxır ki, Nizami Ərmənzəmindən bəhs edərkən məhəbbətlə təbiəti və
gözəlliklərini vəsf etdiyi bu ölkənin həqiqi tarixi keçmişindən və ümumiyyətlə, Xosrov Pərvizin dövründə
paytaxtı Bərdə olan ölkənin Mehranilərin hakimiyyəti altında olduğundan xəbərsiz olmuşdurmu? Onu Şirin
bəhsində tarixi gerçəklikdən daha çox uzaqlaşıb bədii təxəyyülünün axarına uymağa tarixi qaynaqlardan
xəbərsizlikmi vadar etmişdir? O zaman niyə onun Xosrov Pərvizlə bağlı verdiyi məlumatlar, əsasən, tarixi
mənbələrdə deyilənlərə və onun kimi tarixi qaynaqlara söykənən Firdovsinin söylədiklərinə daha yaxındır?
Zənnimizcə, Nizaminin qadın qəhrəmanını Bərdənin hökmdarı etməsinin bir neçə səbəbi vardır: yurduna və
Şirinin prototipi olaraq gördüyü Afaqa məhəbbəti. Bu əsər boyu aydın görünən səbəblərdir. Digəri xüsusi
araşdırmaya möhtac olan və indilik yalnız ehtimal kimi irəli sürə biləcəyimiz Mehranilər, Parfiya və Babilistan
əlaqəsidir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, etnik mənşəcə parf sayılan Mehranilərin Babilistanla dolayısı ilə əlaqəsi
vardı. Araşdırmalarda Babilistanın süqutundan sonra onun bir dövlət olaraq, Parfiyanın tərkibinə daxil olduğu
bildirilir. Beləliklə də, Məhinbanunun prototipi olan Şəmiranın, əslində məşhur Babil hökmdarı Semiramidanın
yada düşməsi səbəbinə də bir aydınlıq gəlir. Eləcə də Azərbaycana yaxın ərazidə - "Albaniyadan yuxarı dağlarda"
amazonkaların yaşaması barədə qədim qaynaqlarda deyilənlər (bax: Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar, Bakı:
Çıraq nəşriyyatı, 2007, s. 22) də şairin digər ilham qaynağı ola bilərdi.
Şairin Məhinbanunu Mehranilər kimi xristian deyil, atəşpərəst kimi təqdim etmənin səbəbi də, çox güman
ki, onun prototipi Semiramidanın dini mənsubiyyətindən qaynaqlanır. Müqayisə üçün bunu da qeyd edək ki,
"Ağvan ölkəsinin tarixi"ndən albanların VII əsrdə xristianlıq kimi qərarlaşan dininin bütpərəstliyin yerinə gəldiyi
məlum olur. Bu mənada Nizaminin Şirin və bibisini bütpərəst və ya xristian deyil, atəşpərəst kimi təqdiminin
Babil hökmdarı ilə bağlı məlumatlardan qaynaqlandığını güman etmək mümkündür. Bundan başqa, artıq qeyd
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etdiyimiz kimi, Firdovsinin Şirininin də Yəzdana sitayiş edənlərdən, yəni zərdüşti dininə qail olduğunu onun elə
öz dilindən deyilən beytlərdən öyrənirik...
Ümumiyyətlə, Nizaminin digər qəhrəmanlarının təsvirində də Babil rəvayətlərinin motivlərinə müraciət
müşahidə olunur. Bunlardan biri çiyninə öküz alan Fitnənin təsviri ilə Babilistanda arxeoloji qazıntılar zamanı
üzə çıxarılmış çiynində keçi daşıyan qadın heykəlciyinin assosiativliyidir.
Şirinin milli kimliyi
İlk olaraq, Nizaminin bu baş qadın qəhrəmanının milliyyət etibarilə kimliyini tədqiqatçıların dilindən, daha
sonra şairin özü və qəhrəmanı Şirindən eşidək. "Yaxın Şərq ədəbiyyatında Xosrov və Şirin mövzusu" adlı çox
dəyərli araşdırmanın müəllifi olan Qulamhüseyn Beqdeli bəhsin əvvəlində yazır: "Nizami Şirini gah Qafqaz
gözəli, Bərdə şahzadəsi, gah da Ərmən hökmdarı kimi qələmə alaraq, onun mənşə və milliyyətcə hansı xalqa,
ölkəyə mənsub olduğu barədə açıq və qəti fikir söyləmir. Şair öz poemasında Şirini gah erməni, gah da türk kimi
təqdim edir". (Q.Beqdeli. Yaxın Şərq ədəbiyyatında Xosrov və Şirin mövzusu. Bakı: Elm, 1970, s. 88). Daha
sonra bu dediklərini öz sözləri ilə təkzib edən müəllif bildirir ki, Nizami bu əsərində "təkcə Şirinin öz dili ilə onun
türk xalqına mənsub olduğunu bildirmir, bəlkə Məhinbanunun da dilindən bu haqda fikir söyləyir. Həm də şair
Şirini geyimi, hansı adət və ənənəyə bağlılığı, etnik xüsusiyyətləri, davranışı və bir sıra digər səciyyələrinə görə
də türk qızı kimi tərənnüm edir". (Göstərilən əsər, s. 89).
Əslində, Nizami əsərdə bir çox məqamda bəzən açıq, bəzən də işarəvi dil ilə Şirinin milli mənsubiyyətini
diqqət mərkəzinə çəkir. Bunlardan biri indiyədək tədqiqatçıların diqqətindən yayınan ərmənzəminli Şirinin həyat
tərzi - köçərilikdir. Nizaminin Əfrasiyabın varisi saydığı Məhinbanunun ölkəsindəki yaşamın köçəri səciyyəliliyi
maraq doğurur. Çünki şairin bu təsviri türkman (tərəkəmə) və türk xalqları üçün xarakterik olan bir yaşayış tərzinə
uyğun gəlir:
Gül fəslində yeri Muğandır,
Çünki ayaq basdığı yerlər yamyaşıl olur.
Yayda Ərmən dağlarına gedər,
Nazla güllükləri və xırmanları bir-bir gəzər.
Payız vaxtı Abxaza gələr,
Ov tapmaq üçün (quş kimi) qanadlanar.
Qışda Bərdəyə meyil göstərər,
Çünki Bərdənin havası isti olur.
Şair başqa bir yerdə deyir:
Çöldən, biyabandan keçib,
Sürətlə Ərmən dağlarına çatdı.
Çünki o gözəllər dəstə ilə
Yayda o dağa gələrdilər.
Göründüyü kimi, Nizaminin bu qəhrəmanlarının - Şirinin bibisinin hökmdar olduğu ölkədəki insanların və
o cümlədən Şirinin də həyat tərzi köçəri türklərin məişətinə uyğun təsvir edilmişdir. Şairin Afaqla bağlı bəhsdə
yer verdiyi aşağıdakı misralar onun köçəriliyi türklərin həyatının ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq bildiyini göstərir:
Türklər tək olmuşdur bir köçə möhtac,
Türklər tək eylədi yurdumu tarac.
Bunu da xatırladaq ki, Nizamidən sonra yaşamış Həmdullah Qəzvini (1281- 1339) "Nuzhətül-qülub''
əsərində bərdəlilərin şəhərdən kənarda gözəl istirahət yerləri olduğunu göstərir, yayın istisində onlar orada
dincəlirlərmiş. Bu yer isə Xarik (Hirək) adlanırdı. Qəzvininin verdiyi məlumatlara görə, Xaruk çox səfalı olub,
orada çoxlu bulaqlar, otlaqlar və ov yerləri vardır. Bərdəlilər yayda oraya, qışda isə öz əsas yerləri olan Bərdəyə
qayıdırdılar. (Sitat: Arif Məmmədov. Bərdə toponiminə dair mülahizələr, "Tarix və onun problemləri", 2011, N1,
s. 198-dəndir).
İndiyədək diqqətdən kənarda qalan digər bir cəhət Şirinin yaxın çevrəsindəki qızların adları vasitəsilə ifadə
olunan milli mənsubiyyətdir. Nizami Şirinin nədimlərindən olan 10 qızın adını qeyd edir. Bu adlardan üçü
vasitəsilə şair, "Yeddi gözəl" əsərində gördüyümüz kimi, onların mənşəcə türk olduğuna işarət edir: Firəngiz
(orijinalda: Firəngis), Səməntürk, Xütənxatın. Bu adlardan birincisi (elə əsərdəki sıralamada da o ad birincidir)
Firdovsinin "Şahnamə"sində türk hökmdarı Əfrasiyabın qızı Firəngizin adı ilə eynidir. Son iki ad Nizami
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təxəyyülünün məhsulu kimi görünür. Qalan yeddi ad isə ərəb və fars mənşəlidir: Süheyl, Əcəbnuş, Fələknaz,
Hümeyla, Humayun, Pərizad, Gövhərmülk.
Nizami bu gözəlləri bəzən kəniz, bəzən nədim kimi göstərsə də, Şapurun Şirini Xosrova tanıtmasında
deyilir:
O ölkədə əmir olan pəriüzlülərin hamısı
Xidmətində dayanıb buyruğuna qulaq asırlar.
Ayüzlü zadəgan qızlarından
Yetmiş nəfəri xidmətində hazır dayanıb.
Deməli, ölkə "əmir olan pəriüzlülər" - qadın başçılar tərəfindən idarə olunur, bu türk, fars və ərəb mənşəli
əmirlər isə türk Məhinbanuya tabedirlər...
Elmi araşdırmalarda Şirinin türklüyünü əsaslandırmaq üçün ən çox istinad verilən iki misra isə az qala dillər
əzbəridir:
Əgər o Aydırsa, biz Aftabıq,
O Keyxosrov, bizsə Əfrasiyabıq.
Əslinə çox yaxın olan bu mənzum parçanın orijinaldan sətri tərcüməsi belədir:
Əgər o Aydırsa, biz də Günəşik,
Əgər (o) Keyxosrovdursa, (biz) Əfrasiyabıq.
Bu misralar çox zaman Şirin və Məhinbanunun milli mənsubiyyətini, onların türk olduqlarını təsdiqləmək
niyyəti ilə misal olaraq göstərilir. Çünki Q.Beqdelinin də qeyd etdiyi kimi, "Şahnamə"dən etibarən Əfrasiyab
türklüyü, Keyxosrov isə iranlılığı təmsil edir. (Göstərilən əsər, s. 89).
Qeyd etməliyik ki, Nizaminin Məhinbanunun dilindən səsləndirdiyi bu misralarda başqa mətləblər də
gizlidir. Belə ki, Məhinbanu Arrandan başlamış Ərmənə qədər, başqa sözlə, Muğan, Ərmən, Abxaz və Bərdənin
də daxil olduğu böyük bir bölgənin fərmanına boyun əydiyi bir hökmdardır. Əslində "böyük xanım" anlamına
gələn Məhinbanunun bu ad-titulu həm də "böyük hökmdar", "şahlar şahı", "şahənşah" anlamına gələn Xosrovla
da yaxın anlamlı bir ifadə kimi nəzərdə tutulur. Nizami deyir:
İgidliyi kişilərdən artıqdır,
Böyüklüyünə görə Məhin banu adlandırırlar.
O cahangirin adı Şəmiradır,
Şəmiranın izahı Məhin banudur.
Yeri gəlmişkən bunu da qeyd edək ki, mənzum tərcümə və hətta filoloji tərcümədə belə Nizaminin
Məhinbanuya aid etdiyi sifətlər təhrif olunub. Mənzum tərcümədə son misralar aşağıdakı kimi ifadə edilir:
Şəmira adlanır o göyçək qadın,
Böyükdür mənası bu gözəl adın.
Filoloji tərcümə isə mətnin əslinə yaxın olsa da, "cahangir" sadəcə "hökmdar" sözü ilə əvəz edilmişdir ki,
bu ifadələrin anlam tutumu eyni deyildir...
Bu mənada Məhinbanu: "o, Keyxosrovdursa, biz Əfrasiyabıq", - deyərkən təkcə milli mənşəyə işarə edərək
qürrələnmir, həm də siyasi güc və qüdrət baxımından da Sasanilərdən geri qalmadıqlarını vurğulayır.
Burada digər bir incə məqam Keyxosrovun Ay, Əfrasiyabın isə Günəşlə müqayisə olunaraq, bu səma
cisimlərinə bənzədilmələridir. Azərbaycan folklor örnəklərində Ayın oğlan, Günəşin isə qız kimi təsəvvür və
təqdim olunması məlumdur. Bu mənada bu bənzətmə də yerinə düşür. Çünki Xosrov Keyxosrovun, Şirin isə
Əfrasiyabın nəslinin davamçısı sayılır. Bu mənada Ayın Xosrov, Günəşin isə Şirinlə əlaqələndirilməsi xalq
inamları baxımından da doğru seçim sayılır. Nəhayət, səma cismi olaraq, Ay qaranlıq və soyuq səma cismi olaraq
öz işığını Günəşdən alır... Bu təbiət hadisəsi orta çağ şeirində xüsusi diqqət yetirilən motivlərdəndir. Nizami də,
göründüyü kimi, ilk baxışda Keyxosrovla Əfrasiyabı ali məqam baxımından bərabər tutsa da, əslində təşbeh
seçimi onun türk hökmdarını daha ali status sahibi kimi gördüyünü göstərir.
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, tədqiqatçıların əksəriyyəti Nizaminin Şirinin mənşəyi məsələsinə ilk dəfə
Məhinbanunun ona öyüd verdiyi zaman işarə etdiyini bildirərək, yuxarıdakı məşhur beyti xatırladırlar. Amma
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örnəklərdən də gördüyümüz kimi, milli mənsubiyyət əsər boyunca müxtəlif yardımçı detallar vasitəsilə də
vurğulanmışdır.
Şirinin iftixar mənbəyi: türklük və Türküstan
Əsərdə öz mənşəyi, türklüyü ilə öyünmə təkcə Məhinbanunun nitqində görünmür, eyni şəkildə qürrələnmə
Şirinin öz türklüyünü ifadə şəkillərində də müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, Nizami Şirin ilə əlaqəli olaraq istifadə
etdiyi xüsusi vurğulu "türk" sözünə epitetlər aid edərkən heç bir təkrara yol vermir və hər dəfə yeni bir sifəti
diqqətə çatdırır. "Şirinin Xosrova cavabı" adlı fəsillərdə Şirin "naz bilməyən bir türk olmadığını", "qəmzəsi ilə
könül ovlayan bir türk" olduğunu, "sərxoş türklər kimi gözlərinin məstliyini" dilə gətirir və "ərəbcə bilməyən türk
deyiləm mən" deyə öyünür.
Beytlərdən birində deyilir:
Qara gözlü türkəm bu dam üstə mən,
Ağ hindu adını almışam səndən.
Beləliklə də, Şirinin öz sözləri ilə sanki portreti cızılır və məzmun etibarilə mətnin əslinə yaxın bu mənzum
misralarda onun ağbənizli, qaragözlü bir gözəl olması haqqında təsəvvür yaradılır.
Q.Beqdeli haqlı olaraq yazır: "...düzdür, bədii ədəbiyyatda "türk" və "hindu" sözləri bəzən rəşadət və
cəsarət rəmzi, bəzən də kölə, qul mənasında işlənmişdir. Ancaq burada Şirin məhz özünün türk olduğunu söyləyir,
rəşidlikdən, cəngavərlikdən və köləlikdən söz getmir. Bir də ki, Şirin bu sözləri rəmzi mənasında işlətdiyi zaman
da özünü hindu yox, türk adlandırır". (Göstərilən əsər, s. 90). Daha sonra tədqiqatçı Nizaminin türk sözünü sadəcə
məcazi bir deyim kimi işlətmədiyini, bununla milli mənsubiyyəti nəzərdə tutduğunu bir qədər ehtiyatla olsa da
doğru müəyyənləşdirir: "Nizami Dərbənd hökmdarı tərəfindən göndərilən qıpçaq gözəli Afaqı (Appaq) da elə
Şirin sayağı "türk", "türküm" adlandırır. Bu oxşarlıqdan bir daha bu nəticəyə gəlmək olar ki, Nizaminin Şirin
barədə söylədiyi "türk" sözü də Afaq haqqında dediyi kimidir. Şair Afaqı təriflədiyi sözlərlə, təşbehlərlə Şirini də
tərifləyir, oxşayır". (Göstərilən əsər, s. 90).
Nəkisanın Şirinin dilindən söylədiyi nəğmədə də türkmənşəliliyə diqqət çəkilir:
Əgər gözüm türklükdən daraldısa,
Cavanmərd hindu kimi üzr istəməyə gəlmişdir.
Nizami "Şirinin Xosrova cavabı" fəsillərindən birində "Xəllux gözəllərinin günəşi" deyə təqdim etdiyi
qadın baş qəhrəmanını digər qisimlərdə onun öz dili ilə Çin Türküstanının Təraz və Xütən kimi yerləri ilə də
əlaqələndirməklə türk mənşəliliyinin üzərinə diqqəti cəlb edir: "Hələ cavanlıq arxım qurumamışdır // Üzüm Təraz
gözəllərinin bir dənəsidir"; "Saçdığım ətirlə Xütənlə yarışaram...".
Şirinin özünü bənzətmələrində türklərin yurdu olan Səqlab və Rumu seçimi də eyni bir düşüncədən - onun
türk mənşəliliyi qənaətindən qaynaqlanır.
Bir çiçək kimi idim - Səğlab mülkünün
banusu ("banu-ye Səqlab"),
İndi gülab kimi şüşədə məhbus (mətndə:
"dej banu" (qalanın xanımı)) kimiyəm.
Bircə nazımla Rumu alaram,
Qoxumla Xütənlə bəhsə girərəm.
Nizaminin yuxarıdakı beytlərdən birincisində türk-qıpçaq eli Səqlabın banusu adlandırdığı Şirini bir də gül
ilə əlaqələndirməsi təsadüfi deyildi. İlk olaraq "Kitabi-Dədə Qorqud"da Banuçiçək adında gördüyümüz bu fikri
bağ Şirin-Səqlab banusu və gül əlaqəsində də nəzərə çarpır. Bundan başqa, farsca "banu" həm də gül suyu
saxlanılan qaba deyilir. Beləliklə, bir-birilə əlaqəli banu (həm xanım, həm də gül suyu saxlanılan şüşə qab) və
çiçək (həm gül, həm də türk şahzadələrinin titulu) bir-birilə fikri tənasüb yaradır.
Nizami dövründə Rumun əhali tərkibini və oranı tutanların da türk olduğunu nəzərə alsaq, şairin yuxarıdakı
misralarındakı poetik bənzətmənin ilham qaynağı aşkara çıxar.
Şirinin qiyafəsinin təsvirində də türklük dolayısı ilə nəzərə çatdırılır: "Cövhərlə bəzənmiş örpəyi // Çinlilər
sayağı başına salmışdı". Q.Beqdeli haqlı olaraq, bu beytdə Şirinin "Çin sayağı" örpəyinin təsvirini türklər kimi
geyinib bəzənmə kimi dəyərləndirir. (Göstərilən əsər, s. 90). Çünki Nizami bir çox orta çağ şairi kimi Çin
deyərkən əksər hallarda Çin Türküstanını nəzərdə tutur. Onun "Xosrov və Şirin"ində yer alan "torkan-e Çin" ("Çin
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türkləri") ifadəsi, eləcə də Xəllux, Xütən və Tərazı xatırlatması tədqiqatçının bu mülahizəsinin həqiqətə
uyğunluğunu təsdiqləyir.
Burada daha bir mühüm məqamı da qeyd etmək istəyirik ki, Nizaminin xüsusi diqqət yetirdiyi Ərmənzəmin
və Bərdə, onların təbii gözəllikləri, bu torpaqların övladı olaraq öydüyü Məhinbanu və Şirinin türklüyü məsələsinə
"Xəmsə" ənənəsini davam etdirən xələflərinin əsərlərində diqqət yetirilməmişdir. Nizaminin bu məsnəvisinə ilk
farsca nəzirə yazan türkəsilli şair Əmir Xosrov Dəhləvinin və eyni əsərə ilk türkcə nəzirə qələmə alan Əlişir
Nəvainin Şirin surətini təqdim şəklində heç bir milli mənsubiyyətin vurğulanmadığını müşahidə etdik. Bundan
başqa, Nizaminin mövzusunda yazmasına baxmayaraq, onun bir çox motiv və təsvirlərini təkzibə meyilli Arif
Ərdəbili Şirinin Ərmənzəmindən olmasını fakt kimi qəbul etsə də, onun etnik mənşəyi məsələsinə toxunmur.
Ümumiyyətlə, Nizami ənənəsinə sadiq qalaraq, Şirinin Ərmənzəmindən və ya Ərməndən olmasını vurğulayan
hər üç müəllifin əsərində bu, sadəcə coğrafi addır.
Araşdırmamız Nizaminin Şirinin milli mənsubiyyəti ilə bağlı xüsusi vurğulu işarələrinin divan və təsəvvüf
ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nəsiminin nəzərini cəlb etdiyini aşkara çıxardı. "Xosrov
və Şirin" mövzusunda məsnəvi müəllifi olmasa da, Nəsimi özünün istər farsca, istərsə də türkcə divanında
sələfinin bir çox motivlərini - onun sevən və sevilən bir gözəl, qadınlar ölkəsinin padşahı ("xosrovi-xuban") və
gözəl nitq sahibi olduğu, Xosrov və Fərhadın ona aşiqliyinin özəllikləri, Şəkərlə rəqabəti və s. kimi motivlərə
fraqmentar müraciət etmiş və şeirinə bu illüstrativ səciyyəli motivlərlə məzmun dərinliyi qazandırmışdır. Şairin
Nizaminin bu əsərindən əxz etdiyi bir motiv - Şirinin türklüyünün ifadəsi də indiyədək digər tədqiqatçıların
nəzərini cəlb etməmişdir. Nəsimi beytlərindən birində deyir:
Fərhad ilə Xosrov, ey Nəsimi,
Şirin kələci, şəkkərdəhansan.
Beyti belə açıqlaya bilərik: sevən də, sevilən də, eşqi yolunda canından keçən (Fərhad) də, yolunda candan
keçilən (Xosrov) də səndə cəmləşib, ey Nəsimi. Çünki sözün ("kələci") şirin (həm də: Şirin), o sözün ifadəçisi,
vasitəsi olan ağızın ("dəhan") şəkərdir (həm də: Şəkkər). Burada daha bir maraqlı məqam vardır: Nəsimi paytaxtı
Bərdə olan ölkənin hökmdarı Şirinin adını qədim türkcədə "söz" anlamında olan "kələci", isfahanlı Şəkkərin adını
isə farsca "dəhan"la əlaqələndirir. İlk baxışda bu ad və ifadələr arasında bağlılığın olması inandırıcı görünməyə
bilər. Amma orta çağda İslami Şərq poeziyasında, o cümlədən onun ən qüdrətli təmsilçilərindən olan Nəsiminin
şeirində bədii məntiqin güclülüyünü nəzərə aldıqda buradakı uyğunluğun təsadüfü olmadığı qənaəti hasil olur.
Çünki orta çağ şeirində heç bir söz təsadüfən seçilmirdi, poetik materialın məzmunu dəqiq müəyyənləşdirilir və
forması həssaslıqla qurulurdu. Bundan başqa, Nəsiminin türkcə divanında "kələci"nin deyil, "söz"ün işləkliyini,
"dəhan" kimi "ağız"ın da istifadə olunduğunu nəzərə aldıqda onun yuxarıdakı beytdə sözləri milli mənsubiyyətə
uyğun seçimində təsadüfilik olmadığı nəticəsinə gəlmək mümkündür.
Nəticə
Göründüyü kimi, Nizami Şirinin mənşəcə türklüyü barədə sistemli bir təsəvvür yarada bilmişdir. Bu cəhət
isə şairin onunla əlaqəli hər bir detal (qohumluq münasibəti, dostluq əlaqələri, fəxriyyə səbkli sözləri, qiyafəsi,
yaşam tərzi və s.) vasitəsilə qəhrəmanının mənşəcə türklüyünü oxucusuna aşıladığını təsdiqləyir.
Sonda bunu da qeyd etmək istərdik ki, əsər boyunca müxtəlif səviyyələrdə türkə məhəbbətin dilə gətirilməsi
əslində təkcə Şirinə aid duyğuların ifadəsi deyildir. Eyni zamanda Nizaminin həmin misralardakı şeir dili onun
özünün ruh halına bir tərcümandır...
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.20-22.
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Nizami Gəncəvinin nəsil şəcərəsi haqqında
Zəhra Allahverdiyeva
Nizami Gəncəvinin nəsil şəcərəsi haqqında məxəzlərdə məlumatlar çox azdır, şairin özü haqqında
yazdıqları isə təəssüf ki, güclü təhriflərə məruz qalmışdır. Bununla belə, tədqiqatçını həqiqətə aparan faktlar da
az deyildir.
XI-XII əsrdə Azərbaycan Atabəylərinin mərkəz şəhəri olan Gəncə əhalisinin türklərdən ibarət olduğunu bir
çox tədqiqatçılar mənbələr əsasında təsdiq etmişlər. Təsadüfi deyildir ki, İran alimi Barat Zəncani yazırdı: "Bir
halda ki, Gəncə əhalisinin dili türk dili idi və Nizami də türkcə şeirlər yazmışdır - burada şəkk-şübhə ola bilməz".
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 olunurdu.
Onu da qeyd edim ki, Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrdə də Məhəmməd Cahan Pəhləvan və Qızıl Arslanın
hakimiyyəti illərində Atabəylərin istər Gəncə, istərsə də Naxçıvan saraylarında fəaliyyət göstərən 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 vardır.
Nizami Gəncəvinin babası Zəki Müəyyəd-din əslən Oğuz türklərinin Boz ox qolundan çıxmış adlı-sanlı
türk bəyzadələr nəslindən idi. O, Gəncədə din xadimi və Səlcuqlar sarayına yaxın bir şəxs idi və "Müəyyəd-din"
- (dində Allah tərəfindən qüvvət verilən, saxlanılan) tituluna layiq görülmüşdü. Məşhur şərqşünas alim Rüstəm
Əliyev "Müəyyəd-din" - adını islami adlar və titullar əsasında araşdırarkən yazırdı ki, "Əd-din" və "fid-din",
yaxud "billah" komponenti ilə bitən ləqəblər yalnız din xadimlərinə xas ola bilərdi. Lakin bəzən şeirdə bu
komponentlər atılırdı. Nizami özü "Leyli və Məcnun" əsərində - atasından danışarkən, babasının adını "Zəki
Müəyyəd" adı ilə yad etmişdir:
Əgər babaların adəti ilə atam Yusif Zəki Müəyyəd oğlu köçdüsə,
Dövranla necə dava salım?
Bu, dövranın qanunudur, zülm deyil, nə sızlayım?
Şairin babası Zəki Müəyyəd-din Gəncə əhalisinin əsil-nəsəbli təbəqəsindən olmaqla, sürətlə inkişaf edərək
sənaye şəhərinə çevrilən Gəncə mühitində ailə iqtisadiyyatını da inkişaf etdirmişdi. Ailə üzvlərinin Gəncə
şəhərində çörəkbişirmə sexi və müzəhhəblik (parça üzərinə qızıl saplarla naxışsalma) sənəti üzrə məşğuliyyətləri
var idi.
Nizami Gəncəvinin atası - Zəki Müəyyədin-dinin oğlu Yusif də Gəncədə hörmət və izzət sahibi idi. İran
alimi Səid Nəfisi yazırdı ki, "Bir çox təzkirəçilər təsdiq etmişlər ki, Nizaminin atası da Gəncə sakini olmuş və
Gəncədə doğulmuşdur". Nizami Gəncəvinin atası Yusifin sənaye şəhəri olan Gəncədə çörək istehsalı ilə məşğul
olmasını Həmid Araslı, Məmməd Cəfər və başqa bir çox alimlər dəfələrlə qeyd etmişlər. Nizami Gəncəvinin
boya-başa çatmasında və mükəmməl tərbiyə və təhsil almasında atasının mühüm rolu olmuşdur.
Nizami Gəncəvinin anası 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 etmişlər.
XX əsrin 80-ci illərində bir sıra şərqşünaslar bu sözün "qord" - yəni "igid" mənasında olduğunu söyləmişlər.
Görkəmli 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
tərəfindən kord, yaxud qord anlamında yazıldığı üzərində düşünməmiş, onu kord, yəni kürd tərzində yazmışlar.
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
dəyişmişdir. Belə ki, Azərbaycan nizamişünaslığının yeni nəslini təmsil edən tədqiqatçı Hürnisə Bəşirova Nizami
Gəncəvinin "Leyli və Məcnun" əsərinin Türkiyədə Topqapı sarayında saxlanılan qədim əlyazması üzərində
araşdırma aparmış və bu mötəbər nüsxədə "Mənim anam kürd Rəisə qarşımda ana kimi öldü" beytlərinin olmadığı
faktını aşkar etmişdir. Deməli, bu qondarma beytlər Nizami əsərinə sonrakı dövrlərdə ilhaq olunmuş və şairin
anasının türk mənşəyinin təhrif olunmasına yol açmışdır.
Nizami Gəncəvinin dayısı, yəni anasının qardaşı Xacə Ömər Gəncə sarayına yaxın, yüksək nüfuza malik
bir şəxs idi. O 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
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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 olmuşdur. Gənc İlyasın yüksək təhsil almasında,
Gəncə sarayında toplanan məşhur ustadlar, elm adamları və dövlət xadimləri ilə tanış olmasında, o cümlədən
saray kitabxanasından faydalanmasında dayısı Xacə Ömərin mühüm rolu olmuşdur. 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.
Görünür, elə saray mühitindən başlayaraq, Yusifin atasının Xacə Ömərin ailəsi ilə yaxın dostluğu olmuş və
hər iki ailənin qohumluq telləri yaranmışdır. Yusifin ailəsində İlyas və Əhməd adında iki oğul övladı böyümüşdür.
Şeir yaradıcılığında İlyas özünə Nizami, Əhməd isə Qivami təxəllüsünü götürmüşdür.
Nizaminin qardaşı Qivami Mütərrizi Gəncəvi haqqında məlumat verən məxəzlər onun Azərbaycanın Gəncə
bölgəsində doğulduğunu, Nizami Gəncəvinin qardaşı, ya əmisi oğlu olduğunu göstərmişlər. Mənbələrdə əsl adı
Məhəmməd, yaxud Əhməd kimi qeyd olunur - Əhməd Xəbbaz (çörəkçi) - Gənceyi - nisbəsi və Qivami Mütərrizi
təxəllüsü ilə şeirlər yazıb-yaratmışdır. Dövlət şah Səmərqəndi "Təzkirətüş-şüəra"nın Şeyx Nizami Gəncəvinin
zikrinə həsr etdiyi hissədə "Mütərrizi" təxəllüsünü (qızıl haşiyələr, naxışlar ustası) Nizaminin də künyəsinə aid
edərək, Nizami Gəncəvi və onun qardaşı Qivami Mütərrizi haqqında belə yazmışdır: "Onun mövludi-şərifi
Gəncədir və ölkələrin xəritəsində bu vilayəti Cənzə yazırlar. Şeyxin böyüklüyünü və fəzilət və kamalını
dəyərləndirməkdə dil acizdir. Onun sözünün tövrü məlahətli və anidir ki, kamal sahiblərinin ona Şeyx Nizaməddin
təxəllüsü verməsi onunla bağlıdır və künyəsi - Əbu Məhəmməd bin Yusif bin Müəyyəddir, Mütərrizi kimi şöhrət
tapmışdır və Şeyxin qardaşı Qivami Mütərrizidir ki, ustad şairlərdən olmuş, elə bir qəsidə söyləmişdir ki, tamam
şeir sənətinə həsr olunmuşdur və onun zikrində həmin qəsidədən bəzi qeydlər ediləcəkdir".
Nizaminin qardaşı Qivami Mütərrizinin həyatı və yaradıcılığı haqqında Ziya Paşa, Məhəmmədəli Tərbiyət,
E.G.Braun, A.Y.Krımski, Həmid Araslı, Yevgeni Bertels, Əli Əkbər Şəhabi, Şibli Nemani, Əli Əkbər Dehxoda,
Zəbihulla Səfa, S.İ.Dibaçi, Xəlil Yusifli, O.F.Akimuşkin və başqaları qiymətli məlumatlar vermişlər.
XIX əsrin görkəmli hind alimi Şibli Nemani özünün məşhur "Əcəm şeiri" əsərinin Qivami Gəncəvi
hissəsində Nizami Gəncəvinin ailəsindən bəhs edərək belə yazırdı: "Nizaminin ailəsində hamı fəzl və hünər əhli
idi. Qardaşı Qivami Mütərrizi əsrinin məşhur şairi olmuşdur".
Görkəmli Azərbaycan alimi Məhəmmədəli Tərbiyət XX əsrin əvvəllərində yazdığı "Danişməndani Azərbaycan" təzkirəsində - XII əsrin ən görkəmli söz ustadlarından biri, fəsahətli və bilikli şair olan Qivami
Mütərrizi Qivaməddin Əhmədin Nizami Gəncəvinin doğma qardaşı, ya da onun əmisi oğlu olduğunu xüsusi qeyd
etmiş və onların ikisinin də arif Əxi Fərəcin müridi olduqlarını, həmçinin Qivami Mütərrizinin yeddi min beytdən
ibarət şeir "Divanı"nın olduğunu yazmışdır.
XX əsrin 40-cı illərində "Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı" mövzusu üzrə silsilə araşdırmalar
aparan görkəmli şərqşünas Yevgeni Bertels şairin ailəsindən bəhs edərkən yazırdı: "Ailənin, şübhəsiz, müəyyən
gəliri varmış, yoxsa oğulları gözəl təhsil ala bilməzdi. Nizaminin qardaşı da şair idi və Qivami Mütərrizi ləqəbi
ilə yazırdı. Lakin mürəkkəb şeir texnikasını məharətlə mənimsəmiş olan bu adam başqa bir yolla getmiş və saray
şairi şöhrətini intixab etmişdi".
Hər iki qardaş - Nizami Gəncəvi və Qivami Gəncəvi Azərbaycan Atabəyi Qızıl Arslanı özlərinin yaxın
hamisi hesab etmişlər. Nizami Gəncəvi "Xosrov və Şirin" və "İqbalnamə" əsərlərində Atabəy Qızıl Arslanın ona
qayğısını hörmətlə yad etmişdir. Qardaşı Qivami Mütərrizi Gəncəvi də "Bədaye`əl-əshar fi sənaye`əl-əş`ar" ("Şeir
sənətində ən gözəl (bədii) sehrlər") - məşhur qəsidəsini öz hamisi Atabəy Qızıl Arslana ithaf etmişdir.
Nizami Gəncəvi 1169-cu ildə Dərbənd hakiminin ona töhfə göndərdiyi türk-qıpçaq gözəli Afaqı sevmiş və
onunla ailə qurmuşdur. Afaqla olan bu izdivacdan Nizaminin iki oğlu dünyaya gəlmişdir. Oğlunun biri dünyadan
çox erkən köçmüşdür. Bir oğlunun adının Məhəmməd olduğu şairin əsərlərindən bəllidir. Nizaminin oğlu
Məhəmməd ağıllı, fərasətli, atasına dayaq olan bir övlad, həm də öz dövrünün ziyalı bir şəxsiyyəti olmuşdur.
Nizami Gəncəvinin sevimli arvadı türk-qıpçaq gözəli Afaq və övladı Məhəmməd haqqında söylədikləri də
mühüm faktlardır. Şair özünün "Xosrov və Şirin" əsərində çox gənc ölən sevimli Afaqın ölümünə ağı söyləmiş,
ona "Türküm" və oğlu Məhəmmədə "Türkzadəm" (Türk balam) deyərək öz türk nəcabəti ilə fəxr etmişdir:
Türklər kimi köçməyə möhtac olanda,
Türklüyündən evimi talana verdi.
Türküm çadırımdan köçüb getdisə,
İlahi, Türk balamı sən özün qoru!
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Nizaminin müasiri olduğu sultanlar haqqında olan məlumatlar da şairin həyatına dair mühüm faktlardır.
Bizim marağımızda olan bir məsələ üzərində dayanmaq vacibdir. "Leyli və Məcnun" əsərində Şirvanşah
Əxsitanın 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 başlayır. Amma öz qürurunu sındırmayan şair əsər boyu Şirvanşaha yaxşı dərs verir.
Əsərin "Məlik Əxsitan bin Məniçöhrün mədhi" hissəsinin sonunda Nizami öz adını Üveys adlandırır:
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 yazmışlar. Lakin Üveys sözünün
sətiraltı mənaları da mövcuddur. Çünki Nizaminin əsas məqsədi yalnız özünü Məhəmməd eşqində Üveys
Qəraniyə bənzətmək olsaydı, bunu elə peyğmbərə həsr olunmuş hissədə yazardı. Şirvanşahın mədhi hissəsində
Nizami bu adı təsadüfi olaraq çəkməmişdir. "Üveys" adında türklərin totemlə bağlı kökü və tamğa işarəsi vardır.
Qədim ərəblər Oğuza "Üveys", yəni "Qurd balası" adını vermişlər. Qədim ərəb və fars lüğətlərində "Üveys" qurd
adıdır.
Başqa bir tərəfdən, Üveys, yəni "qurd balası" ifadəsi qədim türklərdə müqəddəs şamanlara aid edilən
titullardan biri idi.
Bu haqda əhəmiyyətli bir fakt da vardır ki, Nizaminin Misirin Xədiviyyə kitabxanasında tapılan, adı
Nizaminin özü isə talan olunan nüsxədə Nizaminin adı, künyəsi "Divan-e Nizami. Talif: əl-Mövla Nizaməddin
Əbu Məhəmməd Cəmaləddin Yusif bin Müəyyəd əl- Gəncəvi-əl-Üveysi" kimi təqdim olunması da fikrimizi
təsdiq edir.
Bu faktlardan göründüyü kimi, böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həm ata tərəfdən, həm də ana
xətti ilə milli mənsubiyyəti türkdür. Şairin öz əsərlərində verdiyi məlumatlar buna parlaq sübutdur.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.23.
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İranda Nizami Gəncəvi irsinə münasibət: iddialar və həqiqətlər
Eynulla MƏDƏTLİ
Nizami əsrlər boyu şimallı-cənublu bütün Azərbaycan xalqının milli iftixar mənbəyi olmuşdur. Xalqımızın
neçə-neçə nəsilləri Nizami ruhu ilə böyüyüb zənginləşmişdir. Eyni zamanda Nizamini İran şairi kimi təqdim edən
İran ədəbiyyatşünaslığı bu zəngin mənəvi-ədəbi irsi özününküləşdirməkdə, mənimsəməkdə əsla tərəddüd etmir.
Nizami irsinə dair İran ədəbiyyatının bəzi nümunələrinə nəzər salaq. Özünün "İran və Qafqaz" əsərində
tanınmış tarixçi Pərviz Vərcavənd yazır: "Nizami bir İran əsillidir (iraninejad), anası aryayi və irani qövminə
mənsub kürdlərdən idi, amma bu böyük şair fars ədəbiyyatının bir neçə aparıcı (şəhsəvar) şairlərindən biridir,
Gəncədə doğulmuş, orada yaşamış və orada da vəfat etmişdir, indi Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin (əlbəttə,
Sourəri Azərbaycan deyilən) nümayəndəsi adlandırılır!". İran və Qəfqaz. (Əran və Şirvan). Neveşte, gerdavəri və
tənzim Dr. Pərviz Vərcavənd. Tehran, nəşre Qətre, 1378, s.280.
İrandan fərqli olaraq dünya şərqşünasları, həmçinin Rusiya tədqiqatçıları hər zaman Nizami irsini yüksək
dəyərləndirmişlər, hər vaxt Nizami irsinə ədəbiyyat araşdırmalarında lazımi yer verilmişdir. Eləcə də 1960-cı ilin
yayında Moskvada Sovet hökumətinin qərarı ilə dünya şərqşünaslarının konfransındakı məruzə və çıxışlarda
Nizami irsi diqqətdən kənarda deyildi. Şahlıq İranını bu konfransda təmsil edən İran elmi ictimaiyyətinin tanınmış
simaları olan Pur Davud, Meynəvi, Səid Nəfisi, Moin, Yarşater, İrəc Əfşar Nizaminin böyük Azərbaycan şairi
kimi təqdim edilməsinə qarşı əsaslı bir iddia irəli sürə bilməmişdilər. (Adəmiyyət Teymurəs.Gəşti bər qozəşte.
Xaterat-e səfir-e kəbir-e İran dər Şourəvi, 1945-1965).Tehran, Ketabsəra,1368 (1989), s. 228.
İkinci Dünya müharibəsinin SSRİ üçün ən ağır zamanında, alman-faşistlərinin uzun sürən mühasirəsi
şəraitində Leninqradda (Sankt-Peterburq) Nizaminin anadan olmasının 800 illik yubileyinin keçirilməsi, onun
əsərlərinin nəşri, sonralar isə adının əbədiləşdirilməsi, Bakının mərkəzində möhtəşəm heykəlinin qoyulması və
başqa bu kimi tədbirlər, əlbəttə, İranda birmənalı qarşılanmamışdı. Oradakı elmi ədəbiyyatlarda, siyasi kluarlarda,
mətbuat vasitələrində Nizaminin "İran dilli (fars) və ruhlu" şair olaraq, məhz İrana mənsubluğunu iddia edənlər
həmin vaxtdan etibarən çoxalmağa başladı.
Ümumən, İranda azərbaycanlıları (Azərbaycan türklərini) İran-fars mənşəli hesab etmək cəhdləri hər
zaman olmuşdur və indi də müxtəlif tədqiqatçılar belə düşünməkdə və yazmaqda davam edirlər. Hətta tarixdən,
ədəbiyyatdan yazan peşəkar, ya qeyri-peşəkar araşdırmaçılar bəzən çox bəsit və məntiqsiz iddialar irəli sürürlər.
Qeyd edilməlidir ki, sovetlər zamanı Nizami Gəncəvinin yubileylərinin keçirilməsi ilə əlaqədar narahat
olan İran elmi dairələrinin qeyri-elmi iddialarına İranın xarici ölkələrindəki diplomatik missiyaların rəhbərləri və
diplomatları da bir qayda olaraq səs verirdilər. Məsələn, İranın Moskvadakı səfirliyinin yüksək diplomatı, sonra
isə İranın SSRİ-də səfiri olmuş Teymurəs Adəmiyyət " Keçmişə səyahət" kitabında yazır:
"Nizaminin vəfatının 750 illiyi münasibətilə SSRİ-nin tanınmış şərqşünası Bertelsin 1953-cü ilin
dekabrında "Literaturnaya qazeta"da Nizami Gəncəvi haqqında məqaləsi dərc edilmişdi. Bu məqalədə də, o
zamanlar dərc edilən məqalələrdə olduğu kimi, İran şairinin başqa xalqa aid olduğu irəli sürülürdü. Mən qəzetin
redaktoruna məktub yazıb istədim ki, SSRİ Elmlər Akademiyasının üzvü cənab Bertels (aşağıdakı) suallarıma
cavab versin:
1. Məqalə müəllifi Gəncədə doğulmuş Nizamini Azərbaycan şairi adlandırır, Nişapurda doğulmuş
Xəyyamı tacik şairi adlandırır. Onların hər ikisi bir dildə - fars dilində öz şeirlərini yazmışlar. Nə cür onların biri
azərbaycanlı, digəri tacik ola bilər? Sözümün canı budur ki, Nizaminin azərbaycanlı hesab edilməsinin səbəbi
onun Gəncədə doğulmasıdırsa, Gəncə də Sovet Azərbaycanının şəhəridir, onda nə üçün İranın Nişapur şəhərində
doğulan Xəyyam iranlı yox, tacik olur? Çünki Xəyyamın tacik olmağının meyarı onun farsca yazmasıdır. Nə üçün
onda şeirlərini farsca yazan Nizami azərbaycanlı adlandırılır, tacik yox?
Xülasəsi budur ki, Nizami Sovet Azərbaycanının şəhəri Gəncədə doğulub və onu azərbaycanlılardan alıb
taciklərə vermək olmaz. Amma İranın farsdilli şairi Xəyyamı ki Nişapurda doğulub, Nişapur da SSRİ-də deyil,
İranda yerləşir, deməli, onu yağmalayıb taciklərə verməkdə bir mane yoxdur.
2-ci sualım bu idi ki, tacik və Azərbaycan şairi olmağın nə fərqi vardır?
3-cü sualım bu idi ki, İran və tacik şairinin bir-birindən nə fərqi vardır, əgər varsa nədir?
T.Adəmiyyətin yazdığına görə, Bertelsin qısa cavabı onun çıxılmaz vəziyyətə düşdüyünü yaxşı bəyan
edirmiş. Yəni naçar qalaraq son illərin tələblərini (?) hesaba almalı olub. Əlbəttə, bu qeyri-elmi meyarları qəbul
etmək olmaz. ( Adəmiyyət... s.240-243).
Qeyd edilməlidir ki, T.Adəmiyyət 17 dekabr 1953-cü il tarixində "Pravda" qəzetinin redaktoruna da SSRİ
EA-nın müxbir üzvü E.Bertelsin "Velikoe tvorenie Nizami" məqaləsinə etiraz məktubu göndərmiş, bənzər
suallarla müraciət etmişdi. (Adəmiyyət - s.245).
Nizami Gəncəvi ilə əlaqədar 1953-cü ilin 15 dekabr tarixində "Pravda" qəzetində Səməd Vurğunun
"Velikiy Qumanist" (Böyük humanist) məqaləsi dərc edilmişdi. Məqalədə S.Vurğun yazırdı: "Başıbəlalı
Azərbaycan xalqı tarixin çox sınaqlarından keçmişdir. Lakin o, ən başlıcasını unutmamışdır: öz tarixini, öz milli
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dilini, öz mədəniyyətini öz doğma oğlu və şairi Nizamini ki, qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə doğulmuş və
orada yaşamışdır (indiki Kirovabad)".
T.Adəmiyyət eyni ilə Səməd Vurğunun "Böyük humanist" məqaləsinə təpki göstərmiş, redaktora etiraz
məktubu ilə müraciət etmişdir. Məktubda Nizaminin Azərbaycan şairi kimi təqdim və tərənnüm edilməsi İran
səfirini sözün həqiqi mənasında hikkələndirmişdir. T.Adəmiyyət yazır ki, Nizaminin beş poemasının üçünün
mövzusunun Azərbaycanla əlaqəsi yoxdur (?) "Leyli və Məcnun" ərəb süjetidir, "İskəndərnamə" Makedoniya və
başqaları, "Xosrov və Şirin" erməni və b. Nizaminin farsca yazmağını, əsərlərinin mövzu-süjet müxtəlifliyini
vurğulayan Adəmiyyət onun Azərbaycan şairi olmadığını iddia edir. (Adəmiyyət.. s.242).
Diplomatın bu cəhdi, əlbəttə, səbəbsiz deyildi, çünki İranda atası Rza şahın bədnam ariyaçılıq siyasətini
yeni şəkildə davam etdirən Məhəmməd Rza şahın həyata keçirdiyi dövlət siyasəti bunu tələb edirdi, müxtəlif
dövrlərdə yaşayıb-yaratmış bütün digər xalqlara mənsub farsca yazan mütəfəkkirlərin, məşhur şairlərin İran-fars
mənşəli olduqları iddiası irəli sürülürdü.
T.Adəmiyyətin Gəncə barəsində qeydləri də diqqətçəkəndir. Vərəqaltı qeyddə yazır ki, Gəncə şəhərinin
adını Sovetlər "...abad" qoyublar, bu sözün əvvəlindəki üç hərf farsca pis sözdür, pis olmazdı ki, biz ona
Kuruşabad deyək, çünki ruslar Kuruşa (Əhəməni hökmdarı - E.M.) elə Kir deyirlər. Buradakı gizli niyyət də üzə
çıxır. Belə ki, İran diplomatı tarixi Gəncə adının bərpa edilməsini deyil, onu bu dəfə də Əhəməni hökmdarı
Kuruşun (Kir) adı ilə adlandırıb bu Azərbaycan şəhərini də iranlılaşdırmaq iddiasındadır.
Maraqlıdır ki, Nizami dünyanın möhtərəm alimləri və elmi qurumları tərəfindən böyük Azərbaycan şairi
kimi qəbul edilsə də, indinin özündə də İranda ona sahiblənmək iddialarına rast gəlinir. Bu kimi əsassız fikirlərə
həm elmi dairələrdə, həm də mətbuat səhifələrində rast gəlmək olar. İranın yüksək dövlət rəsmiləri də fürsət düşən
kimi sözarası olsa da, Nizaminin İran şairi olduğunu söyləməkdən çəkinmirlər.
Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, yalnız fars dilində yazdığına görə Nizamini, eləcə də orta əsrlərin bir sıra
xalqlara mənsub mütəfəkkirlərini İran şairi kimi təqdim etmək tendensiyası şahlıq zamanında olduğu kimi, indi
də davam etməkdədir. Bu kimi fikirlər yalnız elm və fikir adamları tərəfindən deyil, yüksək dövlət rəsmilərinin
dilindən də eşidilməkdədir. Deməli, ərazi iddiaları edilə bilməyəndə mədəni-mənəvi irsə iddialar cəhd edilir.
Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" əsərində onun milli kimliyinə dair beytlərini Nizami irsinin tədqiqatçısı
Siracəddin Hacı "Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd"
adlandırdığı kitabında Nizaminin milli kimliyinə bir daha aydınlıq gətirilir və onun bir sıra beytlərinin türk
ruhundan, türkə hüsn-rəğbət məzmunundan söz açılır:
Türk gözəllərinin gülüşlərindən
səkər xəcalət çəkirdi?
Onların baxışları ceyranların
gözündən sürməni aparırdı.
Yaxud:
Türklərin dövləti ona görə ucaldı ki,
Məmləkətdə ədalət hakim oldu.
Siracəddin Hacı yazır: "Nizami türkdür, amma millətçi deyil, ümmətçidir, insanlığın şairidir. (525-ci qəzet,
17 aprel 2019).
Həqiqətən də fars dilində yazsa da, Nizami poeziyasında türkə məhəbbət, türk gözəlinə dəyər verilməsi,
əsərlərində vəsf etdiyi türk hökmdarları və qəhrəmanları hüsn-rəğbət doğurur. Şübhə yoxdur ki, böyük özbək şairi
Əlişir Nəvai də Nizami irsinin bu keyfiyyətlərindən bəhrələnmişdir. Türk mənşəli, məşhur hind şairi Əmir Xosrov
Dəhləvi Nizami poeziyasının təsiri ilə Nizamidən yüz il sonra Xəmsə yaratdı, o da dövrün şeir dili kimi qəbul
edilən dəri (fars) dilində yazırdı.
Dünya Nizamişünaslığının qəbul etdiyi görkəmli alim Rüstəm Əliyev qətiyyətlə bildirir ki, Nizamini fars
və ya tacik şairi hesab etmək iddiaları rədd edilməlidir. Nizami Azərbaycan şairidir, çünki onu Azərbaycan və
onun qədim xalqı yetişdirmişdir. Şair dəfələrlə türk (azərbaycanlı) olduğunu bildirmişdir. Nizami özünün
dördüncü məşhur "Yeddi gözəl" poemasında çağdaşları və həmşərilərindən şikayətlənərək deyir:
Torkiyəmra dər in həboş nəxərənd,
Lacərəm, duğbaye xoş nəxorənd.
(Türklüyümü bu həbəşlərdə qiymətləndirmirlər, rəncidə edib xoş dovğamı da içmirlər)
(Bax: Doktor Cavad Heyət. Nizami Gəncəvinin əsərlərində türk sözləri, ifadələri və zərbülməsəlləri, fars
dilində. "Varlıq" jurnalı, Tehran, 1385 (2006), payız, özəl sayı, s.27).
Rüstəm Əliyev yazır ki, Nizami "türk" deyərkən öz xalqını - Azərbaycan türklərini nəzərdə tuturdu. Türk
sultanı Səncəri aqil idarəçiliyə və ədalətə dəvət edirdi, onun fikrincə, bir türk hökmdarı haqq və ədaləti təmin
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etmirsə, rəhmli deyilsə, o, türk ola bilməz, yalnız türk olduğunu söylər. Nizaminin "Sirlər xəzinəsi"ndəki
aşağıdakı beytlərində deyilir:
Dovlət-e torkan ke boləndi gereft
Məmləkət əz dadresəndi gereft.
Conke to bidadgəri pərvəri
Tork neyi, hendu-ye bidadgəri.
(Türklərin ölkəsi ucalıb yüksəldi
Məmləkətə mərhəmət hakim oldu.
Sən ki, zülmün qarşısını almırsan,
Demək sən türk deyil, zalım hindlisən).
(Rüstəm Əliyev. Nizami Gəncəvi. Bakı, Yazıçı-1991, s.22.)
Rüstəm Əliyev yazır ki, Nizami üçün türk hər zaman qəhrəman, sərkərdə, pəhləvan, yenilməz əsgərdir...
Türk sözü Nizamidə həm də bəyaz, gözəl, zərif mənalarında da işlədilir. Nizami poemalarında ana dilindəki
"alaçıq", "muncuq", "yataq", "uşaq" və onlarca bu kimi sözlərdən istifadə etmişdir. (Rüstəm Əliyev. s.23.).
Nizami irsinin dünyada tanınmış tədqiqatçısı Həmid Araslı Nizami Gəncəvinin 1180-ci ildə tamamladığı
"Xosrov və Şirin" poemasını təhlil edərək yazmışdır: "Poemanın Azərbaycan xalqının tarixi ilə səsləşən maraqlı
məzmunu vardır. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk mənzum roman olan bu əsər Sasani hökmdarlarından
Xosrov Pərvizlə Bərdə hakiminin vəliəhdi gözəl Şirin arasındakı məhəbbət haqqındadır. Şirin heç də İran
diplomatının iddia etdiyi kimi erməni qızı deyildir, xristian dininə mənsub bu gözəl o zaman xristianlığın yayıldığı
Albaniyada (əsasən indiki Azərbaycan Respublikası ərazisi) alban hökmdarının qızı idi. Nizami bu möhtəşəm
əsərində də türk hökmdarlarını - Sultan Toğrulu, Atabəy Eldənizi, Qızıl Arslanı mədh edir, türk oğlu Fərhadı
böyük məhəbbət və rəğbətlə təsvir edir. Şirinə gəldikdə, Nizami onu elmə, əxlaqa, ədalətə, hökmdarlığa layiq,
ağıllı və gözəl bir Azərbaycan gözəli kimi məhəbbətlə vəsf edir və onu hər cəhətdən Xosrov Pərvizdən üstün
görür. ("Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Bakı, Lider nəşriyyatı, 2004, s.4. Həmid Araslının ön sözü -"Ölməz
məhəbbət dastanı").
"Xosrov və Şirin"də Nizami "torkan-e kalem" ifadəsini işlətməklə türklərin savadlılığına, ziyalılığına işarə
etmiş və bunu yüksək dəyərləndirmişdir. Gəncədə və Azərbaycanın digər guşələrində yaşayan Azərbaycan
türkləri elmin, təhsilin, şeirin, mənəviyyatın dəyərini bilir və qiymətləndirirdilər. Nizaminin doğulduğu Gəncə
şəhəri orta əsrlərdə Azərbaycanın, eləcə də Şərqin elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri idi. X əsr ərəb səyyahı
İbn Heykəl yazır ki, "Canza (Gəncə) gözəl, zəngin və əhalisi çox bir şəhərdir. Bu sıx yaşayış mərkəzinin insanları
çox mərd, anlayışlı, xoşxasiyyət və mehribandırlar. Onlar əcnəbiləri, elm adamlarını sevirlər". (Bax. Leviatov
V.N. Nizami dönəmi. Nizami toplusu, Baku, 1940, s.50).
Əlbəttə, Nizami özü də ondan əvvəlki ədəbi irsə və müasirlərinin əsərlərinə yaxşı bələd idi. O, ərəb-fars
şairləri ilə yanaşı, dövrünün Azərbaycan şairlərinin əsərləri ilə yaxşı tanış idi. Qətran Təbrizi (1010-1085), Əbulula Gəncəvi (XII əsr), Fələki Şirvani (1108-1146), İzzəddin Şirvani (XII əsr), Xaqani Şirvani (...1199), Məhsəti
Gəncəvi (XII) və başqaları həmin dövrdə təkcə Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından uzaq ölkələrdə
tanınırdılar. Amma Nizami böyük və tanınmış şair olmaqla yanaşı, qədim yunan fəlsəfəsini və mifologiyasını,
ərəb dünyasını və islam mədəniyyətini hərtərəfli bilən müdrik bir filosof idi, dərin zəkalı, açıq təfəkkürlü
mütəfəkkir idi. Onun müdrik kəlamları və zamanı qabaqlayan ideyaları, gərəkliliyini heç vaxt itirməyən
tövsiyələri bizim günlərdə də əhəmiyyətlidir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.39-40.
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Nizami yaradıcılığında rəmzi-metaforik anlayış və əhvalatlar
Yaqub Babayev
Bir poeziya bahadırı kimi Nizaminin sənətkarlıq qüdrətini üzə çıxaran, nümayiş etdirən xətlər, məziyyətlər
kifayət qədər çoxdur. Bu xətlərdən biri də onun əsərlərində rəmzi anlayışlardan, rəngarəng simvollardan, şərti
kodlardan, metaforik deyim və əhvalatlardan sıx-sıx yararlanmasıdır. Mətləbin çox zaman çılpaq və quru şəkildə
deyil, sətiraltı, mətnaltı kodlar, işarələr vasitəsilə bəyanı, rəmzi anlayışlardan, metaforik hadisə və situasiyalardan
istifadə sənətkarın yaradıcılığına xüsusi bir gözəllik, ideya-estetik təravət, sənətkarlıq əzəməti aşılamışdır. Oxucu
zövqünü oxşayan, onu cəzb edən bu keyfiyyət şair Nizami ilə elitar oxucu arasında yaranan ülfətin, səmimi
ünsiyyətin, sevginin ən mühüm elementlərindən biridir.
Nizami lirik şeirlər yazsa da, əsasən, epik poeziyanın böyük ustadı kimi tanınır. Onun epik əsərlərində
rəngarəng obrazlar, anlayışlar və əhvalatlar vardır. Lakin şair poemalarında obraz xatirinə obraz yaratmır, əhvalat
xatirinə əhvalat vermir, söz naminə söz söyləmir. Onun hər sözü, anlayışı, obrazı, təsvir etdiyi hər bir əhvalat və
hadisə müəyyən vacib mətləbin, ideyanın, idealın ifadəsinə, təlqininə, təsdiqinə və inkarına xidmət edir. Bunların
hər birinin bədii mətndə məxsusi yükü, daşıdığı ideya-estetik funksiyası vardır. Fikrimizi sübut üçün sənətkarın
yaradıcılığına müraciət edək.
Bəllidir ki, "Xosrov və Şirin" poemasında üç aşiq və bir məşuq obrazı vardır. Aşiqlər Xosrov, Fərhad və
Şiruyə, məşuq isə Şirindir. Bu üç obrazın hər birinin fərqli xarakteri, aşiqlik keyfiyyəti, daha dəqiqi, simvolik
aşiqlik missiyası, metaforik sevgi macərası və stixiysı vardır.
Xosrovun Şirinə olan eşqi ərköyün, qürurlu bir şahzadənin, başqa sözlə, insanın surətə, görkəmə, zahiri
gözəlliyə vurğunluğudur. Belə ki, rəssam Şapur ömründə bir dəfə də Şirini görməyən Xosrova bu gözəl qızı
qaybanə şəkildə təqdim edərkən onun mənəvi-ruhani aləmi barədə yox, zahiri gözəlliyi haqqında danışır. Camal
gözəlliyi ötəri, müvəqqəti, aldadıcı olduğu kimi onun toruna düşən insan da həmin gözəlliyə aludəçilikdə
aldanışlarla, unutqanlıqlarla, səhvlərlə yaşamalı olur. O zamana qədər ki, o, surətə vurğunluğu tərk edib ruha
vurğunluğu dərk və qəbul edir.
Xosrovdan fərqli olaraq Fərhad məşuqun - Şirinin surətinə yox, səsinə, sözünə vurulur. Belə ki, Şirin
Şapurun məsləhəti ilə onu yanına dəvət edərkən onunla pərdə arxasından danışır. Fərhad Şirinin camalını görə
bilmir və onun səsinə və sözünə eşq yetirir. Səs, söz isə cismin deyil, ruhun tərcümanıdır, maddi deyil, səmavidir.
Beləliklə, Fərhad bir aşiq obrazı kimi ruha olan sevgini təmsil edir. Ona görə də onun eşqi də səmavidir, həvəs
yox, platonik eşqdir.
Poemada üçüncü aşiq obrazı kimi diqqəti cəlb edən Şiruyənin sevgisi isə iblisin mələyə, zülmətin nura olan
eşqi timsalndadır. Bu, şeytani eşqdir. Əslində bunu yalnız şərti mənada eşq adlandırmaq olar. Çünki Şiruyənin
Şirinə olan hissi məhəbbətin ülviyyət və müqəddəslik fəlsəfəsindən kənar bir duyğu və münasibətdir. Əslində
şəhvətdir.
Poemadakı məşuq, yəni Şirin obrazı isə iffəti, isməti, eşq yolçuluğundakı səbatı, səbri, dözümü, paklığı,
ülviyyəti, tərbiyəçilik funksiyasını, sevdiyi insanı dəyişdirmək, paklaşdırmaq bacarığını, məhəbbət müdərrisliyini
simvollaşdırır.
İlahi eşqin hikmətinin, fəlsəfəsinin poetik dillə bəyanından ibarət "Leyli və Məcnun" poemasında da əsas
obrazların və bir sıra əhvalatların müəyyən rəmzi-metaforik yükü vardır. Bu mənada o, bir ərəb əfsanəsi olmaqdan
ziyadə Nizaminin eşq fəlsəfəsinin əsas mahiyyətini, tezislərini, rənglərini ortalığa qoyan bir ilahi-metaforik
məhəbbətnamə təsiri bağışlayır. Əsərdəki məşuq Leyli bir ərəb gözəli olmaqdan daha çox Tanrı nurunun zərrədə
təcəllisi kimi simvolizə olunur.
Poemadakı digər aşiq obrazı İbn Salam dünyəvi eşqi təmsil edir. Onun Leyliyə olan sevgisi cismə, vücud
gözəlliyinə, hüsnə olan sevgidir. Elə buna görə də ilahi varlığın, məna aləminin təmsilçisi olan Leyli ilə maddi
dünyanın təmsilçisi İbn Salamın qovuşması mümkün deyil. Çünki bəqa əhli ilə fəna əhlinin vüsalı
mümkünsüzdür.
Əsərdəki Nofəl obrazı isə sərvətin və gücün, zorun rəmzidir. İlahi eşqin hikmətindən bixəbər, səmavi
məhəbbət meydanında naşı, bəsirətsiz olan sərkərdə Nofəl belə hesab edir ki, ya sərvət, ya da qılınc vasitəsilə
Məcnunla Leylini qovuşdura bilər. Məcnunla söhbətində də o, vüsal yolunun ümid açarı kimi qızılın və qolun
gücünə istinad edir və Məcnuna deyir:
Qızıl qüvvətinə, qol qüvvətinə
Səni çatdıraram öz niyyətinə.
Leylinin atasına da o, qızı Məcnuna vermək üçün altun, sərvət təklif edir. Bu yolla məqsədinə nail ola
bilmədikdə qılınca, yəni gücə əl atır. Zahiri, dünyəvi anlamda (ideyanın və mətləbin təqdimindəki üst qatda)
Nofəlin niyyəti xoş, məramı işıqlı görünür. Bəs şöhrət arxasınca qaçıb şan-şörət naminə xeyirxahlıq göstərmək
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məramı güdən Nofəl öz məqsədinə nail ola bilirmi? Təbii ki, yox. Çünki o, qəflət əhli olduğundan anlamır ki,
ilahi eşqin təmsilçiləri olan bu aşiq və məşuqun real gerçəklikdə vüsalı mümkün deyil.
"Leyli və Məcnun"da baş qəhrəmanın cəmiyyətdən üz çevirib təbiətin qoynunda qərar tutmasının da əsaslı
simvolik mənası vardır. Belə ki, Məcnun insanlardan, bəşəri toplumdan ona görə üz çevirir ki, insan xisləti xeyirlə
yanaşı həm də şərin, bədxahlığın, məkrin, çeşidli rəzalətlərin daşıyıcısı və məskənidir. Təbiətdə isə hər şey pak
və bakirdir.
Nizaminin etiqad və inanc fəlsəfəsində ölümün daşıdığı məna da rəmzi-metaforik mahiyyət kəsb edir. O,
istər Leyli ilə Məcnunun, istərsə də ümumiyyətlə, insanın ölümünə əbədi olaraq yox olmaq hadisəsi kimi baxmır.
Şairin fikrincə ölüm bir şəkildən başqa şəklə düşmək, maddi varlıqdan ruhi varlığa çevrilməkdir. Başqa sözlə,
ölüm müvəqqəti dünyadan əbədi dünyaya, fəna aləmindən bəqa aləminə keçid qapısıdır. Biz bu qapını simvolik
olaraq ölüm adlandırırıq. Əcəl yox olmaq deyil, Haqqın dərgahına gedən yolda bir vasitədir, bir məkandan başqa
məkana yerdəyişməni mümkün edən körpüdür. Möminlər üçün dost qapısına (Haqqın hüzuruna) aparan yoldur.
Ona görə də əcəl qorxulu bir hadisə sayıla bilməz:
Zərrəcə qorxmuram gələn əcəldən,
Bu yol dərgahına gedir əzəldən.
Bağ, bostan yoludur ölümün izi,
Dostlar sarayına aparır bizi.
Ölüm ki, səndəndir, nə qüssə, nə qəm,
Qoy ölüm, ölümdən mən dad çəkmərəm.
Hərçəndi dünyada ölüm gerçəkdir,
Ölüm - ölmək deyil, yer dəyişməkdir.
Nizamidə elə əhvalatlar var ki, həmin əhvalat bütünlüklə rəmzi təşbehatlar, ibrətamiz işarələr üzərində
qurulmuşdur. Məsələn, "Leyli və Məcnun"dakı "Qarının Məcnunu Leylinin qapısına aparması" əhvalatında təsvir
olunur ki, bir dəfə Məcnun bir qarı və divanə görkəmində olan bir şəxslə rastlaşır. Qarı həmin şəxsin boynuna
zəncir vurub əsir kimi yedəyində gəzdirir. Məcnun qarıdan bunun səbəbini soruşur. Qarı isə deyir: Biz hər ikimiz
yoxsuluq və ehtiyac əhliyik. Öz aramızada razılaşıb bu işi görüb ruzi qazanırıq. Divanə görkəmində olan bu şəxs
isə əslində divanə deyil, ağıllı adamdır. Biz hər nə qazanırıqsa, yarı bölürük. Məcnun qarıya bildirir ki, onu azad
et, zəncirə məni vurub gəzdir. Hər nə qazansaq, sənin olsun. Qarı tamahkarlıq edib nəfsə uyur, şərikinə xəyanət
edərək onu azad edir. Məcnunu zəncirə vurub gəzdirir. Onlar gəzə-gəzə gəlib Leyligilin olduğu yerə çıxırlar.
Leylini görən Məcnun zənciri parçalayır, qarının əsarətindən azad olur və yenidən səhraya üz tutur.
Əhvalatda təsvir olunan qarı dünyanın və nəfsə uyan vəfasız, dönük dünya əhlinin təşbehidir. Ruzi və
mənfəəti naminə lazım gələndə öz şərikinə, həmdərdinə belə xəyanət edir. Qarının şərikinə vurduğu zəncir adəm
övladının maddi dünyanın ruzi və sərvəti, mənfəəti üçün boynuna keçirdiyi nəfs buxovudur. Qazanc və tamah
yolunda o, hər cür hiyləyə əl atır, hətta öz azadlığından belə keçib nəfs ipini və ixtiyarını başqasının əlinə verir.
Məcnun bütün nəfsani istəklərini öldürməyi bacaran, məşuqu yolunda zəncirə vurulmağa belə hazır olan haqq
yolçusu aşiqin timsalıdır. Leyli həqiqət nurunun təcəllisidir. Elə ki Məcnun həmin nuru görür, artıq bəhanə, hiylə
və əsarət zəncirindən xilas olur və yenidən azad həyata qayıdır.
Maraqlıdır ki, dahi sənətkar öz əsərlərində həm ifritələşmiş, qulyabaniləşmiş cəmiyyətin, həm də ideal
ədalət səltənətinin rəmzi-metaforik təsvirini verir. Həm ən pis, həm də ən yaxşı ictimai mühitin bərqərar olması
barədə ideallarını ortalığa qoyur. Onların varlığını mümkün edən, yaranmasına səbəb olan amilləri aydınlaşdırır.
Birinci cəmiyyətə biz "Yeddi gözəl"dəki "Mahanın nağılı"nda, ikinci cəmiyyətə isə "İqbalnamə"nin sonuna yaxın
İsgəndərin gedib çıxdığı xoşbəxtlər ölkəsinin timsalında rast gəlirik. Onların müqayisəsi cəmiyyət ərkanının
yaranması, nizamı, səciyyəsi və bunlara gətirib çıxaran yollar, səbəblər barədə oxucuda rəmzi əhvalat və
təşbehatlar yolu ilə dolğun təsəvvür yaradır. Daha doğrusu, bu əhvalatlar nağıl xatirinə verilmiş nağıl olmayıb
dərin mətnaltı mənaya malikdir.
Sənətkar təşbehatlar yolu ilə demək istəyir ki, zahirən insan yığını kimi görünən toplumlar əxlaqi
dəyərlərini, mənəviyyatını, xeyir fikrini, xeyir sözünü, xeyir əməlini, müsbət insani keyfiyyətlərini itirmişsə, onda
onlar ifritə, qulyabani yığımı timsalındadırlar.
Xoşbəxtlər ölkəsi haqqında ideallarını, mühakimələrini Nizami "İsgəndərnamə"nin sonunda verir. Bu
poema "Xəmsə"yə daxil olan sonuncu əsər, şairin yaradıcılıq və həyat təcrübələrinin, ideyalarının, ideallarının bir
növ məcmusu, yekun aktı idi. Böyük fəthlər edən, çoxlu ölkələr gəzən, özünü ədalət carçısı hesb edən İsgəndər,
nəhayət, şimalda qəribə bir ölkəyə gedib çıxır. Bura ideal sosial bərabərliyin, bəxtiyarlığın mövcud olduğu
xoşbəxtlər səltənətidir. Burada zalım və məzlum, hakim və məhkum, əzən və əzilən, varlı və kasıb, ixtiyarlı və
ixtiyarsız, hüquqlu və hüquqsuz bölgüsü yoxdur. İctimai, maddi, hüquqi cəhətdən hamı tam bərabərdir.
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Bu adamlar həm də dindar, mömindirlər. Saf etiqad və inancla yaşayırlar. Cəmiyyət mənəvi, əxlaqi, etiqadi
və maddi cəhətdən bütünlüklə səadətə bürünmüşdür. Cəmiyyət, onun qanun-qaydaları, yaşayış normaları ilə tanış
olub heyrətlənən, həm də özünü ədalət carçısı hesab edən İsgəndərdə belə bir sual yaranır:
Düz yaşayış yolu budursa əgər,
İnsan bunlardırsa, bəs nəyik bizlər?
Ədalət səltənəti yaratmaq barədə cəhdlərinin, niyyətinin puça çıxdığını anlayan İsgəndər bildirir ki, əgər
belə bir səadət yurdunun olduğunu əvvəldən bilsəydim, mən də hədər gəzməz, gəlib onların içərisində onlar kimi
şad, asudə ömr edərdim. Onların dininə qulluq edərdim. Göründüyü kimi, şairin tam müsbət planda verdiyi,
ictimai ədalət uğrunda mübarizə aparan qəhrəmanın özü belə buradakı gözəlliyə həsədlə, heyranlıqla, qibtə hissi
ilə yanaşır. Bütün cəhdlərinin boşa şıxdığını görür.
Nizami xoşbəxtlər ölkəsini təsvir etməklə kifayətlənmir. Həmin səltənəti yaratmağın səbəblərini, şərtlərini
də açıqlayır. Bu səbəblər və şərtlər cəmiyyətin yaşayış qayda-qanunlarının, normalarının, etiqadının ümumi
mənzərəsini təsvir etdikdə aydın olur. Həmin səbəblər və şərtlər təxminən bunlardır: Saf etiqad, möminlik; Ali
şüur; Kamil əxlaq; Kamil mənəviyyat; Fərdin cəmiyyətin xoşbəxtliyində öz xoşbəxtliyini görə bilmək bacarığı;
Bütün fərdləri əhatə edən və dərk olunmuş insan sevgisi, qarşılıqlı hörmət, etimad və qayğı, humanizm və s.
"Yeddi gözəl" poemasında hökmdar Bəhramla çobanın qarşılaşması əhvalatı da dərin, maraqlı, hikmətli
simvolik yükü ilə diqqəti cəlb edir. Bəhram burada hakimiyyətin, gücün, səltənət ehtirasının, hökm-fərmalığın,
həvavü-həvəsin, dünya əyləncələri ilə yaşayan həvəs əhlinin, çoban isə xalq müdrikliyinin, ağıl, kamal və tədbirin
təmsilçisidir. Bu üzləşmədə ikinci tərəf birinciyə qalib gəlir. Bəhram yalnız xalq müdrikliyi ilə üzləşmədə və
ondan dərs aldıqdan sonra ali həqiqətləri dərk edir, naqis yoldan uzaqlaşıb həqiqət və kamillik yoluna qədəm
qoyur. Şüurunda, düşüncəsində, həyata və cəmiyyətə münasibətində bir oyanış, çevriliş baş verir. Dünyəvi
həvəslərdən uzaqlaşıb mənəvi-əxlaqi saflaşma, batini paklaşma yolunu tutur. Nəhayət, işığa doğru gedən bu
yolçuluğunda kamal mərtəbəsinə gəlib çatır. Onun ova gedərkən qəfildən bir mağarada qeyb olması əhvalatı bunu
aydın şəkildə sübut edir. Poemada süjetin kulminasiyasını təşkil edən həmin əhvalata da Nizami ciddi, ibrətamiz
fəlsəfi-metaforik don geyindirir. Buradakı mağara qəhrəmanın əbədiyyətə keçid qapısı kimi mənalndırılır. Onun
burada, bu məqamda qeyb olması isə artıq kamal mərtəbəsinə yüksələ bilməsi ilə əlaqələndirilir və simvolik
səciyyə daşıyır.
Nizaminin kamal yolçusu həyatı boyu axtarışda və yüksəlişdədir. Yüksəlişin son mərtəbəsində - ən ali
məqamında isə onun istəkləri öz məcrasını, istiqamətini daha kəskin şəkildə dəyişir. Müvəqqəti həyatdan əbədi
və qeybi həyata doğru üz tutur. Hadisələr aləmi ilə həm mənəvi, həm də cismani rabitəsini üzmək eşqi ilə çırpınır.
Şair bu idealını ifadə etməkdən ötrü "İqbalnamə"də maraqlı bir simvolik epizoddan, fantastik təşbehlərlə
bəzənmiş xəyali bir macəradan istifadə edir. Fateh, alim və peyğəmbər kimi kamilləşmiş İsgəndər öz qoşunu ilə
qəribə bir dağın ətəyinə gəlib çıxır. Bu uca dağın zirvəsinə çıxan yol dolanbac, çətin və son dərəcə əzablıdır. Ora
hər adam gedib çata bilmir. Bu xoşbəxtlik çox az adama müyəssər olur. Ancaq iş burasındadır ki, hər kəs dağın
zirvəsinə çata bilsə, geri qayıtmır. Belə ki, dağdan o yanda gözəl, cənnətə bənzər bir yaşayış məkanı, xoşbəxtlik
məskəni mövcuddur. Dağın zirvəsinə çıxan şəxsi həmin məkandan səsləyib çağırırlar. O da geri qayıtmayıb
həvəslə çağırılan yerə gedir. Onu heç bir tədbirlə, fəndlə saxlamaq, geri qaytarmaq mümkün olmur. İsgəndər bunu
adamlar üzərində dəfələrlə təcrübə etdirib zirvəyə çıxan kəsi geri qaytartmaq istəsə də, məqsədinə nail ola bilmir.
Sənətkarın əsərə daxil etdiyi bu əhvalat dərin rəmzi-fəlsəfi məna, metaforik anlam kəsb edir. Əslində həmin dağ
həyatın rəmzidir, insanı cənnətdən, əbədi səadətdən ayıran maneədir. Oraya qalxan yol kamillik yoludur.
İntibah dahisinin ideya və ideallarının yekunu sayılan "İsgəndərnamə" poemasındakı İsgəndərin zülmət
səfəri və dirilik suyu axtarması ilə bağlı məşhur əhvalat da bütünlüklə şərti-metaforik təşbehatlar tülünə
bürünmüşdür.
Dirilik çeşməsi gedilməsi çətin, əzablı olan zülmət aləmində, qaranlıq bir dünyadadır. Əhvalatdakı həmin
anlayış yaşadığımız həyatın zülmət və qaranlığına təşbeh edilə bilər. Belə ki, əslində müvəqqəti olaraq ömür
sürdüyümüz cismani həyat insanı ilk baxışda cəlb edən, onu cazibə toruna salan zahiri parıltılarla, nəşə, əyləncə,
şöhrət, zövqü-səfa atributları ilə doludur. Bunlar adəm övladını əhatə edən zülmət və qaranlıqdır. Bəsirət gözü
bağlı olan bəndə bu qaranlıqda azır, hidayət və həqiqət yolunu itirir, nəfsani istəklərin zülməti ona doğru yolla
getməyə imkan vermir. Şeytani istəklərin toruna düşən insan nəticədə pak əmələ yiyələnmək, yəni həyat çeşməsini
tapmaq əvəzində napak bir dünyaya gedib çıxır. Deməli, dirilik suyu, başqa sözlə, pak və işıqlı əməl yalnız nəfsin,
dünya həvəslərinin zülməti içərisindəki nurda tapıla bilər.
Yeddi iqlim fatehinin dünyadan apardığı ancaq bir ovuc torpaq olur. Öldükdən sonra onun çismi də çürüyüb
bir ovuc torpağa çevrilir. Əgər belədirsə, onda bir ovuc torpaq üçün adəm övladının toruna düşdüyü bu sevda,
onun üçün apardığı mənasız qovğa nədir və nədən ötrüdür? Şairi düşündürən də budur.
Zülmət səfərində digər bir epizodla şair bəşər övladının sərvət ehtirasına, mal-pul sevdasına acı-acı gülür.
Qaranlıqda qumluqda parıltılı daşlara rast gələn yolçulardan bəziləri bu daşlardan ümumiyyətlə götürmür, bəziləri

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

az, bəziləri isə çox miqdarda götürür. Lakin işıqlı aləmə çixanda bunun qiymətli daş-qaşlar olduğunu görən hər
kəs peşman olur. Heç götürməyənlər niyə götürmədikləri, az götürənlər çox götürmədikləri, çox götürənlər isə
daha çox götürmədikləri üçün. Dəyəri bir ovuc torpaq olan dünya sərvəti, ona vurğunluq və heyranlıq Nizaminin
həyat və axirət fəlsəfəsində heyrətlə, təəccüblə qarşılanır və ardıcıl olaraq bədii sözün rəmzi-metaforik təlqin və
tənqidin hədəfinə çevrilir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.38.
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Nizaminin duaları
Sərvaz HÜSEYNOĞLU
Ən qüssəli, sıxıntılı, iztirab dolu anlarımızın könül ortağıdı Şeyx Nizaminin "Sənsiz"i... Uzaq səfərlər,
yalqız, tənha gecələr boyunca ismi pühanımızla "Sənsiz"in dilincə anlaşmışıq:
Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saət sənsiz.
Sədaqətimizi, əhdə vəfadarlığımızı "Sənsiz"in unudulmaz beytlərilə anlatmışıq: "Sənin o cəlb eləyən
hüsnünə and olsun, inan" - deyə. Aşiqliyimizin ölçü meyarı dönüb-dönüb "Sənsiz"dən keçib. Gerçək
durumumuzu "Sənsiz"lə şəkilləndirmişik: "Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könül. Sən ucasan, mən
ucuz, bir heçəm, afət, sənsiz!" - etirafımızla.
Ərkimiz çatana olan umacaqlarımızı Şeyx Nizaminin dilindən bəyan etmişik:
Sənə dost olmağıma cümlə şəhər düşmən olub,
Məni əfv eylə, baxıb bir belə düşmənə, gülüm.
"Yenə tövbə evimi eşq xərab etmədədi" əndişəmizin, "Aşiqəm, yar məni öldürsə, savab etmədədir"
mərdanələyimizin, "Gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür" şükranlığımızın əsintiləri Şeyx Nizamidən gəlir.
Qəlbimizdədir. Yadımızdadır. Sevgimizdədir. Yaşamımızdadır!
Ən dərin quyu olan kindən, kibrdən xilas yolunu nişan verən ilk poeziya dahisi odur! "Dövlətin xəzinəsi
ədalətdir", "Qaranlığı günahlandırmaqdansa bir şam yandır" - deyən Konfutsi, "Ədalət xoşbəxtlik qapısının
açarıdır" söyləyən Platon, "Məhəbbət ölməzlik cəhdidir" bəyanı edən Sokrat bizim gəncəli dahidə bir araya
gəlirlər. Yorğun nəfəslərini Nizamidə dərir, Nizamidə tamamlanırlar. Nizami bu böyük düha silsiləsinin başını
bağlayan zirvə kimidir. Ondan sonra gələnlər olsa-olsa, bu zirvənin yamacına baş qoyanlardır...
Sonra Aligeri Dante, "İnsan hər şeyin meyarıdır" şüarı ilə meydana çıxan İntibah cəngavərləri Rable, Erazm
gələcəkdi. Sonra maarifçi realizmin baniləri D.Didro, Russo, Volter, Lessinq, Höte, Balzak, Hüqo, Dikkens,
Tolstoy... Ancaq toplum olaraq bu böyük sənətkarların hər biri "bütün zamanların və xalqların şairi" olan Nizami
ilə müqayisədə, dahi Hötenin dediyi kimi, "heç kim olaraq" qalacaqdılar. Çünki Nizaminin insanlığa, insanlıq
meyarı olan mərhəmət hissinə bəslədiyi münasibəti Həzrəti Peyğəmbərimizin "Yerdəkilərə mərhəmət edin ki,
göydəki mərhəmət etsin... Allahın qatında insandan üstün heç bir varlıq yoxdur" düşüncəsindən, yaşamından
gəlirdi. Əxz etdiyi həqiqət bu idi. Dünyaya gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün gələn Həzrəti Məhəmmədin əbədiyə
hesablanmış düşüncələrinhdən barınmışdı. Bütün yazdıqları, qələmə aldıqları, əslində, etdiyi duadan bir xətt idi
ki, "üstündə möhrünü qoysun Məhəmməd...".
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-9 oktyabr.-№40.-S.11.
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Nizami Gəncəvi poemalarında Məhəmməd peyğəmbərin vəsfi
Elşad Nəsirov,
Masallı rayonu, Qüdrət Babayev adına Mahmudavar kənd ümumi orta məktəbinin
Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Şərq klassik ədəbiyyatında qəsidənin məzmun və formalarına görə növlərindən biri də nətdir. Nət,
qəsidənin Məhəmməd peyğəmbərin vəsfinə həsr olunmuş janrdır. Lirik şeir və poemaları ilə dünya şöhrəti
qazanmış Nizami Gəncəvi də, təbii ki, bu janra müraciət etmədən keçməmiş, beş poemasının hamısının
əvvəlində islam peyğəmbərinin bəşəriyyətə əxlaq və ədəb nümunəsi olduğunu önə çəkmişdir. Fikirlərimizin
sübutu olaraq Nizaminin poemalarına xronoloji ardıcıllıqla müraciət edək.
İlk poeması olan "Sirlər xəzinəsi"ndə şair islam peyğəmbərini digər poemalarına nisbətən daha çox vəsf
etmişdir. Poemadan ayrı-ayrı beytlərə müraciət edək:
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.
Bu kəmər, boyunbağı edib camal sahibi,
Səadət dünyasında olub kamal sahibi.
Bildiyimiz kimi, peyğəmbərimizin ikinci adı Əhməd, şanlı, şərəfli mənasını verən Məhəmmədlə eyni
kökdəndir, "lövhi-məhfuz"da Allahın yazdığı ilk hərfin düz xətdən ibarət olan "əlif" olması və Əhməd adının da
"əlif"lə başlaması peyğəmbərin şərəfli və əqidəsində düz olmasına işarədir. Təsadüfi deyildir ki, peyğəmbərin bir
adı da Əmin - yəni düz danışan olmuşdur.
Şair Əhməd adındakı hərfləri mənalandırır. Adın birinci hərfi "əlif" - sözün qapısı, "hey" - dövlət dairəsi,
"dal" - boyunbağı, "mim" isə kəmər deməkdir.
Yenə həmin hissədə oxuyuruq:
Dünyaya dərs almamış natiq kimi gəlibdir,
Dərsi Məsihin "mim"i, Adəmdəki "əlif"dir.
Ənbiya kəlməsinin həm əvvəli, həm sonu,
Əhdinə, vəfasına "əlif" tək bil düz onu.
Məlumdur ki, Məhəmməd peyğəmbəri bəzən "ümmi" (oxuma-yazma bilməyən) adlandırıblar. "Ümmi"
sözü ilə "Adəm" və "Məsiha" kəlmələrindəki "əlif" və "mim" hərflərini ortaq götürən Nizami, Məhəmməd
peyğəmbəri Adəm və İsadan da üstün tutmuşdur.
"Ənbiya" (peyğəmbərlər) kəlməsi şaquli xətdən ibarət "əlif"lə başlanıb, "əlif"lə bitdiyi üçün şair
peyğəmbərin də hər işində düz olmasına işarə etmişdir.
Məhəmməddir aləmin ən işıqlı nöqtəsi,
Bütün deyilmişlərə nöqtə qoyub nüqtəsi.
"Nüqtə" sözü incə məna, düşüncə və fikir deməkdir. Şair burada buna dünya üzüyünün qaşı sandığı
Məhəmməd peyğəmbərin məfkurəsinin yekunu kimi ortaya çıxmasına işarə edir. Elə buna görə də islam
peyğəmbəri "xatəmül-ənbiya" - peyğəmbərlərin sonuncusu adlanır.
Öz əxlaqı, ədəbi, kəlamı və təlimi ilə cahanda ən uca məqamda olmasına baxmayaraq, peyğəmbər hər cür
təkəbbür və lovğalıqdan uzaq idi:
Təkəbbür və lovğalıq bilmədi o, cahanda,
Cahandan uca başı əyilmədi cahanda.
Kəlamıyla təlimin artdı şöhrəti-şanı,
Əlçatmaz, ünyetişməz fələklərdir eyvanı.
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Aşağıdakı misralarda isə Nizami Həzrət Məhəmmədin ailə üzvlərinin də onun kimi ismət, ləyaqət sahibi
olmasına işarə edir. Şairin fikrincə, islam peyğəmbərinin məqbərəsini məhəbbətlə seyr edənlərin cinayətləri və
suçu əfv edilir:
Onun hərəm evində pərdəçidir hurilər,
Ürəyindən su içir ismət, ləyaqət, hünər.
Silir günahı gözdən türbəsini ziyarət,
Xərac aldı Məkkədən onun düşdüyü qürbət.
Poemanın bir yerində Nizami Məhəmməd peyğəmbərin Merac gecəsinin vəzninin, yəni qədir-qiymətinin
nə qədər ağır olmasına işarə edərək yazır ki, tərəziçi Zöhrə Tərəzi bürcündə bu vəzni çəkməkdən ötrü daş tapa
bilmədiyinə görə başını onun qabağında yerə qoyub səcdə etmişdir:
Gecənin silqətini ölçməkdirmi qərəzi?
Zöhrə onu çəkirdi, əllərində tərəzi.
Çəkməyə daşı yoxdur, necə çəkəydi Mizan?!
Silqətinə mat qalıb, ona baş əydi Mizan.
Bildiyimiz kimi, islam peyğəmbəri çox ciddi olduğu üçün nadir hallarda gülərdi. Nizami bu faktı
mübaliğəli şəkildə belə mənalandırır. Məhəmməd peyğəmbər ona görə gülmürdü ki, içi dürr dolu sədəf onun
gövhər dişlərini görüb xəcalət çəkməsin.
Dürrü görünər deyə gülməz şəkər dodaqlar,
Sədəfin sinəsini dürrü həsəddən dağlar.
Tarixdən məlumdur ki, 625-ci ildə Ühüd dağı ətəyində baş vermiş döyüş vaxtı sapandla atılmış bir daş
Həzrət peyğəmbərin bir dişini sındırır. Deyilənə görə, peyğəmbər əli ilə ağzını tutur ki, qan yerə tökülməsin. Əgər
tökülsə, yer bu yükü götürməz. Şair bu hadisəyə işarə edərək yazır:
İncisindən daşın da daş qəlbi inciməzdi,
Bəs niyə incisini daşlar sındırdı, əzdi?
Bu beytdə təbiətən çox mülayim, yumşaq və hətta ona zülm edənləri belə bağışlayan peyğəmbərin ona
atılan daşı da incitmədiyi nəzərə çatdırılır.
Nizami poemalarında yeri gəldikcə əvvəlki peyğəmbərlərin - Adəmin, Nuhun, İbrahimin, Davudun,
Süleymanın, Xızırın, Musanın, İsanın çox az da olsa, səhvlərindən və bəzilərinin Allahdan ümməti üçün cəza
istədiklərindən bəhs edir. Lakin islam peyğəmbərinin bütün səhv və nöqsanlardan uzaq olduğunu və Allahdan
ümmətini yalnız düz yola hidayət etməsini xahiş etdiyini göstərir.
Şair peyğəmbərin Məkkədə doğulması, Mədinədə vəfat edib dəfn olunması ilə həmin şəhərləri daha da
şərafətləndirdiyini qeyd edir və onu işıq saçan günəşə, aya və ətir saçan gülə bənzədir:
Ey Məkkə, Mədinənin pərdələnən günəşi,
Zülmət pərdələyərmi nur ələyən günəşi?
Əgər aysan, günəşdən nur almağın görünsün,
Əgər gülsən, ətirli günəş bağın görünsün.
Peyğəmbərliyin Adəmlə başlayıb, Xatəmül-ənbiya Məhəmmədlə bitməsini Nizami islam peyğəmbərinin
öz hədisindən götürmüşdür:
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.
Hədislərin birində Həzrət peyğəmbərdən belə nəql edirlər:
"Mənimlə məndən əvvəlki məsəli ona bənzəyir ki, bir kişi ev tikir, onu bitirir, bəzəyir, lakin bircə damının
tağından başqa. Mən peyğəmbərlərin sonu olaraq həmin damın tağıyam".
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"Xosrov və Şirin" poemasında aşağıdakı beytlərə nəzər yetirək:
Həqiqət görənlər gözünə çıraq,
Varlığa bir zinət özüdür ancaq.
Vəfa meydanının qabaqcılıdır,
Nəbilərə rəhbər başcıl sayılır.
Günahkar ümməti qoymaz xəcalət,
Eyləyər onlara daim şəfaət.
Odur hər ilahi xəznəyə açar,
Sübhün baxçasına ətirlər saçar.
Nə qədər yetimi sevdi, saxladı,
"Dürrü-yetim" qaldı odur ki, adı.
Beytlərdən göründüyü kimi, Nizami bütün peyğəmbərlərə başçı saydığı islam peyğəmbərini həqiqəti
deyən, vəfadar, ümmətinə şəfa verən, ilahi sirləri açan, yetimləri sevən bir şəxsiyyət kimi qiymətləndirir.
Şair poemanın başqa bir yerində özünü təşnə bir insan, peyğəmbəri isə sərin su adlandıraraq, xəta və
qüsurları üçün Tanrı elçisinin məzarından kömək istəyir:
Mən bir təşnə insan, o bir sərin su,
O, mənim suyumdur, mən onun tozu.
Xidmətdə çox qüsur üz vermiş mənə,
Ey Tanrı elçisi, çarə nədir, nə?
O pak məzarından bir diləyim var,
Haqdan mən yazığa sən ol duakar.
Nizami "Leyli və Məcnun" poemasının sonuncu peyğəmbərin tərifi hissəsində islam peyğəmbərini əqlin
sultanı və dərin düşüncəyə malik olan dahi şəxsiyyət kimi səciyyələndirir:
Ey varlıq mülkünə böyük şahsuvar,
Əqlin sultanısan, zəkavətin var.
Elə həmin hissədə şair qeyd edir ki, peyğəmbərimiz qarşısına çıxan lovğa, təkəbbürlü insanları öz ədəbi,
davranışı və şəklü-şəmayili ilə islah və tərbiyə edərdi:
Hər kəs lovğalıqla çıxa qarşına,
Bir ədəb qılıncı enər başına.
Bildiyimiz kimi, Məhəmməd peyğəmbər öz ağlı, zəkası və aşkar dəlillərlə bütün ərəb qəbilələrini
birləşdirən ilk və yeganə şəxsiyyət olmuşdur. İnsanlığı bir şama, peyğəmbəri isə həmin şamın işığına bənzədən
Nizami yazır:
Səndən işığını almayan bir şam,
Sönər öz yeliylə, qaralar müdam.
Ey qəbilələrlə aydın dil tapan,
Vazeh dəlillərlə zərbə vuransan.
Nizami "Yeddi gözəl" poemasında peyğəmbərin mədhi hissəsini bu beytlərlə başlayır:
İlk pərgar xəttinin mərkəz nöqtəsi,
Varlığın axırı, ən son nöqtəsi...
Əhmədi-mürsəldən başqası məgər,
Varmıdır Tanrıya ola peyğəmbər?
Şair demək istəyir ki, "lövhi-məhfuz"da Allah yaratmaq istədiyi varlığın cizgisini çəkərkən Məhəmməd
peyğəmbərdən başlamış və axırıncı cizgini də onunla bitirmişdir. Burada həm də Məhəmmədin peyğəmbərlərin
xətmi olduğu göstərilir:
Varlıq bu ümmətdən maya almışdır,
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Yerə nur, göylərə kölgə salmışdır.
Burada "ümmi" sözü dərs almayan, yazı-pozu bilməyən mənasındadır. Şair demək istəyir ki, peyğəmbər
kimsədən dərs almamış olmasına baxmayaraq, bütün varlığın mayəsi olmaq dərəcəsinə qalxmışdır.
Nizami ənənəyə sadiq qalaraq, son poeması "İskəndərnamə"də də bu mövzuya toxunmuşdur. Poemadan
bir neçə beyti nəzərdən keçirək:
Seçilmiş elçidir ulu Tanrıdan,
Möhkəm hökmləri xalqa çatdıran.
Qiymətli tacıdır azadələrin,
Ən dəyərlisidir bütün bəşərin...
Əqlin qanadına tək odur çıraq,
Varlığa işığı o verir ancaq.
Zamindir qaraya, ağa bu rəhbər,
Şəfaət edəndir qopunca məhşər.
Sonuncu beytin mənası belədir ki, peyğəmbər Allah bəndələrinin günahına da, savabına da zamin qalan
və qiyamət günü günahların bağışlanmasını xahiş edəndir.
Bütün "Xəmsə" boyu bu cür beytlərə rast gəldikcə, həm dini, həm də dünyəvi elmləri mükəmməl bilən
Nizami dühası qarşısında bir daha baş əyirsən.
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığında Şərq folklor nümunələri
Zemfira Vəliyeva
Bakı Slavyan Universitetinin professoru,
filologiya elmləri doktoru
Dünya yazılı ədəbiyyatının qədim daş kitabələrdən tutmuş müasir dövrümüzə qədər keçdiyi tarixdə
Homer, Dante, Nəvai, Şekspir və başqa müəlliflərlə yanaşı, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin adının ilk
onluqda yer alması qürurverici haldır. Bu statistika tarix boyu bir neçə dəfə təzələnib, lakin Nizami olduğu
zirvədəki yerini dəyişməyib. Ölməz sənətkarın "Xəmsə"si sanki bütün dövrlər üçün həm qiymətli ədəbiyyat
nümunəsi, həm mühüm tarixi hadisələrin əks olunduğu dəyərli mənbə, həm də bütövlükdə ensiklopedik
məlumatlar toplusudur.
Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı üçün ən spesifik mövzu insan və cəmiyyət
motivləridir. Şairin ölməz "Xəmsə"sində yer almış beş poemanın hamısında müxtəlif xarakterli insan obrazları,
folklor nümunələrindən qaynaqlanmış süjetlərə müəllif yanaşması, təsvir və tərənnüm faktları diqqət çəkir.
Yevgeni Bertels, Firidun bəy Köçərli, Həmid Araslı, Fuad Qasımzadə kimi şərqşünaslar, son dövrlərdə isə İsa
Həbibbəyli, Teymur Kərimli kimi akademiklər, Nüşabə Araslı, Əjdər Fərzəli kimi alimlər Nizami Gəncəvi
yaradıcılığına müxtəlif rakurslardan yanaşaraq, şairin əsərlərindəki mövzu və məna yükünün yeni keyfiyyətlərini
üzə çıxara biliblər.
Nizaminin ilk iri həcmli poeması - "Sirlər xəzinəsi" Yaxın Şərqdə geniş yayılmış didaktik əsərlər
silsiləsinin ən maraqlı nümunələrindən biridirir. "Sirlər xəzinəsi" və digər poemalarında şairin qədim Şərq folklor
nümunələrindən geniş şəkildə bəhrələndiyi hiss olunur. Nizamişünas, AMEA-nın müxbir üzvü Nüşabə Araslının
"Nizami Gəncəvi poeziyasının hind qaynağı" adlı elmi araşdırmasında bu fikir konkret faktlarla öz əksini tapır.
Alim şərqşünas Azadə Rüstəmovaya istinad edərək yazır: "Nizami Şərqdə geniş yayılmış məşhur hind abidəsinə
tez-tez müraciət edib, "Sirlər xəzinəsi"ndən tutmuş poemalarının hamısında... təmsil səciyyəli hekayələrilə "Kəlilə
və Dimnə"yə yaxınlaşıb. "Ovçu, it və tülkü hekayəsi", "Harun-ər Rəşid və dəllək", "Baqqal və tülkü", "Bülbül və
qızılquş" hekayələri "Kəlilə və Dimnə" abidəsini xatırladır".
Ümumiyyətlə, dahi şairin "Kəlilə və Dimnə" motivlərinə toxunması, onları poetik dilin bədii təsvir
forması ilə verməsi "Xəmsə" üçün spesifik haldır. "Sirlər xəzinəsi"ndə kəfən geyib şahın hüzuruna gələn,
nöqsanlarını çəkinmədən onun üzünə deyən qoca zahid, ya da Sultan Səncərin ətəyindən tutub, onun
ədalətsizliyinə etiraz edən qarının əhvalatları bizə "Kəlilə və Dimnə"dəki Beydəbanın Dəbşəlim şahla söhbətlərini
xatırladır.
Dahi şair "İsgəndərnamə" poemasında: "Gücünə məğrur olana nəsihət vermək, Toxumu şor suya atmağa
bənzəyər", - deyir. Bu fikirlər "Kəlilə və Dimnə"də Şətrəbənin Dimnəyə dediyi: "Qədir-qiymət bilməyənə xidmət
edib, nəsihət vermək şoranlıqda toxum əkmək kimidir" fikirlərilə məna yaxınlığına görə diqqət çəkir.
Heç şübhəsiz, şair özündən əvvəl yaranmış maddi-mədəniyyət nümunələrini, şərq xalqlarının folklorunu,
şifahi və yazılı mənbələri diqqətlə mənimsəyib, öz yaradıcılığında bu nümunələrə geniş yer ayıraraq, klassik
şeirimizin və dünya ədəbiyyatının "Xəsmə" kimi ölməz yazılı abidəsini yaradıb. Bu baxımdan qədim hind eposu
olan "Kəlilə və Dimnə" şairin yaradıcılığı üçün səciyyəvi xarakter daşıyır.
Dünya nizamişünasları şairi birmənalı olaraq böyük mütəfəkkir və humanizm ideyasının parlaq
simalarından biri kimi qəbul edirlər. Müxtəlif əsərlərində onun müharibəyə qarşı çağırışları, insanları haqqa,
ədalətə dəvəti, şahların, xaqanların xalqa olan münasibətindən narazılıq bədii sözlə fəlsəfi ifadə formasının
vəhdətində günəş işığı kimi könüllərə nur saçır. Şairin "İnsanların ən ağıllısı müharibənin qarşısını ala biləndir",
"Ağıllı adam sənət və hünər qazanıb, yaxşı ad qoymağa çalışandır" və s. fikirləri milli-mənəvi düşüncə tariximizin
çağırış notları hesab edilə bilər.
Şairin yaradıcılığında "Kəlilə və Dimnə" motivlərinə müraciət etmək faktları birmənalı olaraq diqqət
çəkir. Nizami nəsihətlərində, qurduğu süjetlərdə bu folklor abidəsinin imkanlarından bəhrələnir.
Onun "Leyli və Məcnun" poemasından götürülmüş məşhur:
Bir inci saflığı varsa da suda,
Artıq içiləndə dərd verir o da, beyti dillər əzbəridir. "Kəlilə və Dimnə" eposu əsasən epik janrdadır, lakin müəyyən yerlərdə lirik
təqdimatlara da yer ayrılır. Eposdakı "Şah, şahzadə və torağay" hekayəsində işlədilən:
Sudan da dünyada saf, təmiz nə var?
Lakin çox içilsə insanı boğar,
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- fikirləri ilə yuxarıdakı beyt arasında olan məna və məzmun yaxınlığı göz qabağındadır.
"Kəlilə və Dimənə"dəki "Siçanlar və zahid" hekayəti ilə şairin "Sirlər xəzinəsi" poemasındakı "Harun-ər
Rəşidlə dəlləyin hekayəti" əhvalatı arasındakı oxşarlıq diqqət çəkir. Akademik Həmid Araslı "Harun-ər Rəşid və
dəlləyin hekayəti"ndə Nizaminin cəmiyyətə ötürmək istədiyi mesajlara toxunur: "Bu hekayətdə şair ayağı xəzinə
üstə olan insanların mənəvi cəhətdən nə qədər pozulduqlarını, həddini tanımaq istəmədiklərini və özləri də hiss
etmədən layiq olmadıqları məqamı arzuladıqlarını rəmzi şəkildə verib". Həmin təsvir akademik Rüstəm Əliyevin
sətri tərcüməsində aşağıdakı kimi təqdim olunur:
"Dəllək qədəmini əvvəlki yerindən götürən kimi
(Xəlifə) onun sifətini (tamamilə) başqa cür gördü.
O, ağzı tikilmiş, azdanışan bir adam gördü,
Onun gözlərindən və dilindən ədəb yağırdı".
Azərbaycan MEA Nizami adına ədəbiyyat institutunun elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Təhminə Bədəlovanın "Nizami Gəncəvi və "Kəlilə və Dimnə" motivləri" kitabının ön söz bölməsində rus alimi
R.O.Şorun fikirlərinə istinadən qeyd etdiyi: "Məşhur rus təmsilçisi Krılov, fransız Lofonten, intibah dövrü italyan
təmsilçiləri, orta əsrlərdə müxtəlif dillərdə yazılmış didaktik-əxlaqi əsərlər... bu və ya başqa dərəcədə öz mənşələri
etibarilə "Kəlilə və Dimnə"ylə əlaqədardır", - sətirləri diqqət çəkir.
Ədəbiyyatşünas alim M.Ələkbərovun 1947-ci ildə yazdığı "Nizami Gəncəvi və Azərbaycan xalq
yaradıcılığı" adlı namizədlik dissertasiyasında şairin "Xosrov və Şirin" poemasındakı "Kəlilə və Dimnə" eposu
hekayələrinə toxunaraq yazır: "Nizami əsərlərinin tədqiqi göstərir ki, o, təkcə Azərbaycan nağıllarını deyil, həm
də bütün Şərq və yunan ədəbiyyatını, xüsusən də folkloru çox yaxşı bilib. Onun bütün əsərlərində bu təsviri
görmək olur. "Xosrov və Şirin"də Şirinə nəsihət verərkən Büzürgüümidin dili ilə "Kəlilə və Dimnə"dən gətirdiyi
qırx hekayə və bu hekayələrdən çıxarılan təlimi nəticələr Qibti Mariyanın nağılı böyük şairin özündən qabaqkı
mədəni irsi nə qədər dərindən mənimsədiyini göstərir".
Daha sonra MEA-nın müxbir üzvü Nüşabə Araslı "Nizamin poetikası" əsərində yazır ki, "Nizami
poetikasının elmi-fəlsəfi görüşləri, Şərq xalqlarının mifoloji baxışları, müxtəlif rəvayət, dini-tarixi əhvalat, əfsanə
və tarixi hadisələrlə bağlılığı kimi mühüm cizgisi onun işlətdiyi təlmihlərdə özünü daha parlaq göstərməkdədir".
Çünki təlmih bədii əsərlərin obraz zənginliyində poetik fiqurun xüsusi önəm kəsb etdiyi orta əsrlərdə klassik
sənətkarların ən çox diqqət yetirib, bəhrələndiyi ifadə vasitələrindən biri olub. Məlum olduğu kimi, bu poetik
fiqur, müəllifin həm məlumat, elm və bilik dairəsinin, həm öyrənib mənimsədiklərindən isrifadə etmək
bacarığının, daha əvvəl yaradılmış ədəbi-bədii örnəklərə yaradıcı yanaşma istedadının və digər xüsusiyyətlərinin
göstəricisi idi.
Böyük Nizami Gəncəvi "Xosrov və Şirin" məsnəvisində Büzürgüümidin dili ilə qədim Şərq abidəsi
"Kəlilə və Dimnə"dən əhvalatlar danışarkən diqqəti bu abidənin məşhur hekayətlərinə məhz təlmih yolu ilə cəlb
edir. Bu təlmihlər əgər bir tərəfdən Nizami əsərlərinin məzmununu zənginləşdirirsə, digər tərəfdən şairi uzunuzadı təsvirlərdən çəkindirir.
"Xosrov və Şirin"də Xosrovun Büzürgüümidi dəvət etdiyi səhnə aşağıdakı kimi verilib:
Büzürügüümid gül yarpağı kimi güldü,
Qırx hekayəni qırx incə mətləblə söylədi.
Nizami Gəncəvi yaradıcılığının yarandığı dövrdən günümüzə kimi maraq doğurması, dünyanın ən məşhur
şərqşünasları, ədəbiyyatşünasları, folklorşünasları, tarixçiləri tərəfindən öyrənilməsi, haqqında yüzlərlə elmi
məqalə, monumental tədqiqat işlərinin yazılması şairin lirik-bədii, eyni zamanda, bədii-fəlsəfi qüdrətinin
göstəricisi hesab edilə bilər. Nizami yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, xalq yaradıcılığından, Şərq eposlarından
bəhrələndiyini böyük ustalıqla bədii sözün süzgəcindən keçirib, onu yenidən xalqa qaytarıb. Dahi şair yaradıcılığı
boyu təkcə "Kəlilə və Dimnə" motivlərinə deyil, eyni zamanda, "Qabusnamə", "Qutadqu bilik", "Həqiqətülhəqiqə", "Siyasətnamə" və s. hikmət xəzinələrinə də müraciət edib, yeri gəldikcə öz əsərlərində orada yer alan
mövzuları daha dolğun və daha poetik ifadə vasitəsilə qələmə alıb.
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Cism ilə Ruhun vəhdəti - Xalq yazıçısı Elçin yazır
Nizami Gəncəvi haqqında söz
Elçin
Məlumdur ki, Şeyx Nizami 1141-ci ildə yalnız Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə, o dövrkü Şərqin
mədəniyyət mərkəzlərindən biri Gəncədə anadan olmuşdur və axır zamanlara qədər 1203-cü il tarixi göstərilsə
də, son tədqiqatlara görə, 1209-cu ildə orada da vəfat etmişdir. Onun bu dünyadakı 68 illik ömründən sonra qoyubgetdiyi mirasın bədii-estetik və ictimai-fəlsəfi mündəricat və miqyası nəinki 68 ilin, hətta aradan keçən 880 ilin
də çərçivələrinə sığışmır, buna görə də Nizami daima müasirdir, qərinələrin çağdaşıdır.
Baxın, SSRİ-də qorxunc Stalin repressiyalarının davam etdiyi 1939-cu ildə Azərbaycana rəhbərlik edən (və
faktiki olaraq Azərbaycanın sahibi!) Mir Cəfər Bağırov Nizaminin 800 illik yubileyinin keçirilməsini şəxsən İosif
Stalinlə razılaşdırır və bu barədə dövlət səviyyəsində xüsusi qərar qəbul edilir - paradoksa (və sənətkarın
qüdrətinə!) baxın: Stalin sistemi bir tərəfdən hər cürə zorakılığın dövlətləri məhvə apardığını bəyan edən Nizami
ideyalarını, humanizmini ("Zülm, zalimlik dünyanı fəth eləyə, dünyaya sahib ola bilməz, çünki dünyanı fəth edə
biləcək qüvvə yalnız ədalətdir...") gündəlik həyatda darmadağın edir - güllələnmələr, işgəncələr, sürgünlər tüğyan
edir, o biri tərəfdən isə bu ideyaların carçısının təntənəli yubileyini keçirir.
Nizaminin yaradıcılığıyla bağlı bu 880 ildə, elə bil ki, artıq hər şey deyilib, yüzlərlə tədqiqat işləri yazılıb,
kitablar nəşr olunub, ancaq bu günün özündə də nizamişünaslıq yeni-yeni kəşflər edir, yeni fikirlər söyləyir, yeni
mülahizələr irəli sürür və elmi-nəzəri mübahisələr aparır. Əsrlər bir-birini əvəz edir, siyasi-ictimai epoxalar
dəyişir və hər dəfə də Nizami ədəbi irsi daha təzə, daha yeni nəzəri-estetik baxış bucağı tələb edir. Mən Nizaminin
870 illik yubileyi mərasimində məruzəçi idim və indi baxıb görürəm ki, aradan keçən bu on ilin özündə də yeni
və maraqlı fikirlər söylənib.
O, Gəncəni "sehrkarlar yurdu" adlandırırdı, Gəncəni qədim Babilə bənzədirdi, özünü isə "mahir sehrkar"
hesab edirdi və öz yaradıcılığını "Gəncənin sərvəti" kimi təqdim edirdi. Hətta oğlu Məhəmməd də şeir yazmağa
başlayarkən, ona müraciətlə deyirdi ki, sən şeirdən ucalıq umma, çünki dünyada şeirin uca məqamı Nizamiylə
bitib və bu fikirləri bəlkə də başqa bir böyük sənətkar söyləsəydi, bir az naqolay səslənərdi, ancaq Nizaminin bu
sözlərini biz olduqca təbii qarşılayırıq, çünki burada istedadın imkanları ilə sənətkarın iddiası arasındakı üzvi
vəhdət əsrlərin süzgəcindən keçib və daima da göz önündədir.
XII əsr Azərbaycan və ümumiyyətlə, islam aləmində sinkretik mədəniyyətin yüksək bədii-estetik zirvəyə
qalxdığı bir dövr idi. Yaxın və Orta Şərqdə yaşayan xalqların müştərək olaraq yaratdığı sinkretik mədəniyyət,
yəni "islam mədəniyyəti" böyük sənətkarların, o cümlədən də, böyük şairlərin yetişməsi üçün münbit zəmin
yaradırdı və bura orasını da əlavə edək ki, həmin dövrdə Azərbaycanın şimalında və cənubunda yaranmış
dövlətlərə başçılıq edən Şirvanşahlar da, Eldəgizlər də xalqın və dövlətin inkişafında sənətin, ümumiyyətlə,
mədəniyyətin oynadığı böyük rolu dərk edərək, bu sahəyə xüsusi diqqət göstərirdilər. Eyni zamanda, Gəncə
dünyanın müxtəlif ölkələri ilə ticarət əlaqələri yaradan mühüm, bu günün istilahı ilə desək, magistral karvan
yolunun üzərində yerləşirdi və bütün bunlar böyük sənətkarların yetişməsi üçün, dediyim kimi, münbit zəmin
yaradırdı, ancaq bütün bunlarla da bərabər, əlbəttə, əsas - istedad deyilən Allah vergisi idi.
Və bu verginin nöqtə-vergülü belə Nizamidən əsirgənməmişdi.
Nizami ömrü boyu Gəncədə yaşamışdı, Gəncədə təhsil almışdı, ancaq onun heyrətamiz savadı və mütaliəsi
yalnız bir şəhərin, hətta Gəncə kimi dövrünün yüksək mədəniyyətli bir şəhərinin belə yaratdığı imkanlara sığışmır.
O, pəhləvi, fars, ərəb, bir sıra nizamişünasların fikrinə görə, yunan dillərini bilirdi, yalnız islam dünyasının böyük
qələm sahiblərinin, böyük filosoflarının deyil, eyni dərəcədə antik Avropa müəlliflərinin əsərlərinə, qədim dünya
tarixinə dərindən bələd idi, Aristotelin, Platonun, Evklidin irsi də onun üçün Əl-Biruni, İbn Sina, Əl-Farabi irsi
kimi tamam şəffaf idi, elə bil o, bu nəhəng fikir sahiblərinin söylədiklərinə rentgen şüaları ilə baxaraq, mahiyyəti,
məğzi əxz edirdi. Mən bu qeydlərlə bağlı, onun poemalarının sətri (filoloji) tərcümələrini yenidən nəzərdən
keçirərkən bir daha bunun, necə deyərlər, əyani şahidi oldum ki, "Sirlər xəzinəsi" də, "Xosrov və Şirin", "Leyli
və Məcnun", "Yeddi gözəl", "İsgəndərnamə" də insan və cəmiyyət, sənətkar və dövr, hökmdar və xalq, insani
hissiyatlar və əxlaq kodeksləri kimi əbədi problemlərin yüksək poetik ifadəsi ilə bərabər, məhz bəşəri səviyyəli
dərin fəlsəfi mahiyyəti ilə həmişəyaşardır - milli sənətin və ictimai fikrin faktı olmaqla bərabər, bəşəridir.
Bu da məlumdur ki, Nizami "Xəmsə" poemalarının başlanğıcında Allaha, Peyğəmbərə, Hökmdara və
İnsana ünvanlanmış qəsidələr yazıb və elə bu ünvanların özü, elə bilirəm ki, onun dünyagörüşünün, fəlsəfi və sırf
insani düşüncələrinin mündəricatını tamam aşkar edir. O, "Quran"ı dərindən mənimsəmişdi, Həzrət Peyğəmbərin
hədislərinin fəlsəfi məzmununa dərindən varmışdı və Nizaminin Hökmdar əməllərinə, İnsan əxlaq və
mənəviyyatına münasibətinin əsasında da həyatın, yaşayışın, ümumiyyətlə, kainatın məna və məzmunu ilə bağlı
ali dəyərlər dayanırdı.
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Nizami bədiyyatında da, fəlsəfəsində də özündən əvvəlkiləri təkrar etmirdi, yalnız onun özünə məxsus olan
bədii-fəlsəfi söz deyirdi.
Baxın, "Xəmsə"də bəzən "Min bir gecə", "Siyasətnamə", "Qabusnamə" kimi məşhur Şərq yazılı
abidələrindən, dahi fars şairi Firdovsinin "Şahnamə"sindən bizə tanış olan süjetlərə, epizodlara rast gəlmək
mümkündür, ancaq bunlar heç vəchlə təkrar, hətta indiki kontekstdə təkrir də deyil, misal üçün, Şekspirin İntibah
novellalarından bəhrələnərək yazdığı "Hamlet", "Otello", "Romeo və Cülyetta" kimi tamam orijinal və
məxsusidir. Buna görə də akademik Yevgeni Bertels "Nizami və Firdovsi" adlı maraqlı və sanballı əsərində bu
iki nəhəng ədəbi simanı müqayisəli şəkildə tədqiq edərək çox sadə bir nəticəyə gəlib çıxır: "Nizami - Nizamidir,
Firdovsi - Firdovsidir".
Yaxud, yenə də baxın: Nizami istedadı məhəlli ərəb əfsanəsi olan "Leyli və Məcnun"u necə böyük bəşəri
bir səviyyəyə qaldırmışdır və eyni zamanda, yəqin, bu da bəşəriyə aparan yolun məhz millidən keçməsi
baxımından əlamətdardır ki, misal üçün, akademik Aqatangel Krımski Nizaminin müasiri Məhəmməd Övfiyə
istinad edərək, Nizami "Leyli və Məcnun"undakı Leylini də, Məcnunu da ərəb yox, Azərbaycan romantik
qəhrəmanları hesab edir. Yeri düşmüşkən deyim ki, rəhmətlik akademik Həmid Araslı da Nizami yaradıcılığı ilə
bağlı Buxaralı Məhəmməd Ovfinin təzkirəsini yüksək qiymətləndirirdi.
Nizami yaradıcılığının birmənalı bədii-elmi-estetik təsnifatını vermək mümkün deyil. Kimdir Nizami?
Romantikdir? Bəli, romantikdir. Realistdir? Bəli, realistdir. Utopistdir? Bəli, utopistdir. Lirikdir, yoxsa epik şair?
Ən zərif qəzəllərin müəllifi kimi, əlbəttə, böyük lirikdir və yenə də, əlbəttə, mənzum roman-epopeyalar müəllifi
kimi böyük epik sənətkardır. Nizami yaradıcılığının miqyası milli və coğrafi sərhədlər tanımadığı kimi, bu
yaradıcılıq nəzəri təsnifatlar çərçivəsinə də yerləşmir.
Mən onun haqqındakı elmi-nəzəri ədəbiyyatı yenidən gözdən keçirdiyim zaman Nizami yaradıcılığının
Qərbi Avropadakı ən yaxşı tədqiqatçılarından biri sayılan Erix Fromun belə bir fikrinə rast gəldim ki, "Nizami
cəmiyyətdən danışanda filosofdur, insandan danışanda psixoloqdur".
Əlbəttə, Fromun söylədiyi bu fikri xeyli dərəcədə genişləndirmək olar: Nizami təbiəti təsvir etdikdə
rəssamdır, musiqidən bəhs etdikdə sənətşünasdır, təbabət barədə söz deyəndə loğmandır və s.
Genetik türk özünüifadəsi onun yaradıcılığına hopmuş bədii-estetik bir cəhətdir və buna görə də mənim
düşüncəmdə onun qıpçaq qızı Afaqa məhəbbəti, əslində, bütün türk dünyasına məhəbbətin ifadəsi idi. Ancaq
Nizami yaradıcılığının miqyası Homer və Firdovsi yaradıcılığı kimi, Dante, Rable, Servantes, Şekspir, Höte,
Tolstoy yaradacılığı kimi milli və coğrafi sərhədlərə sığışmır, çünki bu dühalar, aydın məsələdir, yalnız öz
xalqlarına yox, bütün bəşəriyyətə məxsusdurlar.
Bütün Şərq poeziyasının XII əsrdən sonra keçdiyi nəhəng yaradıcılıq yolunda Nizaminin daimi bədiiestetik yolçuluğu məlum həqiqətdir, ancaq siz rus oriyentalistikasında akademik Bertels kimi nüfuzlu bir qələm
sahibinin Nizamiyə həsr olunmuş tədqiqatlarına baxın: görəcəksiniz ki, əslində, söhbət yalnız Şərq poeziyasından
getmir, orta əsrlər ingilis poeziyasının özünü təsdiq etməsində Nizami yaradıcılığı, Nizami mövzuları çox ciddi
əhəmiyyət kəsb etmişdir və elə bu cür faktlara görə də Bertels yazır ki, "Nizami ədəbiyyat tarixində yeni bir səhifə
açmışdır". Yaxud başqa bir görkəmli şərqşünasın, akademik Krımskinin tədqiqatlarına baxmaq kifayətdir ki,
ümumiyyətlə, Avropa ictimai fikrinin əsrlər boyu Nizami yaradıcılığını nə dərəcədə yüksək qiymətləndirdiyi
aşkar görünsün. Bu yerdə professor Əkbər Ağayevin "Nizami və dünya ədəbiyyatı" monoqrafiyasını da
xatırlatmaq istəyirəm və məncə, mövzusuna görə ilk elmi işlərdən biri olan bu tədqiqatın elmi-metodoloji
baxımdan əhəmiyyətli ondadır ki, burada həm Nizami bədii-fəlsəfi təfəkkürünün dünya ədəbiyyatını ehtiva
etməsi, həm də Nizami yaradıcılığının dünya ədəbiyyatına təsiri paralel olaraq tədqiq edilmişdir.
Höte "Nizami yüksək yaradıcılıq ilhamına malik olan bir şəxsiyyətdir" yazaraq, onun dahiliyini belə
müəyyənləşdirir: "İnsanın məhəbbət hissi Nizaminin əsərlərində dahiyanə təsvir olunmuşdur". Güman edirəm ki,
əgər şair, ümumiyyətlə, sənətkar "insanın məhəbbət hissini dahiyanə" təsvir etmək iqtidarındadırsa, onun
yaradıcılığına və istedadına bundan yüksək qiymət vermək mümkün deyil.
Hötenin "Qərb-Şərq divanı"nda iki Şərq dahisinin səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında söylədiyi fikir də
əlamətdar və qiymətlidir: "Əgər Firdovsi bütün qəhrəmanlıq əfsanələrindən istifadə etmişsə, yüksək ilhamlı şair
olan Nizami ən incə məhəbbət münasibətlərinin ən incə xətlərini öz əsərləri üçün material seçmişdir".
Burası da simptomatik bir hadisədir ki, Nizamidən bəhs edərkən Höte Azərbaycan tarixinə və coğrafiyasına
diqqət yetirir və "Azərbaycan" toponimini işlədir. Qeyd edim ki, Hötenin özü də Nizami poeziyasının təsiri ilə
əsərlər yazmışdı.
Yeri düşmüşkən, sitat bolluğundan çəkinməyərək mən XX əsr Fransa ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi
Lui Araqonun da 1955-ci ildə yazdığı sözləri xatırlatmaq istəyirəm: "XII əsr bizim Fransada, Qustav Koenin
ifadəsi ilə desək, orta əsrlər ədəbiyyatının qızıl dövrü olduğu kimi, Azərbaycanda da XII əsrdə elə bədii əsərlər
yaradılmışdır ki, onlar indi geniş mənada çiçəklənən Azərbaycan ədəbiyyatının əsasını təşkil edir". Məlumat üçün
deyim ki, Qustav Koen Sorbon Universitetinin professoru idi və Avropada nüfuzlu bir mediyevist kimi onun
fikirləri ilə hesablaşırdılar.
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L.Araqondan yarım əsr əvvəl - 1902-ci ildə isə onun həmvətəni, orientalist L.Bouat yazırdı: "XI-XII
əsrlərdə türk mənşəli şairlərin əksəriyyəti farsca yazırdı... Xaqani və Nizami farsca yazan ən böyük türk
şairləridir".
Hərgah söhbət Hötenin, Bouatın, Araqonun Nizamiyə münasibətindən düşdüsə, mən nizamişünaslığa
istinad edərək, Y.Hammer-Purqştal, Vilhelm Baxer, Bürqel, P.Horn, Ritter, Rudolf Helpke, Bartold, Kraçkovski,
Makovelski, Əhməd Atəş, Yan Ripka, Əli Nihat Tərlan, Şibli Nemani, Səid Nəfisi, Vahid Dəstgirdi, yuxarıda
adlarını çəkdiyim akademiklər Bertels və Krımski kimi Nizami yaradıcılığını tədqiq edən mütəfəkkirlərin adlarını
çəkmək istyirəm. Adlarını çəkmədiklərim isə, olsun ki, bundan da qat-qat artıqdır.
Eyni zamanda, elə bilirəm ki, ömrünü Nizaminin və ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızın tədqiqinə həsr etmiş
Həmid Araslı, Məmməd Cəfər Cəfərov, Ələşrəf Əlizadə, Mikayıl Rəfili, Mirzağa Quluzadə, Əkbər Ağayev,
Mübariz Əlizadə, Rüstəm Əliyev, Qəzənfər Əliyev, Azadə Rüstəmova, Həsən Quliyev, Qasım Cahani kimi
alimlərimizin, Nizami poemalarını ilk dəfə tam şəkildə Azərbaycan dilinə poetik tərcümə etmiş Abdulla Şaiqin,
Səməd Vurğunun, Süleyman Rüstəmin, Rəsul Rzanın, Məmməd Rahimin, Mikayıl Rzaquluzadənin də adlarını
xatırlamalıyıq.
Adlarını çəkdiyim bu qələm sahiblərimizin 1940-cı illərdə "Xəmsə"ni Azərbaycan dilinə tərcümə etməkləri
həm nizamişünaslıqda, həm də ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızda çox əhəmiyyətli və mühüm bir hadisə idi. Ancaq
bununla belə, oxucu da yəqin mənimlə şərik olar ki, bu qələm sahiblərinin poetik istedadı eyni səviyyədə deyil və
bildiyim dərəcədə onların arasında fars dilini yalnız Abdulla Şaiq bilirdi. Həmin poetik tərcümələr sətri tərcümələr
əsasında həyata keçirilmişdi və mən də təəssüf ki, fars dilini bilmədiyim üçün o sətri tərcümələrin necə dəqiq
olub-olmadığı barədə bir söz deyə bilmərəm. Sətri tərcümələrdən tərcümə etmək yayılmış və mümkün bir yaradıcı
prosesdir. ancaq bir məsələ var ki, 1940-cı illərdən sonrakı yetmiş ildə Azərbaycan ədəbi və bədii dili xeyli inkişaf
edib, nizamişünaslıqda tərcümə üçün əhəmiyyətli olacaq xeyli yeni-yeni faktlar üzə çıxıb, Stalin dövrünün
antitürkizminə görə deyilməyi mümkün olmayan yeni və mühüm milli nüanslar öyrənilib və elmi sübutunu tapıb,
tərcüməçilik sahəsində böyük təcrübə əldə edilib. Bütün bunları nəzərə alaraq, elə bilirəm ki, 1940-cı illərdəki
həmin tərcümələrə yeni gözlə baxmaq, o poemalardan hansınısa redaktədən keçirərək, elmi aparaturasını
yaradaraq saxlayıb, hansınısa yenidən tərcümə edib "Xəmsə"nin Azərbaycan dilində akademik nəşrinin həyata
keçirməyin vaxtı yetişib.
Nizaminin tədqiqi və təbliği yalnız ədəbiyyat hadisəsi yox, eyni zamanda, milli-ictimai bir məsələdir.
Bu baxımdan 1951-ci ildə M.Ə.Rəsulzadənin Türkiyədə nəşr etdirdiyi "Azərbaycan şairi Nizami"
monoqrafiyasının Türkiyənin özündə Nizaminin Azarbaycan xalqının milli şairi kimi tanınması və qəbul
edilməsində az rolu olmadı.
Nizami yaradıcılığı hələ ilkin orta əsrlərdən etibarən o qədər populyar idi ki, məlum olduğu kimi, bu
yaradıcılıq nümunələrinin - təbii ki, ilk növbədə "Xəmsə" poemalarının, eləcə də qəzəllərin, qəsidələrin üzü
köçürülmüş, müxtəlif ölkələrə yayılmışdır və hələ kitab nəşrinin mövcud olmadığı bir dövrdə onun oxucu
auditoriyası imperiyalar, şahlıqlar, krallıqlar sərhədi tanımamışdı. Elə buna görə də bu gün Bakıdan əlavə,
İstanbulda və Londonda, Tehranda və Parisdə, Qahirədə və Sankt-Peterburqda, Berlində və Daşkənddə, başqa
şəhərlərdə Nizami irsinin nadir əlyazma nüsxələri saxlanır. Nizami ədəbi məktəbinin nümayəndələri yalnız
Azərbaycan şairləri deyil, bir çox böyük fars, türk, hind, özbək, kürd, qazax və başqa xalqların böyük sənətkarları
bu məktəbin nümayəndələri idi və onlar belə bir irsi-bədii mənsubiyyətləri ilə fəxr edirdilər.
Filoloqların, şərqşünasların, tarixçilərin tədqiqatları göstərir ki, Cami, Dəhləvi, Nəvai, Marağayi, Hatifi,
Behişti və başqaları kimi böyük sənətkarlar öz "Xəmsə"lərini məhz Nizaminin "Xəmsə"sindən ruhlanaraq,
təsirlənərək yaratmışlar. Arif Ərdəbili, Həqiqi, Ağqoyunlu Zəmiri, Nakam kimi Azərbaycan şairləri ilə bərabər,
Hilali, Nami, Vəhsi Kirmani, Vüsal Şirazi, Əbdi bəy Şirazi, Ruhul Əmin kimi görkəmli fars şairləri, özbək
ədəbiyyatının Xarəzmli Qütb, Xarəzmi Süheyli, yaxud türkmən ədəbiyyatının Əndəlib kimi nümayəndələri ayrıayrı əsərlərini Nizami mövzularında yazmışlar.
Nizami orbitindən çıxmaq, Nizami cazibəsinə biganə qalmaq çox çətin məsələdir və bu cazibənin gücünü
təsəvvür etmək üçün orta əsrlər ümumtürk klassik ədəbiyyatının ən böyük nümayəndələrindən birinin - böyük
özbək şairi Əlişir Nəvainin söylədiyi sözləri xatırlamaq, elə bilirəm ki, kifayətdir: "Nizami sənəti o qədər əzəmətli
və ağır çəkilidir ki, onu ölçmək üçün göylər qədər böyük tərəzi, Yer kürəsi kimi iri ölçü vahidi lazımdır".
Dahi Füzulinin Azərbaycan dilində yazdığı "Leyli və Məcnun" nə qədər orijinal və məxsusi olsa da, nə
qədər böyük poetik dühanın məhsuludursa, fakt budur ki, bütün poetik "Leyli və Məcnun"ların ilkinini Nizami
yaradıb. Nizami bu qədim ərəb əfsanəsini qələmə alaraq, yuxarıda dediyim kimi, onu bəşəri bir səviyyəyə qaldırıb,
eyni zamanda, bu əfsanəni klassik Şərq poeziyasının əbədi mövzusuna çevirib, həm də söhbət yalnız böyük
poemalardan getmir, Nizami sayəsində bu surətlər - Leyli də, Məcnun da - janrından asılı olmayaraq,
ümumiyyətlə, klassik poeziyanın estetik obrazlar qalereyasına daxil olublar, özü də yalnız poemalarda yox: siz
məhəbbət mövzusunda yazılmış az qəzəl taparsınız ki, orada estetik bir obraz kimi Leylinin, ya da Məcnunun
(Qeysin) adına rast gəlməyəsiniz.
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Nizamişünaslar Nizaminin bəzi əsərlərini, misal üçün, "Sirlər xəzinəsi"ni onun yaradıcılığında yeni
mərhələ hesab edirlər və burda təəccüblü bir şey yoxdur, böyük bəşəri əsərləri yeni-yeni bədii-estetik və fəlsəfi
axtarışlar meydana çıxarır, ancaq ən əsası budur ki, Nizami yaradıcılığı bir küll halında dünya ədəbiyyatında və
dünya poetik-ictimai fikrində bir mərhələdir.
Bəlkə də təkrara varıram, ancaq bir daha demək istəyirəm ki, Nizami milli hadisə deyil, o - bəşəri hadisədir.
Mən Nizaminin 840 illik yubileyi keçirilən zamanlarda Aleksandr Fadeyevin yazdığı məqalədə onun
maraqlı bir fikrinə rast gəldim. Fadeyev yazır ki, feodal müharibələri cəmiyyəti pərən-pərən saldığı bir vaxtda,
Nizaminin timsalında Azərbaycanda elə bir sənətkar tapıldı ki, bütün bəşəriyyətin xoşbəxtliyi naminə heç nədən
çəkinmədən, cəsarətlə öz səsini ucaltdı. Fadeyev tədqiqatçı deyildi, nasir idi, daha artıq dərəcədə isə Sovet
ədəbiyyatı təşkilatçılarından biri, Sistemin "ədəbiyyat generalı vəzifəsinə" təyin etdiyi xadim idi, ancaq onun bu
müşahidəsi, elə bilirəm ki, çox sərrastdır.
Bu kontekstdə, hətta Nizami utopiyası belə, bədii-fəlsəfi təxəyyül zənginliyi ilə bərabər, elə bilirəm ki, həm
də sırf sənətkar cəsarətinin ifadəsi baxımından Azərbaycan sənət və ictimai fikir tarixinin çox tutarlı
səhifələrindən biridir.
Bu yerdə mən XX əsr tanınmış rus şairi və tərcüməçisi Pavel Antokolskinin metodoloji baxımdan çox
xoşuma gələn bir fikrini xatırlayıram. P.Antokolski antik utopiya ilə, konkret olaraq, Platonla, İntibah dövrünün
Tomas Mor və Foma Kampanella kimi utopistləri ilə paralellər apararaq, yazır ki, Nizami utopiyası orta əsrlər
qaranlığı içində (ruscası: "V nedrax srednevekovoy noçi") doğulmuş yeganə sosial utopiya idi.
Nizami yaradıcılığı yalnız Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai fikrinin inkişafında deyil, Azərbaycan
musiqisinin, teatr və kino sənətinin, təsviri sənətin, xalçaçılığın, heykəltəraşlığın inkişafında da müstəsna rol
oynamışdır. Üzeyir Hacıbəyovun ölməz iki romansını, yaxud Qara Qarayevin "Yeddi gözəl" kimi XX əsr dünya
balet sənətinin şedevrlərindən birini, "Leyli və Məcnun" simfonik poemasını, "Payız" lirik xorunu, Fikrət
Əmirovun bütün dünyada səslənən "Nizaminin xatirəsinə" simfoniyasını, daha sonralar yazdığı "Nizami" baletini,
Niyazinin "Xosrov və Şirin", Əfrasiyab Bədəlbəylinin "Nizami" operalarını, bir çox digər Azərbaycan
bəstəkarlarının əsərlərini xatırlayaq. Hələ mən artıq muğam sənətimizə mükəmməl daxil olmuş Nizami qəzəllərini
demirəm və bu gün professional Azərbaycan musiqisini və muğam sənətini Nizami şəxsiyyəti və mövzularından
kənarda təsəvvür etmək heç vəchlə tam mənzərə yarada bilməz.
Orta əsr miniatürlərindən başlamış Fuad Əbdülrəhmanov, Mikayıl Abdullayev, Cəlal Qaryağdı, Böyükağa
Mirzəzadə, Tokay Məmmədov, Oqtay Sadıqzadə, Toğrul Nərimanbəyov və başqaları kimi məşhur rəssam və
heykəltəraşlarımızın əsərlərinəcən Nizami şəxsiyyəti və Nizami mövzuları təsviri sənətin və heykəltəraşlığın
Azərbaycan mədəniyyətinin milli faktoruna çevrilməsində güclü stimullardan biri olmuşdur. Bu gün Bakının
mərkəzindəki Nizami heykəli Qız qalası kimi, neft buruqları kimi Bakının simvollarından biridir.
Yuxarıda adını çəkdiyim Pavel Antokolski 800 illik münasibətiylə Nizami haqqında yazdığı elə həmin
essesində belə bir obrazlı fikir söyləyir ki, hər bir böyük şair vaxt, zaman okeanında üzən bir gəmidir. O gəminin
reysi əsrlərlə davam edə bilər. Nizami də 800 illik bir zaman yolçuluğundan sonra "birdəfəlik olaraq özünün fiziki
və ruhani vətəninə qayıtdı".
Əgər bu gün Avropanın mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Romada pyedestalında "Böyük Azərbaycan
şairi Nizami Gəncəvi" yazılmış möhtəşəm Nizami heykəli ucalırsa, bu, yalnız Nizaminin yox, eyni zamanda onun
vətəninin - müstəqil Azərbaycanın təbliğidir. Yaxud bu gün Nizamiylə yaşıd olan Oksford Univesitetində Nizami
mərkəzi fəaliyyət göstərirsə və o Mərkəzə azərbaycanlı ədəbiyyatşünas Nərgiz Paşayeva rəhbərlik edirsə, bu da
Nizamiylə bərabər, Azərbaycanın, Azərbaycan təhsilinin, elminin təbliği deməkdir.
Bu sözləri yazıram və Nizami ilə bağlı gözəl bir səfərim yadıma düşür. 1981-ci ildə 840 illik yubiley
tədbirlərində iştirak etmək üçün Yazıçılar İttifaqının nümayəndəliyi - Qabil, Nəriman Həsənzadə, Araz Dadaşzadə
və Səyavuş Məmmədzadə ilə birlikdə Leninqrada (Sankt-Peterburqa) getdik və dörd gün ərzində orada
keçirdiyimiz bütün görüşlər, çıxışlar, müsahibələr Nizami ilə başlayıb, Azərbaycanla qurtarırdı. Ən əsası isə bu
sözləri deyən yalnız biz deyildik, eyni zamanda, Dövlət Ermitajının direktoru, şərqşünas və arxeoloq, məşhur və
nüfuzlu akademik Boris Piatrovskidən, bütün Sovet İttifaqında tanınan Daniil Qranin, yaxud Mixail Dudin və
başqaları kimi yazıçı və şairlərdən, ədəbiyyatşünaslardan, dövlət xadimlərindən tutmuş sadə oxuculara qədər
Leninqrad sakinlərinin təkrar-təkrar səsləndirdiyi məfhumlar da belə idi: Nizami-Azərbaycan. Bir sözlə, elə bil
ki, Leninqradda Nizami sayəsində əsl Azərbaycan günləri keçirilirdi.
Nizami və Azərbaycan - bu iki məfhum bu gün artıq planetar bir anlayışa çevrilib.
Bu qeydləri əlamətdar və rəmzi hesab etdiyim bir faktı da xatırlamaqla bitirmək istəyirəm: Mən Nizaminin
870 illiyi münasibətilə Gəncəyə getmişdim və onun məqbərəsini əhatə edən sahədə 50 min ağacın əkilməsində
iştirak etmişdim. O 50 min ting indi böyüyüb, cavan, sağlam ağaclar olub və bu əlamətdar və rəmzidir ona görə
ki, Nizami yalnız ruhən yaşamır, o, 880 ildən sonra, cismən də bu dünyadadır, cismən də bizimlə bir yerdədir, o,
cismən çiçəkləyir, gül açır, bəhrə verir.
Və bu, həm də əlamətdar və rəmzidir ona görə ki, dediyim o Allah vergisi nə qədər boldursa, bir o qədər
də varlıq ilə ruhun vəhdətini tələb edir, çünki böyük sənəti cism ilə ruhun vəhdəti yaradır.
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Nizami Gəncəvi Avropa Şurasında
Rafael Hüseynov,
Akademik
Dahi gəncəlinin hələ XII əsrdə uzaqlara baxan gözləri özünün, əsərlərinin sabahkı taleyini də görürdü və
dərin təvazö hissi ilə yaşayacağı gələcəyin müddətini hələ vur-tut yüz il götürürdü:
Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır?
Hər beyti səslənər: "Burda, burdadır!"
Nizaminin yaşadığı çağlardan səkkiz yüz ildən də artıq müddət keçib. Lakin o, yenə buradadır, bizimlədir,
həmvətənləri ilədir və artıq həm də dünyanın dörd bucağındadır.
Bu gün də zamanlara sığmayan zəkasının, ilhamının, doğurduğu misilsiz irsin sayəsində Azərbaycana
xidmətini davam etdirir, xalqımıza şöhrət, başucalığı, qürur gətirməkdədir.
Azərbaycan da, xalqımız da Nizami ilə daha böyük, daha əzəmətli, daha parlaq görünür.
Ona görə də tarix boyu millətimizə və yurdumuza ucalıq, şan-şərəf gətirən Nizami kimi dəyərlərə qarşı
da xəbis həmlələr olub, o cür riyakarlıqlar bu gün də davam edir və məqsəd də Azərbaycanı daha qüdrətli edən
keyfiyyətləri və məziyyətləri, sərvətləri və üstünlükləri bizdən aralamaq, gur işığını solğunlaşdırmağa nail
olmaqdır.
Damarlarında irin axan düşmənlərin və düşmən xislətlilərin belə rəzalətləri daim olub, yenə də olacaq və
biz də mübarizələrimizdə həmişə ardıcıl, mətin olmalıyıq!
Nizami 3 dildə - ana dilində, farsca və ərəbcə yazıb-yaradıb. Ancaq ilk növbədə özünün "Xəmsə"də
bildirdiyinə və digər orta çağ məxəzlərinin təsdiqləməsincə, azı 6 dil bilirdi, həmin dillərdə mənbələrlə
məsnəvilərini yazmağa hazırlaşarkən çoxlu əsərlər oxumuşdu.
İndi - XXI yüzildə isə Nizaminin danışdığı dillərin sayı-hesabı itib və millətin fəxri olan bu nadir
azərbaycanlı həm də dünyanın ən oxşarsız və şəriksiz poliqlotlarından birinə çevrilib.
İndi Nizaminin solmaz misralarının tərcümə edildiyi Şərq və Qərb dillərinin sayı yüzə çatmaqdadır.
Zəmanəmizin qəhrəmanı Nizami Gəncəvi bu gün abidəyə çevrilərək dünyanın neçə böyük şəhərində
ucalmaqdadır.
1991-ci ildə Nizami Gəncəvi Moskvada abidələşdi, 2002-ci ildə Sankt-Peterburqda şairin daha bir abidəsi
ucaldı, 2005-ci ildə Moldovada - Kişinyovda, 2012-ci ilin 20 aprelində İtaliyada - Romada, həmin ilin 6
dekabrında Çində - Pekində Nizami heykəli açıldı. 2014-cü ildə Nizami abidəyə çevrilərək əsrlərcə sevildiyi
Özbəkistana - Daşkəndə gəldi və daha haralarda, haralarda Nizami abidələri sıralanır, hələ nə qədər yeniləri də
bu silsiləyə qoşulacaq.
Əsərləri öz yerində, elə insanların gözü qarşısında olan abidələri ilə də Nizami dünya boyu qarşısında
dayanan, önündən keçən insanlara "Mən azərbaycanlıyam!", "Mən bu cür ölməzlər yetirə bilən böyük xalqın
övladıyam!", "XII əsrli ola-ola mən sizinləyəm", "BURDAYAM" deyir!
Hər bir sadə soydaşımızın, ruhu, qəlbi, əqidəsi, qanı saf azərbaycanlının iftixar etməli, öyünməli olduğu
hadisə deyilmi?!
1141-ci ildə doğulmuş, gerçək vəfat tarixi bəlli olsa da, heç vaxt ölməyəcək Nizami Gəncəvinin 2021-ci
ildə 880 yaşı tamam olur və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu il sadəcə Nizaminin yuvarlaq
ildönümünü keçirmək deyil, bütün 2021-i əvvəldən sona Nizami ili kimi bayram etmək qərara alınıb.
Bu sərəncamda bir tərəfdən Nizamiyə millətin və dövlətin sayğısı və sevgisi ifadə olunursa, digər tərəfdən
bu mühüm həqiqətə birbaşa işarə edilir ki, Nizami Gəncəvi bizim üçün sadəcə yubileyi keçirilən bir şair deyil.
Nizami bizimçün dəyərlər məcmusudur. Nizami bizimçün zəngin mədəniyyətimizin rəmzidir. Nizami
bizimçün ifadə etmiş olduğu və bu gün də köhnəlməyən düşüncələri ilə Azərbaycan xalqının ümumbəşəri
ideallara sədaqətinin aynasıdır.
Və öz ilinin - 880 yaşının tamamlandığı 2021-ci ilin lap əvvəlindən dünya boyunca Nizami Gəncəvi ilə
əlaqədar sıra-sıra tədbirlər keçirilir, konfranslar təşkil olunur, yeni nəşrlər araya-ərsəyə gətirilir.
Və 2021-ci ilin son sentyabr günlərində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası
günlərində Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyinin Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
Strasburqda, Avropa Evində - AŞPA-nın mənzil-qərargahında təşkil etdiyi və iki həftə nümayiş etdiriləcək sərgi
də dünya miqyasında builki Nizami qeydetmələrinin ən əlamətdarlarından sayılmağa layiqdir.
COVİD-19 pandemiyası dönəminin şərtləri nəzərə alınaraq nə binasının qarşısında, nə də Avropa Şurası
iqamətgahının daxilində əvvəllər olduğu kimi kütləvi tədbirlər keçirilməyə icazə verilir. Hətta plenar iclasların
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keçirildiyi zalda belə deputatlar ənənəvi yerlərində deyillər: səhər toplantılarında bir masada əyləşirsən,
günortadan sonra yeni siyahı çıxır və artıq başqa yerdə oturursan.
Bu qədər məhdudiyyətlərə baxmayaraq, Strasburqdakı diplomatlarımız belə mötəbər məkanda Nizami
sərgisini təşkil etməyi bacarıb.
Elə binaya daxil olunca - birinci qatda, ən gözəgəlimli yerdə Nizaminin büstü, ətrafında çevrə boyunca
onun məsnəvilərinə rəsm edilmiş nəfis miniatürlərin böyüdülmüş, görənə gendən gəl-gəl deyən surətləri, qarşı
tərəfdə isə Nizami ilə bağlı ingilis və fransız dillərində kitablar, bukletlər, albomlar.
Sessiyanın başlandığı ilk səhərdən artıq bu sərgi avropalı deputatların ixtiyarında idi.
Hər kəs baxa, tanış ola, məhz onlara paylanmaq üçün düzülmüş kitablardan götürə bilərdi.
Və gəlirdilər də (gəlirlər də), baxırdılar da (baxırlar da), götürürdülər də (götürürlər də) və Avropa
Şurasında çalışan, müxtəlif ölkələrdən olan yüzlərcə əməkdaş, bu binaya hələ qarşıdakı həftələrdə gələcək
qonaqlar da Nizami sərgisini seyr edə, azaldıqca yeniləri əlavə edilən hədiyyəlik kitablardan pay götürə biləcəklər.
Elə bilirsiniz Nizami Gəncəvinin, demək, Azərbaycanın, dövlətimizin, xalqımızın təbliğinin,
özünüifadəsinin bariz nümunəsi olan belə bir sərgini Avropa Şurasının mənzil-qərargahında təşkil etmək, iki həftə
davam edəcək bu nümayiş üçün icazə almaq asan məsələdir?
Axı bura Fransadır, axı bura, elə Strasburqun özü də erməni lobbisinin mərdimazar uzun əllərinin hər
istiqamətə işlədiyi yerdir.
Elə sərginin təşkil edilməsi ilə bağlı müraciət ediləndə "Pandemiyadır, ehtiyac varmı?" deyə ən münasib
bəhanəni də gətirərək rədd cavabı verə bilərdilər.
Ancaq Avropa Şurası yanındakı səfirimiz, daimi nümayəndəliyimizin əməkdaşları bütün güclərini
səfərbər ediblər və tarixi əhəmiyyəti olan bu cür diqqətəlayiq Nizami sərgisinin təşkilinə nail olublar.
Sərgi elə yerdədir ki, gün ərzində deputatların hər biri istər-istəməz onun yanından keçir, sərgidəki əlvan
miniatürlər hökmən diqqəti çəkir, bunlar öz yerində.
Lakin bizim hər birimiz - Avropa Şurasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri də komitə
iclaslarında, partiya qruplarının toplantılarında həmkarlarımıza Nizamidən söz açırdıq, sərgidən bəhs edirdik və
iki-iki, üç-üç gəlirdilər, baxırdılar. Növbəti gün yenilərini dəvət edirdik, obiri gün daha başqalarını.
Digər deputatlarımız öz yerində, elə öz payıma, mən üzvü olduğum Mədəniyyət, elm, təhsil və media
komitəsindən, Avropa Naminə Liberal Demokratların Alyansı siyasi qrupundan bu günlər ərzində həmin minvalla
50-60 deputatla sərgiyə yaxınlaşmışıq, fikir bölüşmüşük.
Bəxtimdən orada sıralanmış və Heydər Əliyev Fondunun yüksək zövqlə tərtib və nəşr etdirdiyi müxtəlif
dillərdəki kitabların əksərində mənim şair haqqında məqaləm, ön sözüm verilib. Bir çox nəşrləri ilk dəfə görürdüm
və sevinirdim, onları avropalı deputatlara həm də avtoqraf yazaraq hədiyyə edirdim.
Lakin daimi nümayəndəlik bu sərgi ilə işini tamamlamaq niyyətində deyil. Avropa Şurasının mənzilqərargahında Nizami ilə bağlı daha vacib başqa gözləntiləri də var ki, arzulayıram, onlar da gerçəkləşsin və
sevincini birgə bölüşək (Təfərrüatlarını hələ gerçəkləşməmişdən qarşısına əngəllər çıxarılmasın deyə iş baş
tutandan sonra yazacağam).
Strasburq Universitetində bir neçə il öncə mən bir konfrans keçirmiş, Nizami ilə bağlı əhatəli məruzə
etmişdim.
Daimi nümayəndəlik Strasburq Universitetində də Avropa Şurasında qurduğu sərgini təkrarlamaq
fikrindədir və bununla bağlı da əməkdaşlar çalışmaqdadırlar.
Hələ ki Azərbaycanın hər bir uğuruna qısqanaraq diş qıcadan, bu nailiyyətləri qaralamağa, gözdən
salmağa müdam çalışan ermənilərin Strasburqda, Avropa Şurasında Nizami sərgisi ilə əlaqədar nəsə yazdığını
görməmişəm. Amma mütləq yazacaqlar. Azərbaycan üçün müvəffəqiyyət sayılan hər addımın düşməni və
düşmən xislətliləri yandırıb-tökməsi, qeyzləndirməsi, yüz cür murdar həmlələrə əl atması təzə söhbət deyil ki!
İt hürəcək, karvan da keçəcək. Yazacaqlar, dodaq büzəcəklər, çirkablı daxillərinin hisini-pasını
tökəcəklər, biz daha bir yaxşı işimizi başlayacağıq, millətə, Vətənə, dövlətə xeyir olan daha bir addımımızı
atacağıq.
Ağcaqanad səni sancmağa cəhd edirsə, onunla ağız-ağıza verməməlisən ki!
Belə ikrah doğuran ağcaqanadlara qapazı tarix, Vaxt özü vurur.
Bizim qapazımızsa yeni-yeni nəcib, milləti, dövləti, yurdu daha möhtəşəm təqdim edən əməllərimiz
olmalıdır.
Axı biz bu gün bütün başqa məziyyətlərimizdən savayı, həm də QALİB XALQIQ, MÜZƏFFƏR
AZƏRBAYCANIQ!
Nizami Gəncəvi 880 yaşının tamamında Avropa Şurasına, Strasburqa gəldi və buradakı cazibədar Nizami
sərgisi yada bir başqa hadisəni və həmin qəlbsevindirən hadisəyə varlığından irin axan bir erməninin tarixin
dünənində qalan rəzil münasibətini yada salır.
1941-ci ildə Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi Azərbaycanda, eyni zamanda ovaxtkı Sovet İttifaqının
neçə şəhərində təntənə ilə davam etməliymiş.
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Lakin SSRİ-nin də qatıldığı İkinci Dünya müharibəsi bu mərasimlərin həyata keçirilməsinin qarşısını alır
və yubiley mərasimlərini qələbəyə ümid bəsləyərək daha sonrakı xoş zamanlara saxlamağı qət edirlər.
Leninqrad (indi Sankt-Peterburq) 1941-ci il sentyabrın 8-dən blokadada idi və həmin çıxılmaz mühasirə
düz 872 gün davam edir və 1944-cü ilin 27 yanvarında bitir.
Ancaq 1941-ci ilin 19 oktyabrında hələ heç kəs bilmirdi bu ölüm-dirim savaşı bitəcəkmi, blokada
qırılacaqmı, xilas ola biləcəklərmi?
Fəqət məhz həmin gün küçədə mərmi atəşlərinin gurladığı, insanların aclıqdan günü-gündən
taqətsizləşdiyi, heydən düşdüyü bir əsnada Leninqradda - Ermitajın alt qatındakı "Məktəblilər zalı"nda mütəfəkkir
Nizaminin 800 illiyinə həsr edilmiş mərasim keçirilmişdi, şairin yubileyi münasibətilə yaxşı sərgi hazırlanmışdı,
mötəbər alimlərin sanballı elmi məruzələri dinlənilmişdi, Nizami "Xəmsə"si və "Divan"ından seçmələr
oxunmuşdu.
Həyat və ölüm sərhədində dayanmış insanların doğurduğu bu möcüzəli Nizami yubileyi həmişə
minnətdarlıqla, riqqətlə anılmalı ciddi və ibrətli mədəniyyət və siyasət hadisəsidir.
Elə ertəsi gün SSRİ-nin bir nömrəli qəzeti "Pravda" blokadalı Leninqradda baş tutmuş həmin Nizami
mərasimi haqqında həyəcan və qürur dolu sətirlərlə müşayiət edilən xəbər yaymışdı.
...1989-cu ildə Bakıda Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 50 illiyi keçirilirdi.
1939-cu ildə, elə Nizaminin 800 illiyinə Azərbaycanın sovqatı kimi yaranması qət edilmiş və şairin adını
daşıyacaq muzeyin ilk direktoru olmuş, həmin 50 illik bayramımıza qatılmış qocaman sənətkarımız, Xalq rəssamı
Salam Salamzadə mənə bir əhvalat söylədi.
Dedi ki, ömrüm boyu çox idarələrə rəhbərlik etmişəm və yalnız bir adamı işdən çıxarmışam.
Əlavə etdi ki, o vaxt muzey hələ qurulurdu, işçilərimizin sayı az idi, əsasən texniki personal, bir də kiçik
dəstə alim, tədqiqatçı və rəssamlar. "Pravda"da blokada əzabı çəkən Leninqradda Nizami yubileyinin keçirilməsi
xəbərini oxumuş və qarovulçu işləyən bir erməni əməkdaşımız guya canıyananlıqla mənə dedi ki, görürsünüz də,
vəziyyət elədir ki, siz burada yubileyi keçirməyə çətinlik çəkirsiniz, amma onlar o vurhavurda guya yubiley
keçiriblər. Yəqin, məqsədləri həmin yubileyi bəhanə edib nəsə əlavə pay, artıq ərzaq-filan almaq imiş.
Həmin əhvalatdan onillər keçəndən sonra da belə müqəddəs işə nadürüstcəsinə yanaşan cılız adamcığa
qəzəbi soyumamış rəhmətlik Salam müəllim deyirdi ki, ən gözəl olana da bədxahcasına baxaraq bir eyib görməyə
çalışan o erməniyə iyrənə-iyrənə baxdım. Dövr elə dövr idi ki, artıq söz demək də çətin idi, dərhal birinin üstünə
beşini qoyub lazımi yerə ötürürdülər. Sadəcə, cavab verdim ki, niyə elə deyirsiniz, bəs oxumadınız orada iştirak
edənlərin neçəsi elə hərbi xidmətdə olanlardır, tədbir bitən kimi yenə cəbhəyə qayıdıblar. Bu, insanların
dəyanətini, ən çətin vaxtda da ruhdan düşmədiyini, mübarizliyini göstərir.
Salam Salamzadə xatırlayırdı ki, müharibə dövründə 5-10 dəqiqə yubanmaq üstündə adamı işdən
çıxarmaq adi məsələ olmuşdu, hətta buna görə həbs edilənlərə rast gəlinirdi. Bir müddət sonra elə həmin əqrəb
xislətli erməni işə yarım saat gecikmişdi. Girəvə idi, əmrini verdim, getdi çala-çala. Sonralar əsli-köküylə
maraqlandım. Danışdılar ki, onun əmiləri 1918-ci ildə Bakıda azərbaycanlılara qarşı qırğınlarda ən qəddarlardan
imişlər...
...2021-ci ilin son sentyabr günlərində millətimizin müstəsna övladı Nizami Gəncəvi Strasburqa, Avropa
Evinə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının mənzil-qərargahına gəlib.
Hər gün yanından keçdiyimiz heykəli salamlayır bizi, aralanıb gendən baxıram, ara-sıra ayrı-ayrı avropalı
deputatlar yaxınlaşırlar, ayaq saxlayırlar, seyr edirlər, kitabları vərəqləyirlər, bəyəndiklərindən götürürlər, özləri
ilə Nizaminin işığından zərrəcik də olsa alaraq aralanırlar.
Ürəyimdən keçir ki, bir qeyrətli azərbaycanlı jurnalist olaydı, bir bloger tapılaydı, vaxtını sərf edib
aralıdan bütün gün ərzində həmin Nizami sərgisi olan guşəni izləyəydi, ermənilərdən ora yaxınlaşan olanda
baxaydı ki, reaksiyaları necədir, nə etdilər, şəkillərini çəkəydi, yayaydı, şərh edəydi...
Şübhə etmirəm, ermənilər Avropa Şurasındakı Nizami sərgisi ilə bağlı nəsə məkrli sözlə yazacaqlar,
düşmən gözü çıxardan bu təşəbbüsə bir mız qoymaqçün tərpəşəcəklər. Çünki Nizami kimi nəhəngin Avropa
Şurasına iki həftəlik belə könül fərəhləndirən gəlişi düşmənin xıltlı içərisini sancıyla doldurmaya bilməz! Olsun,
yel qayadan nə aparar?! Nizami Gəncəvinin kölgəsini qılınclamağa qımıldanan hər həşəratı Allah qəhr etsin!
Uca Nizamisə elə həmin Nizamidir!
8 əsr öncəki əzəməti ilə dikələn müdrik!
8 əsr əvvəl yazdıqları bu gün, XXI yüzildə elə bu Avropa Şurasının dedikləri ilə üst-üstə düşən misilsiz
Sabah Görücüsü Nizami!
Avropa Şurasına gəlişin mübarək, dünya boyu davam edəcək yeni səfərlərin və fəthlərin uğurlu olsun,
böyük Ustad!
Sən elə əvvəldən belə oldun və nəsihət verdin, vəsiyyət etdin ki:
Çalış öz xalqının işinə yara,
Dünya əməlinlə geysin zər-xara!
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Lap başlanğıcdan ilk növbədə öz xalqına, sonra isə bütün dünyaya üz tutdun. Məşhur, solmaz sözlərinin
gerçəyini isə bu gün ən əvvəl özün isbat edirsən.
Həm xalqının işinə yarayırsan, həm doğma yurduna şərəf gətirirsən, həm də işığından insanlıq, dünya
nurlanır!
Diri adına və pak ruhuna salam olsun!
29 sentyabr, 2021
Strasburq
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Klassik poeziyadan praktiki arxeologiyaya
"Nizami Gəncəvi ili"nin düşüncələri
Qafar Cəbiyev,
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun
baş elmi işçisi, tarix elmləri doktoru, professor
Böyük xalqlar əhalisinin sayı ilə deyil, daha çox bəşər elminə və mədəniyyətinə bəxş etmiş olduqları düha
və tarixi şəxsiyyətlərlə tanınır. Hansı ki, həmin insanların təkcə mənsub olduqları xalqın, ölkənin deyil,
bütövlükdə bəşəriyyətin ümumi inkişafında çox mühüm xidmətləri olub. Nə xoş ki, Azərbaycan xalqı da zamanzaman dünyanın elm və mədəniyyət xəzinəsini və ictimai fikir tarixini zənginləşdirmiş olan çoxsaylı nadir dühalar
yetirmişdir. Əzəməti və böyüklüyü dünyanın hər tərəfindən görünən, qəbul və səcdə olunan belə dühalarımızdan
birisi də bu il anadan olmasının 880 illiyi qeyd olunan ulu şairimiz Nizami Gəncəvidir.
Etiraf edək ki, bu dahi söz ustadının zəngin irsini öyrənmək və xatirəsini əbədiləşdirmək istiqamətində
həm Sovet dönəmində, həm də müstəqillik illərində Azərbaycanda və respublikanın hüdudlarından kənar yerlərdə
olduqca böyük və yaddaqalan işlər görülüb. Məsələn, bir neçə il öncə elmi ezamiyyət ilə bağlı Romada olarkən
şəhərinin lap mərkəzi hissəsində yerləşən məşhur Borgezi parkının ən görkəmli yerində Nizami Gəncəvinin
tuncdan çox böyük zövqlə hazırlanmış möhtəşəm abidəsini görəndə bir anlığa sanki ürəyim dağa döndü. Həmin
missiyanı uğurla həyata keçirmiş olan Heydər Əliyev Fonduna, onun rəhbəri, çox hörmətli Mehriban xanım
Əliyevaya qəlbimin dərinliklərdən gələn nidalarla bəlkə də min yol "Əhsən!" dedim.
Bu cür qürurverici misalların sayı istənilən qədərdir. Bundan da daha artıq qürurverici məqam isə odur
ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi ili" elan
edilməsi haqqında" 05 yanvar 2021-ci il tarixi Sərəncamı qarşıdakı dönəmdə dahi söz ustadının elmi-nəzəri və
bədii irsinin öyrənilməsi və xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində yeni üfüqlər açmış oldu. Bəli, Prezident
sərəncamında deyildiyi kimi, "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir səlnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng
sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz
mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır". Ümid edək ki, Prezident
sərəncamından irəli gələn vəzifələrə uyğun olaraq ölkəmizdə Nizami irsi bundan belə daha dərindən və hərtərəfli
araşdırılacaqdır. Hesab edirəm ki, bunun üçün ilk növbədə Nizami Gəncəvinin əsərlərinin ana dilimizdə tam
külliyyat halında, əhatəli elmi şərhləri də daxil olmaqla yenidən nəşri olduqca aktualdır. Nəzərə alınmalıdır ki,
Nizaminin əsərləri sadəcə kamil bədii əsər nümunələri deyil. Bu əsərlər həm də demək olar ki, bütün elm
sahələrinə dair çox qiymətli məlumat toplusudur. Odur ki, Nizami əsərlərinin elmi-tənqidi nəşrinə şərhlərin
hazırlanmasına ədəbiyyatşünas alimlərlə yanaşı, digər sahələrə aid elm adamlarının da cəlb olunması
məqsədəuyğun olardı.
Təbiidir ki, tarixçi alimlər Nizami irsinə hər şeydən öncə məhz tarixi mənbə kimi yanaşır və hesab edirlər
ki, bu külliyyat Azərbaycanın Orta əsrlər tarixini daha dolğun və daha dəqiq araşdırmaq baxımından olduqca
dəyərli elmi mənbədir. Bu dövrə aid yazılı qaynaqların qıt olduğunu da nəzərə almış olsaq, onda Nizami
yaradıcılığının məhsulu olan əsərlərin Orta əsrlər tariximizin önəmli bir dövrünün araşdırılması baxımından nə
dərəcədə mühüm elmi əhəmiyyəti olduğunu daha aydın hiss etmiş olarıq. Bu yerdə dahi söz ustadının əsərlərinin
həm də dəyərli tarixi mənbə olduğuna dair yuxarıda söylənilən tezisə dair konkret misallar üzərində dayanmaq
istərdim. Məsələn, Azərbaycanın Orta əsr şəhərlərində sənətkarlığın durumunu araşdırmaq məqsədi ilə Nizami
əsərlərini ötəri vərəqləyərkən təkcə dulusçuluq sənəti ilə, dulus məmulatının hazırlanması, istifadəsi,
reallaşdırılması, dulusçu ustaların sosial-məişət şəraiti ilə bağlı son dərəcə mühüm elmi dəyəri olan məlumatlarla
rastlaşırıq. Onlardan bəzi nümunələri təqdim edirik. Məsələn, məşhur "İskəndərnamə" poemasından götürülmüş
aşağıdakı beytlərdə o dövrün məclislərində "kəhrəba rəngli" şərabın saxsı qədəhlərlə içildiyindən bəhs edilir:
Saqi, ol xəyallı şərab ilə dur,
Kəhrəba rəngli bu saxsını doldur.
Bu qara torpaqdan süzülən gövhər
Şənlətsin qəlbimi, qalmasın kədər.
Azərbaycanın Orta əsr şəhərlərində aparılan arxeoloji tədqiqatlar zaman aşkar olunan çoxsaylı və
rəngarəng çeşidli keramika nümunələrinin böyük bir hissəsi məişət və təsərrüfatda istifadə olunan su qablarıdır.
Onlar içərisində də daha çox bulaq və ya hovuzdan su götürmək, süfrəyə su, meyvə şirələri və ya şərab qoyulması
üçün istifadə olunan kuzə tipli qablardır.
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Bu qablar adətən yaxşı ələnmiş, qum qatışıqlarından tam olaraq təmizlənmiş narın və yağlı gildən istifadə
edilməklə dulus dəzgahında hazırlanırdı. Bu qəbildən olan süfrə qabları yüngül və nəfis olsun deyə ustadlar
onların mümkün qədər nazik divarlı olmalarına xüsusi diqqət yetirirdilər. Saxsı kuzələr ustanın və ya sifarişçinin
zövqündən asılı olaraq şirli və ya şirsiz ola bilirdi. "İskəndərnamə" poemasından götürülmüş aşağıdakı beytlərdə
də məhz elə saxsı kuzələrdən bəhs olunur:
Boş, quru kuzənin ağzını açdı,
Doldurmaq fikrilə vurdu daş hövzə,
Əlində qırıldı o saxsı kuzə.
Arxeoloji tədqiqatlar zamanı aşkar olunan keramika nümunələrinin böyük bir qulpunu saxsı küplər təşkil
edir.
Küplər ölçüsünə, formasına və təyinatına görə müxtəlif olurdu. Bu cür qablar adətən, taxıl, un, meyvə
qurusu, şərab və turşular saxlanması üçün istifadə olunurdu. Küplər irihəcmli olduğundan onları hazırlamaq və
kürədə yerləşdirərək bişirmək o qədər də asan olmurdu. Bu səbəbdən saxsı küplərin istehsalı ilə daha çox məhz
peşəkar ustalar məşğul olurdu. Həcmi iri olduğundan evdə, anbarda və mətbəxdə çox yer tutmasın deyə, küpləri
adətən divarların kənarı boyunca ağzının kənarına qədər yerə basdırır və ağzını da döşəmə ilə eyni səviyyədə olan
xüsusi qapaq və ya yastı daşla örtürdülər. Bu isə onların həm də təsadüfi xətalar ucbatından sındırıla bilmək
ehtimalını da tam olaraq azaltımş olurdı. Bu baxımdan ölməz şairin "Yeddi gözəl" poemasında yer alan və iri
təsərrüfat küplərindən həm də mətbəxdə içməli su ehtiyatı saxlanılmasında istifadə olunduğundan xəbər verən
aşağıdakı beyti xüsusi maraq doğurur:
Küp demə, küp demə, quyudur quyu,
Kərpic divarlara qalxmışdı suyu.
Şair burada "quyudur, quyu" deməklə sözsüz ki, küplərin həcmcə iri və dərin olmasını nəzərdə tuturdu.
"Yeddi gözəl" poemasında yer alan "Boyaq dükanında dörd küpsən ancaq", "Gecə boyaqçı tək küpünü
atdı" və bu kimi beytlərindən aydın olur ki, Orta əsrlərdə saxsı küplərdən ərzaq məhsulları saxlamaqdan əlavə,
həm də boyaqçılıq üzrə ixtisaslaşmış dükan və emalatxanalarda da geniş istifadə olunurmuş. Xatırladaq ki, Orta
əsr Ağsu şəhərində tədqiqatlar zamanı boyaqçı emalatxanası və onun içərisində boyaq məhlulu saxlanılması
məqsədi ilə istifadə olunmuş 4 ədəd küp aşkar olunmuşdur ki, onların da birində qırmızı, digər üzündə isə çəhrayı
boya qalıqları aşkar olunub. Tədqiqatlar zamanı o da aydın olmuşdur ki, həmin küplərdən aşkar olunan çəhrayı
boya regionda geniş yayılmış boyaqotu bitkisindən alınıb.
"Yeddi gözəl" poemasından götürdüyümüz aşağıdakı beytdən isə belə məlum olur ki, Orta əsrlərdə saxsı
qabların satışı ilə xüsusi adamlar məşğul olurmuş:
Çox iti zehinlər yatan oldular,
Axırda saxsı qab satan oldular.
Məlum olduğu kimi, arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış zəngin keramika məmulatı müxtəlif
ornamentlərlə bəzədilmişdir.
Bu sözlər həm şirsiz, həm şirli, həm də inşaat kiramikasına aiddir. Saxsı qablar üzərindəki təsvirlər bir
çox hallarda elə məharətlə işlənmişdir ki, onların yüksək peşə hazırlığına malik rəssamlar tərəfindən çəkildiyi əsla
şübhə doğurmur. Ola bilsin ki, Nizaminin "Yeddi gözəl" poemasından götürülmüş aşağıdakı beytlər də məhz
dulusçu rəssamların əməyinə işarədir:
On naxış vursa da bir nəqqaş əgər,
Əsas bir cizgidən sanma əl çəkər.
Bir cizgi naxışdan çıxarsa kənar,
Başqa cizgilər də bütün pozular.
Aşağıdakı misralar isə Nizaminin yaşadığı dövrdə əhalinin güldan tipli qablardan da istifadə etdiyindən,
həmin qabların zəngin nəbati elementlərlə bəzədildiyindən xəbər verir:
Saxsı güldan reyhan ilə bəzənmiş,
Ancaq bu reyhanlar meşədən gəlmiş.
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Ölməz şair daim torpaqla, su ilə əlləşən, min bir əzab və zəhmətə qatlaşan kərpickəsən ustanın işini hələ
halal zəhmətin tamı dadmayan bir gəncin dilindən belə qələmə alıb:
Bu nə əzab, zəhmətdir, çəkirsən,
Saman və torpaq daşımaq uzunqulağın sənətidir.
Kəsəklərlə özünə nə qədər əziyyət verəcəksən,
Torpaq və su ilə nə qədər qurdalanacaqsan.
Əlbəttə, zəhmətkeş kütlələr hesabına yeyib-içib şənlənən, bütövlükdə təmtəraqlı həyat tərzi yaşayan varlı
təbəqələrin nümayəndələri orta əsr dulusçusuna da kərpickəsən ustaya baxdıqları gözlə baxmışlar. Lakin nə ağır
iş və məişət şəraiti, nə də onları əhatə edən qeyri-humanist mühit dünya mədəniyyəti xəzinəsinə solmaz sənət
inciləri bəxş etmiş Orta əsr Azərbaycan dulusçularını bu qədim xalq sənətindən yayındıra bilməmişdir. Yeri
gəlmişkən onu da xatırladaq ki, Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı demək olar ki, bütün
Orta əsr şəhərlərimizdən tapılmış gildən hazırlanmış mətbəx qablarında Nizaminin "Yeddi gözəl" poemasından
məlum olan Bəhram Gurun ov səhnəsinin təsviri verilmişdir. Nizami əsərlərindən götürülmüş bənzər motivlərlə
bəzədilmiş keramika nümunələri maraqlıdır ki, Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Volqaboyu
abidələrindən də məlumdur.
Azərbaycan xalqının XII əsrdə yaşamış digər böyük mütəfəkkir şairi Xaqani Şirvaninin yaradıcılığında
da dulusçuluq sənətilə bağlı motivlərə tez-tez təsadüf edirik. Dodağı saxsıya bənzədən Xaqani saxsı kasanı özünə
dərman bilir:
Dodağım saxsı, üzüm torpağa dönmüşdü mənim,
Daş olub canım, inan, saxsı kasa dərmanım.
Saxsı kasanı qızıl camdan üstün tutmaqla Xaqani özünün yoxsullar şairi olduğunu bir daha təsdiq edir.
Bu cəhətdən onun aşağıdakı beytləri xüsusi maraq doğurur:
Almaram yar mənə versə qızıl camda mey,
Öpərəm saxsı kasa, versə əgər cananım.
Torpağam, saxsı qədəhlə içərəm qırmızı mey,
Az qızıl cam adını çək, o deyil imanım.
Bu sətirlərdən aydın olur ki, istər Nizaminin, istərsə də Xaqaninin yaşayıb-yaratdığı XII əsrdə saxsı qablar
metal qablarla müqayisədə xeyli ucuz olmuş və təbiidir ki, onların əsas alıcısı və istifadəçisi də əhalinin yoxsul
təbəqələri olmuşdur.
Saxsı çanaqlar əsrlər boyu əhali üçün bir növ ölçü vahidi olub. Bu baxımdan aşağıdakı misralar bədii
düşüncə məhsulu olmaqdan əlavə həm də qiymətli tarixi mənbə kimi dəyərləndirilə bilər:
Mən cəvahirci müqəm, saxsı küp isə mücrüm,
Ölçülür saxsı çanaqla gövhərim, mərcanım.
Ölməz şairin aşağıdakı beyti isə saxsı qədəhlərdən içki qabı kimi geniş istifadə olunduğunu
yəqinləşdirmək baxımdan diqqət çəkir:
Torpaq ətrini duyub saxsı qədəhlər tükümün
Hər biri ətir saçar, sanki güli reyhanım.
Orta əsrlərdə, xüsusən də XI-XII əsrlərdə çıraqlarda yanacaq kimi yağdan, yoxsa neftdən istifadə
olunduğuna dair tədqiqatçılar arasında müxtəlif mülahizələr var. Xalq məişətinə dərindən bələd olan Xaqani isə
yanacaq kimi yalnız yağın adını çəkərək belə yazır:
Fitil nazik olsa, tükənərsə yağ,
Titrəyib sönməzmi bir anda çıraq?
Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış şarkonusvarı qablar barədə çox yazılıb. Bu tip qabların təyinatı ilə
bağlı tədqiqatçılar arasında fikir ayrılığı bu gün də davam etməkdədir. Belə ki, bəziləri həmin qablardan içərisində
partlayıcı maddə doldurub düşmən mövqelərinə atmaq üçün, bir başqaları isə bu qablardan ətir saxlamaq üçün
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istifadə olduğunu güman edirlər. Tədqiqatçılardan bir qismi isə bu qabların civə qabı olduğunu bildirirlər. Bizcə,
Xaqaninin "civə qabı ağzı kimi bərk bağlanıb ver əlləri" beyti də sonuncu mülahizəyə haqq qazandırır.
Arxeoloqlar üçün elmi cəhətdən əhəmiyyətli olan məsələlərdən biri də Azərbaycan ərazisində gil
qəlyanların nə vaxtdan meydana gəldiyini müəyyənləşdirməkdir. Hələlik tədqiqatçılar gil qəlyanların Azərbaycan
ərazisində yalnız XVI əsrin sonlarından etibarən meydana çıxdığını güman edir və bunu tütünün məhz XVI əsrdə
Amerikadan Avropaya, oradan Rusiyaya və nəhayət, Azərbaycana gətirilməsi ilə əlaqələndirirlər. Lakin görkəmli
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin:
Çıxdı içimdən tütün, çərxi boyadı bütün,
Gör ki, nə atəşdəyəm, gör nə qədər yanaram,
beytindən aydın olur ki, Azərbaycanda tütündən istifadə indiyədək güman edildiyindən ən azı iki əsr
qabaq məlum imiş. Bu da öz növbəsində gil qəlyanların meydana gəlməsi tarixini xeyli qabağa çəkmək barədə
düşünməyə əsas verir.
Dulusçuluq sənətilə bağlı motivlərə XVII əsr Azərbaycan şairi Saib Təbrizinin yaradıcılığında da rast
gəlirik. Aşağıdakı misralar bu cəhətdən xarakterik nümunə hesab edilə bilər:
Ya kuzə, ya qədəh, ya mey üçün cam düzələr,
Bir ovuc torpağı getməz hədərə meygədənin.
Burada şair gildən hazırlanan kuzə, qədəh və camın adını çəkməklə sanki sonrakı nəsillərə bildirir ki,
həmin qablardan onun yaşadığı dövrdə də geniş istifadə olunmuşdur.
Tariximizdən, onu özündə yaşadan abidələrimizdən bəhs edən yüzlərlə məqalə, çoxsaylı əsərlərin adını
çəkmək olar ki, onların əksəriyyəti ölməz şairimiz Səməd Vurğunun aşağıdakı misraları ilə başlayır və ya bitir.
Kim bilir neçədir dünyanın yaşı,
Hər saxsı parçası, hər məzar daşı
Nəsildən-nəsilə bir yadigardır...
Şair "Bakının dastanı" poemasında Şirvanşahlara aid muzey və fondlarda mühafizə olunan zəngin və
rəngarəng çeşidli keramika nümunələrini belə tərənnüm edib:
Hələ qablar, saraydakı saxsı qablar
Tufan görüb dəyişməmiş rəngini...
O qablarda nə lövhələr, surətlər var!
Burada şairin çox incə bir məqama toxunduğunu xüsusilə qeyd etmək yerinə düşər. Yəni söhbət yüz illər,
min illər öncə ulu babalarımızın istehsal etdiyi saxsı qablar əvvəl necə olubsa, bu gün arxeoloji qazıntılar
nəticəsində tapdığımız zaman da eyni vəziyyətdədir. Bu da məmulatın yüksək keyfiyyətlə hazırlandığından xəbət
verir.
"Muğan" poemasında Mingəçevir qəhrəmanlarından ürəkdolusu söhbət açan şair orada yorulmaq
bilmədən elmi axtarış aparan arxeoloq alimlərin işini də nəzərdən qaçırmayıb:
Külət əsir, qum sovrulur, gözə girir toz-torpaq,
Qoca alim Yer altından ayrılmayır hələ ancaq
Gah tər basır vücudunu, gah büdrəyir, gah yıxılır
Yer darısqal, hava tozlu, nəfəs durur, can sıxılır
Alim yenə qucaq-qucaq yığır qədim saxsıları,
Yer altındakı hər kərpicin üzərindəki yazıları.
Yeri gəlmişkən onu da bildirək ki, S.Vurğunun "Muğan" poeması hələlik Azərbaycan poeziyasında
arxeoloq alimlərin işindən təfsilatı ilə bəhs olunan ilk və sonuncu əsər olaraq qalır.
Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycanın klassik söz ustaları öz əsərlərində
dulusçuluq sənətilə bağlı məsələlərə bu və ya digər dərəcədə toxunmuşlar. Bu da sözsüz ki, arxeoloqların tapıb
üzə çıxardığı zəngin keramika məmulatının dərindən və hərtərəfli öyrənilməsi baxımından çox böyük elmi
əhəmiyyət kəsb edir.
525-ci qəzet. - 2021.- 29 sentyabr. - № 176. - S. 18-19.
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Nizami Gəncəvi poeziyası Mir Cəlalın nəzəri şərhində
Şirindil Alışanlı,
filologiya elmləri doktoru, professor
Klassik ədəbi irs öz əbədiyaşarlığını təyin edən, bəşəri mənəvi sərvətə çevrilən ədəbi-estetik
meyarları baxımından tarixin ictimai-sosial mahiyyəti ilə fərqlənən hər mərhələsində nəzəri fikrin “sınağına”
çəkilir. Ədəbi-nəzəri fikir də bu məqamda klassikanın müstəvisində imtahan verməli olur. Bu gedişatda klassika
nəzəri fikrin yanlış “təhlil və dəyərləndirmə arsenalına” xitam verir, ədəbiyyatşünaslığın obyektiv elmi prinsiplərə
əsaslanan təcrübəsi zəminində yeni ideya-bədii qatları ilə dövriyyəyə gəlir.
Xüsusən böyük klassiklərin yubiley tədbirləri çərçivəsində ortaya çıxan yazıların əksəriyyəti məlum
elmi araşdırmaların publisist şərhindən çox da uzağa getmədiyi məqamlarda böyük yazarlar haqqında tarixi ədəbinəzəri sözün yenidən oxunmasına, onun öz missiyasının davam və inkişaf səciyyəsinə nəzər yetirmək zərurəti
yaranır. Bizim elə klassik ədəbiyyatşünas alimlərimiz var ki, onların ədəbi irsimizin tədqiq təcrübəsi müxtəlif
istiqamətli elmi araşdırmaların əsasını qoymuşdur. Mir Cəlalın klassiklərinin oxuma və dəyərləndirmə dərsləri
M.F.Axundzadə, F.Köçərli, M.Ə.Rəsulzadə, H.Zeynallı, Ə.Abid, F.Qasımzadə, H.Hüseynov, S.Vurğun, M.Cəfər,
C.Cəfərov və Y.Qarayevin bizə ərmağan etdiyi zəngin elmi sərvətin tərkib hissəsidir. Mir Cəlalın Nizami, Füzuli,
M.Cəlil, S.Vurğun və digər sənət korifeyləri haqqında tədqiqatlarının yaşarlığı onun sənətin estetik meyarlarına
əsaslanmasından irəli gəlir. Mir Cəlalın Nizami Gəncəvi haqqında araşdırmaları ədəbiyyatın daxili inkişaf
məntiqinə əsaslanır. Bu məqamda xatırlatmaq istərdim ki, bizim ədəbiyyatşünaslıq tariximizdə bədii məntiq, bədii
paralellik kateqoriyalarını başlığa çıxaran, onun bədii-estetik funksiyasını Nizami və Füzuli irsi əsasında müəyyən
edən məhz Mir Cəlal olmuşdur.
Mir Cəlal müəllimin Nizami Gəncəvi haqqında yazdığı “Nizami və Füzuli”, “Nizaminin müsbət
obrazları”, “Yeddi gözəl”dəki hekayələr haqqında”, “Məhəbbət dastanı”, “Əsrlərdən gələn dostluq səsi” kimi
məqalələri onun milli klassik irs haqqında nəzəri konsepsiyasının tərkib hissəsidir. Bu konsepsiyanın mərkəzində
klassikanı milli bədii düşüncənin tarixi kimi oxumaq və şərh etmək missiyası dayanır. M.Cəlal Nizami və Füzuli
sənətini bəşəri sərvətə çevirən amilləri bədii gerçəkliyin dərin qatlarında axtarır. Ədəbiyyatşünaslıq tariximizdə
“Nizami və Füzuli” əsərinin nəzəri-metodoloji əhəmiyyəti zaman keçdikcə daha praktik elmi tutum qazanır. Ötən
əsrin 70-ci illərində tarixi ədəbi gedişatı poetik sistemlərin, poetik kateqoriyaların müstəvisində öyrənməyin tarixi
təcrübəsi yenidən dövriyəyə gəldi. Böyük ədəbiyyatşünas A.Veselovskinin tarixi poetika sahəsindəki
araşdırmalarının vaxtilə kənarda qalmış nümunələrinin nəşri bu gün də davam etməkdədir. Son yarım əsrin ciddi
ədəbi-nəzəri faktları bir daha sübut etdi ki, milli ədəbiyyatın nailiyyətlərinin dünya arenasına çıxışını məhz
müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür. Belə tədqiqat üsulu hər bir ədəbiyyatın
milli tərəfləri ilə bərabər bəşəri tutumunu da üzə çıxartmağa yardımçı olur.
Nizami Gəncəvi poeziyasının milli müəyyənliyi ətrafında mübahisələr vaxtaşırı ortaya atılır. Nizami
poeziyasının milli müəyyənliyini tədqiq etməyə cəhd göstərən bəzi tədqiqatçıların sənətin bədii təkamül
mahiyyətinə varmadan formal amillərə əsasən rəy demələri yaşarlı olmur. Bu baxımdan Mir Cəlalın “Nizami və
Füzuli” əsəri çağdaş ədəbiyyatşünaslığın öyrənməli olduğu mənbələrdəndir. Ədəbi inkişafın mahiyyətini,
poeziyanın məzmun və estetik tutumunun təkamülünü mətnin ən dərin qatlarında gizlənmiş bədii sirləri zəminində
öyrənən, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq prinsipləri ilə nəzəri səpgidə yazılmış nadir əsərlərdən biri Mir Cəlalın
“Nizami və Füzuli”sidir. Mir Cəlal müəllimin mətnlə işləmək məharəti, klassik poeziyanın ən incə mətləblərini
duymaq istedadı bu əsərdə heyrətamiz şəkildə üzə çıxır. Bu əsərin çağdaş ədəbi-nəzəri prosesdə yaşamaq
səlahiyyətini ehtiva edən hansı mətləblərdir? Birinci növbədə tədqiqatçının yüksək zövq sahibi olması, nəzəri
təfəkküründə elmi və bədii qatların qovuşmasıdır. Nizami və Füzuli kimi dahilərə kongenial olmaq, onların
sənətini dərk edib dəyərləndirmək hər araşdırıcıya nəsib olmur. Digər tərəfdən, Mir Cəlal müəllim fars dilini
mükəmməl bilirdi, bu dildə yazılmış mötəbər ədəbi abidələrə, başqa sözlə, poetik ənənələrə bələd idi.
ir Cəlal müəllim digər tədqiqatlarında olduğu kimi, bu əsərində də elmi-nəzəri ədəbiyyata nadir
hallarda müraciət edir, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq imkanları haqqında da söhbət açmır. Nizami və Füzuli
irsinin müqayisəli təhlilində ədəbiyyatşünas alimin sənəti duymaq fəhmi, intuitiv başlanğıc önə keçir və
müqayisəli ədəbiyyatşünaslığın nadir nümunələrindən biri ortaya çıxır. Ədəbi-tarixi prosesdə Nizami sənətinin,
Nizami poetik kateqoriyalarının inkişaf və davamını Füzuli poeziyası müstəvisində əyani göstərən bir əsər kimi
bu tədqiqat ədəbi fikir tarixinin dinamikasını öyrənməyin ən səmərəli yolu kimi bu gün də metodoloji məxəz kimi
əhəmiyyətini saxlayır. Mir Cəlal yazırdı: “Ədəbiyyat tariximizdə Füzuli qədər Nizami ilə bağlı olan ikinci şair
tapmaq çətindir”. O, bu tezisi Füzuli poeziyasında Nizami ənənələrini forma-məsnəvi, bəhr, bədii məntiq, bədii
paralelizm, didaktika, bədii təsvir sistemi müstəvisində təhlil edir.
Görkəmli alim Füzuli sənətinin söykəndiyi ədəbi-elmi qaynaqlara dərindən bələd idi və qeyd edirdi
ki, “Füzuli öz sələflərindən üçünün adını xüsusi hörmətlə xatırlayır, onların sənətinə daha yüksək qiymət verir.
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Bunlardan biri ərəb şairi Əbu Nəvas, biri özbək ədəbiyyatının banisi Əlişir Nəvai, üçüncüsü də Şeyx Nizami
Gəncəvidir”.
Mir Cəlal Nizami və Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemalarının müqayisəli təhlilinə vəznlə başlayır.
“Böyük şair (Füzuli - Ş.A.), eyni zamanda ustadının təcrübəsinə göz yummamışdır, təsadüfi deyil ki, Füzuli
Nizaminin şeir bəhrini (məful-məfaülün-faülün) qəbul etmişdir. Bu vəzni demək olar ki, bütün “Leyli və Məcnun”
müəllifləri saxlamışlar. Çünki bu vəzn maraqlı eşq macərasının inkişaf etdirilməsi, əhvalatın səlis davamı üçün
ən uyğun, ən yüngül bəhrdir”.
Tədqiqatçı Nizami və Füzuli sənəti üzərində müşahidələri zamanı belə bir prinsipə əsaslanır ki,
“Füzuli şeirinin xüsusiyyətinə yaxşı bələd olmaq üçün, şairin istinad etdiyi zəngin ədəbi mirası mütləq hesaba
almaq lazımdır”. Leyli və Məcnunun vəsfi, söz, onun ictimai, sosial və bədii mahiyyəti, poeziyanın qüdrəti, eşqin
poetik ifadəsi, baharın və payızın təsviri ilə bağlı paralellər Mir Cəlalın klassikləri tədqiq etməkdə əsasını
qoyduğu, bu gündə yaşayan təhlil üsuludur. Belə təhlil üsulu Şərq poetik ənənələrini, ədəbi kanonlar və onların
çərçivəsindən çıxmaq hünərini, bədii təsvir sistemindəki oxşar və fərqli cəhətləri görmək, dəyərləndirmək - bütün
bunlar ilk baxışda adi görünən, lakin tədqiqatçının elmi-nəzəri imkanlarını təsdiq edən amillərdir. Nizami və
Füzuli irsində sözə və eşqə verilən elmi şərhlərdən Mir Cəlalın mövqeyi bu məfhumların paralel şərhində daha
mükəmməldir və Nizami və Füzulidə söz əxlaqi mahiyyətindən başqa, daha geniş ictimai-fəlsəfi tutum qazanır
və buna verilən şərh də digər tədqiqatlardakı yozumlardan fərqlənir. “Demək lazımdır ki, Nizamidə olduğu kimi,
Füzulidə də bu mövzunun məzmun və mənası geniş götürülmüşdür. Yəni burada söhbət yalnız az və ya çox
danışmaqdan, adi sözdən yox, sənətkarlıqdan, bədii söz ustalığından gedir. Hər iki şairdə şeir, bədii söz, təbin,
ilhamın məhsulu olan söz inciləri qiymətləndirilir. Əksinə, boş, mənasız, hüdudsuz, çərçivəsiz sözün, nəzmin
lüzumsuz olduğu təsdiq edilir”.
Nizaminin milli poetik gedişata təsirini Füzuli ilə müqayisə zamanı Mir Cəlal müəllim xalq
ədəbiyyatından süzülüb gələn bədii paralellərin Nizami poeziyasında kəsb etdiyi ictimai məzmunu xüsusi qeyd
edir və paralellərdəki “məfhumların daxili, məzmun vəhdəti, bədii məntiqin inkişafı nəzərdə tutulmuşdur”. Bu
ənənənin Nizamidən sonra Füzuli və Füzulidən sonrakı şairlərin davam etdirdiklərini söyləyən tədqiqatçı xüsusi
vurğulayır ki, “lakin hələ heç bir şairimiz Nizami və Füzuli paralelləri və kontrastları yüksəkliyində və incəliyində
nümunələr yarada bilməmişlər”. Alim bu tezislərini “Yeddi gözəl” əsərindən gətirdiyi nümunələrlə əsaslandırır.
Nizami və Füzuli sənətindəki “yaxınlığı və qohumluğu” hər iki şairin ədəbiyyata, poeziyaya baxışlarındakı üstüstə düşən estetik meyarlar əsasında şərh edir.
Peyzaj, bədii portret kimi kateqoriyaların müqayisəli təhlili zamanı hər iki dahinin bu anlamlar
zəminində psixoloji ovqat yaratmaq, obrazın mənəvi durumunu ifadə etmək baxımından bədii fikir tariximizdəki
xidmətlərini üzə çıxardır. Təbiət təsvirinin Nizami və Füzuli poeziyasındakı estetik tutumunu, onun ictimai
məzmunu ilə kəsişən tərəflərini tədqiqatçı incəliklərinə qədər verir. “Əhvalatın inkişafında zaman və məkana
münasib olaraq yazılan ötəri təsvirlərdən başqa, Nizami gecəni, gündüzü, səhəri, baharı və s. xüsusi və mükəmməl
bir şəkildə təsvir etmişdir (“Leyli və Məcnun”, Həft peykər”, “Xosrov və Şirin”). Eyni ənənəni biz Füzulidə də
görürük. Füzulinin səhəri tərif edən iki qəzəli vardır. Bu qəzəllərdə şair səhəri eşq, məhəbbət hissləri ilə bağlayır.
Onun əhəmiyyətini və gözəlliyini də bu nöqteyi-nəzərdən izah edir. Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərində ancaq
sübhü təsvir edən başqa bir parçanı alaq. Nizami sübhün tərifini təbiət, coğrafi elementlərdən çox, ictimai həyat,
insanın hiss və fikirləri ilə bağlayır”.
Ötən əsrin 40-cı illərində Nizami Gəncəvi poeziyasının tədqiqi, filoloji və bədii tərcüməsi sahəsində
böyük yaradıcılıq işlərinin getdiyi bir vaxtda Nizamiyə həsr olunmuş hakim ideoloji sistemin qəlibləri
çərçivəsində yazılmış tədqiqatların əksəri arxiv materialına çevrildi. Nizami sənətinin milli folklor qaynaqları,
poetikası, bədii sənətkarlığının tarixi ədəbi gedişatda yerini araşdıran əsərlər isə Nizamişünaslıq məktəbinin
istiqamətlərini müəyyən etdi. Mir Cəlalın “Nizami və Füzuli”, “Məhəbbət dastanı”, “Yeddi gözəl”dəki hekayələr
haqqında” araşdırmaları ədəbi-nəzəri fikrin yarım əsrdən artıq inkişaf mərhələlərinin hər birində öz elmi nüfuzunu
saxlamışdır.
Nizamişünaslığın problemlərindən biri kimi onun dili, şəcərəsi, milli kimliyi haqqında mübahisələr,
müzakirələr bu gün də davam etməkdədir. Mir Cəlal müəllim bu problemin şərhində M.Ə.Rəsulzadə, H.Araslı
kimi alimlərlə eyni mövqedən çıxış edir və bunun tarixi-ədəbi prosesin xarakterik cəhəti kimi izah edir. Nizaminin
farsca yazmasının obyektiv tarixi-mədəni səbəblərini hələ yarım əsr bundan qabaq tutarlı dəlillərlə izah edən milli
ədəbiyyatşünaslığın irəli sürdüyü konsepsiya Avropa xalqlarının da tarixi taleyində özgə dildə yazmaq
məcburiyyətinin mövcudluğunu iqrar edən, dünya ədəbiyyatı anlamının tarixi reallığa keçməsi prosesini
maarifçilik və romantizm epoxalarının bədii-fəlsəfi fikri kontekstində təhlil edən nüfuzlu tədqiqatlar bir daha
təsdiq edir ki, Nizami, Xaqani, Məhsəti kimi klassiklərin fars dilində yazması onların milli kimliyini inkar etmir.
Roma imperiyasında latın, Şimali Afrika və Yaxın Şərqdə ərəb, Uzaq Şərqin bir çox ölkələrində klassik çin,
Cənubi Asiyada sanskut hakim olmuşdur.
Mir Cəlal Nizaminin və Füzulinin dilindən danışarkən qeyd edirdi ki, “Nizami şeir məktəbini davam
və inkişaf etdirməkdə, Füzulini ilhamlandıran mühüm amillərdən biri də dil məsələsidir. Füzuli bütün başqa
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azərbaycanlılar kimi, Nizaminin fars dilində yazmağa məcbur olmasına acımış və heyifslənmişdir”. Nizaminin
Azərbaycan folkloru, yazılı ədəbiyyatı ilə bağlılığını, başqa sözlə onun poeziyasının türk düşüncəsinin bəhrəsi
olduğu ilə əlaqədar Mir Cəlalın dostu və həmkarı H.Araslı Türkiyəyə səfər xatirələrində yazırdı: “...Türk
alimləri... Öz sualları ilə Nizaminin türk şairi olması məsələsi üzərində daha artıq dayanmağını istəyirdilər. Mən
cavabında bu məsələni misallarla, Nizaminin çox zaman azərbaycanca düşünüb farsca yazdığını və bu beytləri
fars şərhçilərinin başa düşmədiyini, hər azərbaycanlıya məlum olan belə ifadələrin hətta Əbdürrəhman Cami kimi
böyük bir sənətkara da qaranlıq qaldığını söylədim. Çünki Cami “Xəmsə”yə yazdığı şərhində Nizaminin 350
beytini başa düşmədiyini və qiyamət günü böyük ustadın ətəyindən tutub o beytlərin mənasını izah etməyi xahiş
edəcəyini demişdir. Bu beytlərin çoxu hər bir azərbaycanlı üçün aydın olan, xalq həyatından, məişət və
folklorundan irəli gələn ifadələrdir”.
Nizaminin türk şairi olduğunu ötən əsrin 40-cı illərində M.Ə.Rəsulzadə, Həmid Araslı, Səməd
Vurğun və Mir Cəlal eyni metodoloji mövqedən araşdırırlar. Tədqiqatçıların bir qrupu mətnin poetik strukturu,
poetik leksikanın semantikasına əsaslanır, digərləri isə bədii düşüncənin milli yaddaş tutumuna, onun milli ədəbi
tarixi prosesdə təkamülünə istinad edirdilər. Mir Cəlalın klassik irs, o cümlədən Nizami Gəncəvi və Füzuli irsi
üzərindəki müşahidələrində elə məqamlar var ki, bu klassiklərin yaşayıb yaratdıqları tarixi ədəbi gerçəkliyin
mahiyyətini doğru anlamaqda müasir araşdırıcılar üçün ciddi elmi məxəzdir. Füzulinin öz dövrünün ədəbi-estetik
meyarlarındakı konservatizmə etirazını tədqiqatçı həssas alim duyumu və səriştəsi ilə izah edirdi. Ərəb və fars
tərkibli ifadələrlə yüklənmiş şeirlərinin nədən yazılması haqqındakı aşağıdakı mülahizələr o dövrün ədəbi zövq
və sənət, onun dili haqqında meyarları anlamaq üçün açardır: “Füzuli, bu üslubu (dövrünün qəliz ərəb-fars tərkibli
şeiri nəzərdə tutulur - Ş.A.) gözəl, mükəmməl bilsə də, bunun dalınca getməmişdir. Yəni qəlizliyə qaçmağa
çalışmamışdır. Belə nümunələri məhz ona görə yazmışdır ki, zəmanəsində “yüksək və müzəyyən” sayılan ibarət
və ifadələri fars-ərəb şairlərindən pis bilmədiyini isbat etsin”.
Tarixi şəxsiyyətlərin poetik obrazı, folklor motivlərinin, dastan və rəvayətlərin əsərin əsas ideyasını
ifadə etməkdə bədii-estetik funksiyasının rolunu Mir Cəlal əsasən “Yeddi gözəl” əsərinin təhlili ilə şərh edir.
“Yeddi gözəl” poemasının ədəbi-tarixi qaynaqlarına bələdliyi eyni mövzuya Firdovsi və Nizaminin
yanaşmasındakı kəsişən və fərqli cəhətləri təhlil edir. Firdovsi və Nizaminin Bəhram obrazlarındakı yaxınlıq bu
tarixi şəxsiyyətin ağıllı, bacarıqlı, ləyaqətli şah kimi təsviridir. “Lakin bu təsvirlər yalnız bədii forması ilə deyil,
ideya-məzmun cəhətcə də ayrıdır. ... Əgər Firdovsidə Bəhram İran tarixi, milli xüsusiyyət çərçivəsində
verilmişdirsə, Nizamidə bu obraz ən çox ümumi, bəşəri bir sima olmuşdur”.
Mir Cəlalı ən çox düşündürən Nizaminin bu poemasının ictimai siqləti, bəşəri ideyalar carçısı
olmasıdır. Nizaminin Bəhram obrazının fonunda “ideal bir ictimai həyat” yaratması, bu ideyaların bir-birindən
fərqli hekayələrdə təsvir olunan əxlaqi, ictimai-fəlsəfi detallarla əyaniləşməsi şairin bədii fikir tarixindəki böyük
xidməti kimi dəyərləndirilir. Nizaminin tarixi hadisəni, tarixi şəxsiyyəti öz bəşəri ideallarının bədii ifadəsinə
çevirməsi mənasında alimin aşağıdakı elmi ümumiləşdirməsi əsərin ideya-poetik təhlilinə əsaslanır: “Nizaminin
yaratdığı Bəhram tarixi şəxsiyyət deyil, ümumiləşdirilmiş bədii bir obrazdır. Onun keçdiyi yol bir şahın
tərcümeyi-halı deyil, böyük şairin yaratdığı ictimai məzmunlu xarakterlər ilə zəngin bir bədii süjetdir”.
Mir Cəlal “Yeddi gözəl”dəki hekayələr haqqında” məqaləsində də bu poemanın ideyası ilə poetik
strukturundakı bir-birini tamamlayan məqamlar təhlil olunur. Bu hekayələrin hər birinin məzmununu sadə, hamı
üçün anlaşıqlı bir dildə şərh etməsi əsas məqsədə, Nizaminin bəşəri, humanist ideyalar carçısı olduğunu sübut
etməyə yönəlir. Nizaminin bədii ifadə sisteminin öz zəmanəsinin ictimai, ədəbi-bədii gerçəkliyinə paralel
olmasını Mir Cəlal “Yeddi gözəl”lə Şərq ədəbi ənənələrini vəhdətdə öyrənir və belə qənaətə gəlir ki, “Bütün Şərq
poemalarında, Nizaminin başqa poemalarında olduğu kimi, “Yeddi gözəl”də də əhvalat müxtəlif və əlvan səhnə
və zəminlərdə inkişaf etdirilir. Burada real ictimai münasibət olan məişət, məhəbbət, müharibə, siyasət aləmi ilə
yanaşı, əfsanə, möcüzə, xəyalət səhnələri də verilmişdir. Bunlar bir-birindən ayrı yox, üzvi bir surətdə verilmişdir
ki, bu da tarixən dövrün ictimai şüuruna tamam uyğun və münasib idi”.
Görkəmli tədqiqatçı-alim “Yeddi gözəl”dəki say, rəng simvollarının daşıdığı məzmunun “əsərin bel
sütunu” ilə daxili bağlılığını ilk dəfə yaradıcılığın bədii psixoloji qatı kimi təhlil etməklə poemanın poetik
strukturunun orijinallığını, tarixi ədəbi qaynaqlardan gələn motivlərin yeni, dahiyanə yozumunu meydana qoyur.
Ümumiyyətlə, Mir Cəlalın Nizami Gəncəvi haqqında tədqiqatlarında poetik kateqoriyalar əsas yer tutur və belə
təhlil üsulu onun poetik sisteminin qaynaqlarını öyrənməyin səmərəli yolu kimi indi də özünü təsdiq edir.
Mir Cəlalın “Leyli və Məcnun” poemasının tərcüməsinə həsr etdiyi və “Vətən uğrunda” jurnalının
1942-ci il 9-cu sayında çap olunmuş “Məhəbbət dastanı” məqaləsi həm Nizaminin bu əsərinin ictimai-fəlsəfi
mahiyyəti haqqında irəli sürülən mülahizələrin bu gün də yaşarlığı, həm də tərcüməyə və tərcüməçiyə verilən
dəyərin obyektivliyi ilə diqqət çəkir. Mir Cəlal müəllim farsca gözəl bildiyi kimi, yüksək bədii zövq sahibi idi. O,
Məcnun obrazının ictimai-mənəvi mahiyyətini 40-cı illərin sosioloji dəyərlərindən fərqli bir elmi intonasiya və
estetik baxış bucağından təhlil etmişdir. Onun Məcnun obrazı barədə fikirləri elmi aforizm kimi səslənir. “Şairin
(Nizaminin - Ş.A.) fikrini məşğul edən, ömrü boyu düşündüyü ictimai məsələləri bir şeir dili ilə demək,

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

zəmanəsində çəkdiyi ağır mənəvi iztirabları söyləmək üçün dastan Nizaminin əlində ən yaxşı vasitə olmuşdur.
...Məcnunun eşq günəşi ilə işıqlanan mənəvi aləmi isə çox böyükdür”.
Səməd Vurğunun tərcüməçilik fəaliyyəti haqqında çox yazılıb. Lakin “Leyli və Məcnun”un
tərcüməsi haqqında xalq arasında, ədəbi-elmi ictimaiyyət içərisində yekdil rəy belə olub: “Səməd Vurğun
Nizaminin “Leyli və Məcnun”unu doğma dilinə qovuşdurdu. Mir Cəlal müəllim Səməd Vurğun sənətinin yüksək
dəyərini verən, Vurğun şeirinin vurğunu olmuşdur. Mir Cəlal yığcam bir məqalədə fars mətninə dərindən bələd
olmaqla yanaşı poetik tərcümənin də səviyyəsini sərrast müəyyən etmişdir: “Bu tərcümənin gözəlliyi orasındadır
ki, Səməd Nizami şeirinin canını, onun incəliyini, bədii alovunu saxlaya bilmişdir. 800 il bundan əvvəlki qədim
mətndən əruzu hecaya çevirmək, Nizami kimi 10 min misranı başdan-ayağa eyni bir ölçüdə (6-5-11) davam
etdirmək, hətta orijinalın stilistik məziyyətini - kontrastları, paralelləri saxlamaq tərcüməçidən böyük sənətkarlıq
məharəti və davamlı əmək istər. ...Bu misraların (Məcnunla bağlı - Ş.A.) qüvvəti orasındadır ki, həm Nizami
sənəti, həm Səməd Vurğun sənəti görünür”.
Nizami Gəncəvi poeziyasının yüksək əxlaqi-mənəvi dəyərləri daim Mir Cəlalın nəzərində olmuşdur.
O, tədqiqatlarında olduğu kimi pedaqoji fəaliyyəti dövründə də Nizami irsini öz tələblərinə öyrətmiş, təsadüfi
deyil ki, uşaqlar və gənclər üçün Nizami poeziyasından seçmə mətnlər hazırlamışdır. “Fitnə”, “Xeyr və Şər”, “İki
rəssam”, “İlin fəsilləri”, “Kərpickəsən” kimi mətnlər Nizami irsinin təbliği, dərki baxımından bu gün də
dəyərlidir. Mir Cəlal bu mətnləri bir yazıçı kimi işləmiş, onun hər yaş oxucu üçün anlaşıqlı qavranmasına nail
olmuşdur. Təəssüf ki, bu ənənə indi davam etmir. Halbuki bu mətnlər klassiklərimizi öyrətməyin və sevdirməyin
əyani təcrübəsidir.
XX əsr ədəbi-nəzəri fikrimizin klassiklərindən olan Mir Cəlal öz əsərləri ilə tarixi-mənəvi
sərvətlərimizlə müasirliyi qovuşdurmaqda bir alim, yazıçı və pedaqoq kimi öz missiyasını davam etdirməkdədir.
Azərbaycan. - 2021.- 26 sentyabr. - № 206. - S. 11.
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İngilis şərqşünası və diplomat Qor Ausli Nizami Gəncəvi haqqında
Vilayət Quliyev
Orta əsrlərdən başlayaraq hər hansı səbəb üzündən Şərq ölkələrinə gələn avropalıların bir çoxu
regionun zəngin tarixi irsinə, mədəniyyət və incəsənətinə maraq göstərmiş, şərqşünas-alim Mirzə Kazımbəyin
sözləri ilə desək, "əsrarəngiz Şərq ədəbiyyatı gülzarından çiçək dərməyə" çalışmışdılar.
1810-1814-cü illərdə Böyük Britaniya imperiyasının Qacar sarayında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Sir Qor Ausli (1770-1844) də əksər həmkarları kimi, bu Asiya ölkəsinə qədəm basdığı vaxtdan müdriklik və
hikmət dolu Şərq ədəbiyyatı nümunələri ilə yaxından maraqlanmağa başlamışdı. Onun diplomatik fəaliyyəti
dövründə toplayıb müəyyən sistemə saldığı materiallar əsasında ölümündən sonra, 1846-cı ildə "Fars şairləri
haqqında bioqrafik qeydlər. Tənqidi və zəruri şərhlərlə" (Sir Gore Ouseley, Biographical Notices of Persian
Poets with Critical and Explanatory Remarks, with a Memoir of the late Right Hon. Sir Gore Ouseley, baronet,
by James Reynolds, London, 1846) adı altında Londonda kitab şəklində çap olunmuşdu. Xoşbəxtlikdən əsərin
nadir nüsxəsi Azərbaycan MEA Əsaslı kitabxanasında, Bertelsin fondunda saxlanır.
Böyük Britaniya Şərq Tərcümə Fondunun təşəbbüsü ilə işıq üzü görən kitaba İran, Türkiyə, Azərbaycan,
Hindistan və s. Şərq ölkələrinin 31 söz ustadının tərcümeyi-halına, ədəbi irsinə dair materiallar daxil edilmişdi.
Maraqlıdır ki, Qor Auslinin bu əsəri uzun müddət iranşünasların diqqətindən kənarda qalmışdı. Yalnız SSRİ EAnın müxbir üzvü E.E.Bertels "Böyük Azərbaycan şairi Nizami" monoqrafiyasında (ilk nəşri 1940) onun Nizami
Gəncəvi haqqında oçerkindən qısaca söz açmış, yararlandığı mənbələri ötəri gözdən keçirmişdi.
Qarışıq ingilis-irland əsilzadələri nəslindən olan Ausli ailəsi ənənəvi surətdə Şərqlə maraqlanırdı. Böyük
qardaş Vilyam Ausli (1767-1842) iranşünas alim kimi şöhrət qazanmışdı. Xüsusən Böyük Britaniyanın İran
missiyasında çalışdığı illərdə nadir Şərq əlyazmaları kolleksiyası toplamış, bir sıra ərəb-fars müəlliflərin əsərlərin
ingiliscəyə çevirmiş, yaxud şərh yazmışdı. Onun 3 cildlik "Orta Şərqin müxtəlif ölkələrinə, özəlliklə də İrana
səyahətlər" əsəri regionun, eləcə də Azərbaycanın XIX əsrin ilk qərinəsindəki həyatını öyrənmək baxımından
mühüm mənbələrdən sayılır. Məşhur ingilis iranşünası E.Braun "İranın ədəbi tarixi" əsərində ölkənin qədim tarix
və mədəniyyətini öyrənən avropalı mütəxəssislər arasında Vilyam Auslinnn adını birincilər sırasında çəkmişdi.
Sir Qor Ausli 1770-ci ildə İrlandiyanın Limerik şəhərində doğulmuşdu. Təhsilini qardaşı ilə birlikdə ev
şəraitində almışdı. 1787-ci ildə iş qurmaq məqsədi ilə Hindistana səfər etmişdi. Bir müddət sonra həqiqətən də
Dəkkədə toxuculuq fabriki açmağa müvəffəq olmuşdu. Hindistanda yaşadığı 18 il ərzində biznes, hərbi və
idarəçilik sahəsində uğurla çalışmış, geniş əlaqələr yaradaraq kifayət qədər tanınmışdı. Eyni zamanda, fitri
istedadı və dillərə marağı sayəsində sanskrit, benqal, ərəb və fars dillərini yaxşı öyrənmişdi. Bu isə sirli, əsrarəngiz
Şərq dünyasının qapılarını üzünə açmışdı. Qardaşı Vilyama 1 noyabr 1792-ci il tarixli məktubda Qor Ausli Şərq
ədəbiyyatından heyranlıqla bəhs edir, hələlik dillərə bələdlik səviyyəsinin dərinliyi və gözəlliyi ilə anlamağa
imkan vermədiyi sehrli poeziyanı ciddi şəkildə öyrənəcəyini bildirirdi.
1805-ci ildə vətənə qayıdan Q.Ausli üç il sonra imperiya qarşısındakı xidmətlərinə görə baron tituluna
layiq görülmüşdü. Lord Uelsinin təqdimatı əsasında diplomatik fəaliyyətə Qacarların İngiltərə səfiri, sonralar iki
dəfə ölkəsinin xarici işlər naziri olan Elçi ləqəbli Mirzə Əbül Həsən xanın (1776-1845) yanında mehmandar rəsmi müşayiətçi kimi başlamışdı. Napoleonun Hindistanla bağlı niyyətləri ingilisləri Qacar sarayı ilə daimi və
sıx əlaqə saxlamağa vadar edirdi. Belə şəraitdə məsul vəzifəyə ən layiqli namizəd Sir Qor Ausli sayılmışdı. O,
1811-ci ilin başlanğıcında İrana səfir təyin olunmuşdu. Bacarığı sayəsində qısa müddət ərzində Qacar elitasının
və Fətəli şahın etimadını qazana bilmişdi.
Gülüstan sülh müqaviləsinin (1813) imzalanmasında, Azərbaycanın şimal əyalətlərinin Rusiyaya
birləşdirilməsində və iki ölkə arasında yeni sərhədlərin müəyyən edilməsində ingilis diplomat Qacar sarayının
siyasi eksperti kimi fəallıq göstərmişdi. Xidməti layiqincə qiymətləndirilmiş, Fətəli şahın fərmanı ilə almazlarla
bəzədilmiş 1-ci dərəcəli "Şiri-Xurşid" ordeninə layiq görülmüşdü. Təbrizi ziyarət zamanı Q.Ausli xarici siyasət
üzrə məsul şəxs - vəliəhd Abbas Mirzə ilə görüşüb hərbi-siyasi məsələlərlə bağlı müzakirələr aparmışdı.
Diplomatik missiyası başa çatdıqdan sonra o, Şimali Azərbaycandan keçib Tiflisə gəlmiş, oradan da
Rusiyaya yola düşmüşdü. Bir neçə ay bu ölkədə qalmışdı. Qacar sarayına Rusiyanın nəzarəti altına keçmiş
Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması ilə bağlı çar qarşısında binagüzarlıq edəcəyi barədə vəd versə də, bu
məsələdə uğur qazana bilməmişdi. Amma görünür, ingilis səfirinin İrandakı fəaliyyəti Peterburq sarayını da razı
salmışdı. Çar I Aleksandr onu ali ordenlə təltif etmiş, Peterburq EA isə fəxri üzvləri sırasına seçmişdi (1815).
G.Ausli vətənə qayıdandan sonra diplomatik xidmətdən ayrılsa da, ömrünün sonuna qədər İranla
əlaqələrini itirməmişdi. Henri Martin və Mirzə Səyyad Əli xanın ilk dəfə fars dilinə çevirdikləri "İncil"in çapa
hazırlanmasına yardım göstərmişdi. Doğrudur, himayələrinə güvəndiyi Fətəli şah Qacarın və rus çarı I
Aleksandrın binagüzarlığına baxmayara,q per titulu almaq niyyəti baş tutmamışdı. Əvəzində 1817-ci ildə
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ölkəsində mötəbər elmi mərkəzin -London Kral Cəmiyyətinin üzvü seçilmişdi. O, London Səyyahlar Klubunun
(1819), Kral Asiya Cəmiyyətinin (1823) qurucu üzvü idi. Yaxından iştirakı ilə Şərq Tərcümə Fondu (1823)
yaradılmışdı. 1842-ci ildə isə birbaşa rəhbərliyi altında Şərq Mətnlərinin Nəşri Cəmiyyəti fəaliyyətə başlamışdı.
Qurumun ilk işlərindən biri Sədi Şirazinin məşhur "Gülüstan" poemasını ingiliscə nəşri olmuşdu. Sir Qor Ausli
1844-cü ildə Bekonsfilddə vəfat etmiş, orada da torpağa tapşırılmışdı.
İranda qaldığı müddət ərzində o, davamlı gündəlik aparmışdı. Lakin təəssüf ki, ayrı-ayrı fraqmentlər
istisna olunmaqla səfir-alimin 1810-1815-ci illəri əhatə edən gündəlikləri indiyə qədər əlyazması halında
qalmaqdadır. Heç şübhəsiz, burada Azərbaycanla bağlı çoxlu qeydlər, təəssüratlar da özünə yer alıb. Məsələn,
gündəliyindəki Stavropola aid qeydlərdə Q.Ausli "təxminən 50 il tatarlara rəhbərlik etmiş 83 yaşlı naxçıvanlı
qoca" ilə Şimali Qafqazdakı görüşündən söz açır. Çox güman, o, rus-İran müharibəsi nəticəsində vətənini tərk
edən, yaxud sürgünə göndərilən Naxçıvan xanlarından biri ilə rastlaşmışdı.
Q.Ausli kitabını "Fars şairləri haqqında qeydlər" adlandırsa da, burada fars müəllifləri ilə yanaşı,
Azərbaycan, türk, özbək, hind, tacik, əfqan ədiblərinin həyatından da bəhs etmişdir. Onun əsərini bir növ Qərb
təzkirəsi də adlandırmaq mümkündür. Mənbə kimi əsasən türk əsilli ədəbiyyat tarixçiləri - Dövlətşah
Səmərqəndinin (1438-1491) "Təzkirətüş-şüəra" və Azər təxəllüslü Lütfəli bəyin (1722-1780) "Atəşkədeyi-Azər"
əsərlərindən istifadə edən ingilis müəllif bioqrafik oçerklərində Şərq təzkirə ədəbiyyatının bir sıra forma və
məzmun xüsusiyyətlərini də qoruyub saxlamağa çalışmışdı. Bunu kitabdakı tərcümeyi-hallarda dəqiq ədəbi
faktlardan daha çox şairlərin həyatı üçün ikinci, üçüncü dərəcəli əhəmiyyətə malik, bəzən sadəcə dedi-qodu
xarakteri daşıyan lətifəvari hadisələrin sadalanması, təhlili materialın azlığı, tipik şərqli təfəkkürünün məhsulu
olan müqayisə və bənzətmələrdən istifadə edilməsi də aydın göstərir.
Əksər müasirləri kimi, Q.Ausli də fars poeziyası ilə farsdilli poeziya anlayışlarını fərqləndirə bilməmiş,
yaxud sadəcə buna maraq göstərməmişdi. Digər tərəfdən əsərlərinin mühüm qismini ana dilində yazmış Əlişir
Nəvai, Saib Təbrizi kimi ümumtürk ədəbiyyatına mənsub sənətkarların fars şairi kimi təqdim olunması da ingilis
şərqşünasının, bəzi hallarda, mənbələri dərindən, hərtərəfli öyrənmədiyini, yaxud paniranizm mövqeyindən çıxış
etdiyini göstərir.
Q.Auslinin toplusunda diqqəti çəkən əsas cəhət klassik Azərbaycan poeziyası və onun aparıcı
nümayəndələrinə münasibətdir. "Fars şairləri haqqında qeydlər" kitabına XII-XVII əsrlərdə yaşayıb-yaratmış
Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Şah Qasim Ənvar, Məğribi, Katibi, Şahi, Əssar Təbrizi, Saib Təbrizi kimi
sənətkarların həyat və yaradıcılığı ilə bağlı oçerklər daxil edilmişdir.
Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi haqqındakı qeydlər xüsusi maraq doğurur. Müəllif Nizamidən
bütün Yaxın və Orta Şərq xalqlarının ədəbi-mədəni fikir tarixində mühüm yer tutan möhtəşəm ədəbi sima kimi
söz açır. Onun alimliyinin, yüksək insani ləyaqətinin, qüdsiyyət, hikmət və nəcibliyinin nə qələmlə, nə də dillə
vəsfə gəldiyini qeyd edir. Nizami "Xəmsə"sinə bir-biri ilə üzvi vəhdətdə olan, ilham və ustalıqla yaradılmış nadir
fəlsəfi-poetik inci, öz sözləri ilə desək, "bütöv bir qranit parçası" kimi baxan Q.Ausli şairin beş məşhur poemadan
əvvəl guya "Vis və Ramin" əsərini yazması barədə bəzi təzkirələrdə yer alan fikirlərə etirazını bildirir. Nizami
poemaları ilə "Vis və Ramin" arasında müqayisələr aparan tədqiqatçı sonuncunun bədii cəhətdən böyuk şairin
sənətkarlıq qüdrətindən qat-qat aşağı səviyyədə dayandığı qənaətinə gəlir.
Təqdirəlayiq haldır ki, "Xəmsə"yə daxil olan poemaların yüksək təbəqəyə mənsub simalara, ayrı-ayrı
hökmdarlara ithaf edilməsini Q.Ausli Nizaminin onlara ixlaskarlığı ilə deyil, əksinə, şahların, xaqanların,
sərkərdələrin öz adlarını Nizami dühasının işığında yaşatmaq, əsrlərin qaranlığından, zamanın təlatümlərindən
Nizami sözünün qüdrəti ilə gələcəyə yol tapmaq arzusu ilə izah edir.
Əvvəldə də göstərdiyimiz kimi, Nizaminin dövründən və mühitindən, şəxsiyyət və yaradıcılığından bəhs
olunarkən tədqiqatçı ilkin mənbə kimi əsasən təzkirə müəlliflərinin əsərlərinə istinad etmişdir. Lakin mənbələrə
tənqidi yanaşmadığı, müxtəlif qaynaqları bir-biri ilə tutuşdurmadığı üçün guya Bəhram şahın "Sirlər xəzinəsi"
poemasına görə şairə beş min qızıl dinar, Atabəy Qızıl Arslanın isə "Xosrov və Şirin" görə 14 kənd bağışlaması
haqqındakı rəvayətləri kor-koranə təkrar edir. Bu faktların həqiqətdən uzaqlığını sübuta yetirmək üçün ən etibarlı
mənbə, heç şübhəsiz, həkim Nizaminin öz əsərləridir.
Bir sıra məlumatsız təzkirəçilərin ardınca Q.Ausli də şairin atasının əslən fars, İraqının Qum şəhəri
yaxınlığındakı Nəkrəş kəndindən olduğunu, sonradan gözəl ab-havasına görə Gəncəyə köçdüyünü qeyd edir.
Fikrini əsaslandırmaq üçün "İskəndərnamə" poemasından aşağıdakı beytləri misal gətirir:
Nizami, ze gəncine boqşay bənd.
Gereftariye-Gənçe ta çənd, çənd?
Ço gərçe dər bəhre Gənçe qoməm,
Vəli əz kuhistane-şəhre-Qoməm
Nizami, xəzinədən bir bənd aç.
Gəncəyə bağlılıq nə qədər, nə qədər olar?
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Gəncə dənizində qum dənəsi olsam da,
Qum şəhərinin dağlıq bölgəsindənəm
(sətri tərcümə).
Nizami Gəncəvi irsinin tədqiqatçıları arasında bu beytlərin poemaya sonradan əlavə edilməsi ilə bağlı
ümumi rəy olduğundan məsələ üzərində ətraflı dayanmağa lüzum görmürük. Nizamişünas-alim Kamil
Allahyarovun son araşdırmaları da "Qum versiyasının" qeyri-ciddiliyini göstərir: Müəllif yazır: "...beytlər nəinki
şairin əsərlərinin XVII əsrdən əvvəl köçürülmüş əlyazmalarında, hətta müasir dövrdə İranda nəşr edilmiş
"Xəmsə"lərin də əksəriyyətində yoxdur. Çünki onları əlyazmalara kimsə XVI əsrdən sonra əlavə edib və yalnız
bundan sonra bəzi təzkirəçilər də həmin beytlər barəsində məlumatlar yayıblar. İranda ən ciddi nizamişünaslar
kimi tanınan Səid Nəfisi, Vəhid Dəstgerdi və Əbdülhüseyn Zərrinkub da bu beytlərin Nizamiyə mənsub olmasına
inanmamışlar".
Q.Ausli həmişə ictimai həyat hadisələrinin mərkəzində dayanan, dövrün şəxsiyyət və hadisələrinə
obyektiv, əksər hallarda tənqidi münasibət bildirməkdən çəkinməyən Nizaminin zahidanə həyat sürdüyünü,
insanlardan uzaq gəzdiyini yazır və fikrini şairdən gətirdiyi aşağıdakı beytlə əsaslandırmağa çalışır:
Qole-rəna hənuz ğonçeyi-həzin
Həm ço mən gəşte etilaf neşin
Rəna gül butasında saxlandığı kimi,
Mən də dərd içində fikirli oturmuşam
(sətri tərcümə).
Məlumdur ki, ayrılıqda götürülmüş hər bir beyti istənilən şəkildə şərh etmək, mənalandırmaq
mümkündür. Q.Ausli də Nizaminin tərkidünyalığını, zahidanə ömür sürdüyünü sübuta yetirmək üçün eyni üsula
əl atmışdı. Tam əminliklə demək olar ki, əvvəldən sona qədər həyatını şəhər mədəniyyətinin bütün atributlarına
malik Gəncədə yaşamış şairin guya dağlara üz tutub yarımqaranlıq mağarada inzivaya çəkilməsi, dünya
nemətlərindən üz çevirməsi ilə bağlı "Qeydlərdə" irəli sürülən iddialar sadəcə müəllifin təxəyyül məhsulundan,
yaxud mənbələrdən gələn yanlışlıqdan başqa bir şey deyildir.
Bütün əsərlərini XI əsrin mühüm mədəniyyət mərkəzi Gəncədə yazıb-yaratmış şair həm də doğma
şəhərində intellektual mühitin formalaşmasıma təkan verən ziyalılardan, onun aparıcı simalarından biri olmuşdu.
Digər tərəfdən Nizaminin məğrur təbiəti, hər cür asılılıqdan azad həyat tərzi, şahlara və xaqanlara baş əyməməsi,
şeirlərindən birində dediyi kimi, "öz süfrəsinin aslanı olmağı özgə süfrəsinin pişiyinə çevrilməkdən" üstün tutması
şairə paxıllıq edən saray cızma-qaraçılarının ona şər-bohtan atmalarına təkan vermişdi. Nizami dövrünü yaxşı
bilmədiyi, başlıcası isə şairin bioqrafiyasını ən etibarlı qaynaqlardan sayılan əsərlərindən öyrənmədiyi üçün
Q.Ausli səhv təsəvvürlərdən xilas ola bilməmiş, onları fərqinə varmadan kor-koranə təkrarlamışdı.
Azərbaycan Atabəylərindən Eldəgizlər sülaləsinin üçüncü hökmdarı Qızıl Arslanın (hakimiyyət illəri:
1186-1191) Nizami Gəncəvi ilə görüşündən istər tarixi mənbələrdə, istərsə də bu türk əsilli sultana ithaf edilmiş
"Xosrov və Şirin" poemasında söz açılıb. Nizamini Qızıl Arslanın hüzurunda təsvir edən miniatür də mövcuddur.
Lakin həmişə həqiqətin gözünə fantaziya qatmağı sevən Şərq təzkirəçilərinin ardınca Q.Ausli də həmin görüşü
irreal, fantastik boyalarla təsvir edir: Müəllifin təqdimində oxuyuruq:
"Atabəy Qızıl Arslan Şeyx Nizami ilə görüşüb söhbət etmək fikrinə duşdü. Adamlarından birini Şeyxin
arxasınca göndərdi. Aradan bir müddət keçəndən sonra həmin şəxs geri qayıdıb dedi: "Şeyx zahidanə həyat sürür,
sultanlar və hökmdarlarla görüşmək istəmir". Atabəy bu sözlərin doğru olub-olmadığını şəxsən yoxlamaq üçün
özü Şeyxin yanına getməyi qərara aldı. Şeyx sehrinin gücü ilə dərhal Atabəyin onu imtahan etməyə gəldiyini və
ürəyində nifrət bəslədiyini başa düşdü. Odur ki, əfsun oxuyub Atabəyin gözlərini dumanlandırdı. Qızıl Arslan özü
də fərqinə varmadan al-əlvan qumaşlarla bəzədilmiş hökmdar taxtı, yanında isə bahalı daş-qaşlardan düzəldilmiş
səndəl gördü. Gördü ki, yüz min xidmətçi və əsgər, sıravi təbəələr, zər-ziba kəmərli qulamlar, cariyələr, nədimlər,
xətiblər və əyan-əşrəf onun dörd bir tərəfində dayanıb, Şeyx Nizami isə padşah kimi uca taxtda oturub. Atabəyin
gözləri bu qüdrət və əzəmətə sataşanda özünü itirdi, əyilib müticəsinə Şeyxin ayaqlarını öpmək istədi. Lakin ruhi
aləmdən gerçək dünyaya qayıdanda həqir bir qocanın qarşısına müqəddəs Qurani-Kərim, mürəkkəbqabı, kağızqələm, səccadə, möhür və əsa qoyub mağaranın girəcəyinə salınmış dəvə dərisinin üstündə oturduğunu gördü.
Hökmdar itaətkarlıqla qocanın əlindən öpdü. Şeyxə olan hörməti birə-beş artdı. Həmin görüşdən sonra Şeyx də
qayğılardan başı açılanda Atabəyin yanına gedib onunla söhbət edirdi".
Kiçik dəyişikliklərlə "Təzkirətüş-şüəra"sında təsvir olunan bu xəyali görüş səhnəsini kitaba daxil etməklə
Q.Ausli, çox güman, Nizaminin şair və filosof kimi böyük şöhrət qazandığını, dövrün şahlarından yüksəkdə
dayandığını göstərmək istəmişdi. Lakin bir çox müasirləri kimi hadisəni ağıl və məntiqlə təsvir etməmiş, Şərqlə
əlaqədar daha bir ekzotik epizodun təqdiminə şirniklənmişdi.
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Nizami poemalarının əlyazma nüsxələrindən danışarkən Q.Ausli şairin miladi 1612-ci ildə xəttat Əbdül
Cabbar Şirazi tərəfindən gözəl nəstəliq xətti ilə köçürülmüş, miniatürlər və zəngin Şərq ornamentləri ilə
bəzədilmiş 756 vərəqdən ibarət "Xəmsə"sini gördüyünü bildirsə də, yerini açıqlamır. Gündəliyindəki qeydlərdən
və Nizami Gəncəvi haqqındakı oçerkindən ingilis diplomatının İran şəhərlərinə səyahətləri zamanı "Xəmsə"yə
daxil olan bütün poemalarının ayrıca əlyazma nüsxələrini əldə edib İngiltərəyə apardığı aşkara çıxır. Nizami
yaradıcılığının epik miqyası və tarixi-fəlsəfi mündəricəsi haqda gerçək təsəvvür yaratmaq məqsədi ilə kitabın
"Əlavələr" bölməsində "Yeddi gözəl" əsərinin nəsrlə müxtəsər tərcüməsi verilib.
Qor Ausli XIX əsr ingilis şərqşünaslığı tarixində Nizami Gəncəvi şəxsiyyəti və yaradıcılığı, dövrü və
mühiti haqqında ilk məlumat verən müəlliflərdən idi. Bu baxımdan onun "Nizami Gəncəvi" oçerki müəyyən
bəsitliyinə baxmayaraq, tarixi fakt kimi diqqəti çəkməkdədir.
525-ci qəzet. - 2021. - 25 sentyabr. - № 174. - S. 16-17.
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Nizami Gəncəvinin əsərlərində milli zəmin və Azərbaycan-türk gerçəkləri
Nizami Gəncəvi İli – 2021
İradə Hüseynova,
tarix elmləri doktoru,
BDU-nun kafedra müdiri, professor,
Əməkdar müəllim
Müstəqillik illərində Orta əsrlər Azərbaycan intibahının nəhəng siması, dünya əbəbiyyatı xəzinəsinə
ölməz əsərlər bəxş etmiş mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvinin əsərlərində Azərbaycan–türk amili, eləcə də Nizami
şəxsiyyəti və Azərbaycan gerçəkliyi ilə bağlı tarixi hadisələrə dair önəmli faktlar daha dərindən araşdırılır,
ensiklopedik şairin 5 poemadan ibarət “Xəmsə”sinin və lirika məcmuəsinin ayrı-ayrı əsərlərinə dövrün tələbləri
baxımından aydınlıq gətirilir.
Əvvəla, bildirək ki, Şərq xalqlarının müxtəlif təmsilçiləri də Nizaminin yaradıcılığına böyük maraq
göstərmiş, onlar Nizamini öz ustadları hesab edərək sonrakı əsrlərdə onlarca “Xəmsə” yaratmışlar. Yəni Nizami
özündən sonra bir məktəb yaratmışdır. Gəncəli Nizaminin yaradıcılığı müsəlman Şərqinin görkəmli şairləri Hafiz
Şirazi, Mövlana Cəlaləddin Rumi və Sədi Şirazi kimi sənətkarların yaradıcılığına güclü təsir etmişdir. Onun
müxtəlif ictimai, mədəni və elmi mövzuları işıqlandıran “Xəmsə”si ("beşliyi") bütün İslam aləmində
məşhurlaşmışdır.
Bu məqalədə Nizaminin milli kimliyi və əsərlərinin fars dilində yazılması kimi problemləri tarixi
aspektdən təhlilə cəlb etmiş, həmçinin dahi şairin türk dilində də əsərlərinin mövcud olması fərziyəsinə inamımızı
bildirmişik. Türklük bir milli kimlik kimi şair tərəfindən daim öyülür. Xalqımız da səkkiz əsrdir ki, öz dahisi ilə
öyünür, onun irsini qoruyur və dərindən öyrənib təbliğ edir. 2021-ci ilin Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi İli” elan
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə, ədəbi
abidələrimizə, milli-mənəvi sərvətlərimizə, klassik əsərlərimizə dövlət səviyyəsində davamlı və mötəbər dəstək
verildiyini bir daha sübut edir.
Ötən əsrlər, qərinələr ərzində xalqımız bəşəriyyətə nə qədər dahi şəxslər, istedadlı insanlar, böyük
sənətkarlar bəxş etmişdir. Elə 4 min illik tarixi olan Gəncə şəhərini götürək. Gəncənin yerləşdiyi təbii-coğrafi
mühit, bol sulu çayları, münbit torpaqları, təbii mağaralar bu ərazidə hələ Neolit dövründə ilk insanların
məskunlaşdığını sübut edir. Eldəgizlər dövlətinin hökmdarları Şəmsəddin Eldəgizin (1137–1175) və Cahan
Pəhləvanın (1175–1186) dövründə Gəncə şəhəri özünün intibah dövrünü yaşamışdır. Bu dövrdə Nizami Gəncəvi,
Əbülüla Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi kimi dahi şair və mütəfəkkirlər məhz Gəncə şəhərində yaşayıb-yaratmışlar.
Böyük sənətkarlarımızın bizə qoyduqları və əsrlərin sınağından keçərək bu günümüzə qədər gəlib çatan
zəngin mənəvi xəzinə xalqımızın daim bəhrələndiyi tükənməz sərvətdir. Bu cür dahilərdən, dünya durduqca var
olacaq şəxsiyyətlərdən biri XII yüzilliyin ensiklopedik şairi Nizami Gəncəvidir (1141–1209). Bildiyimiz kimi,
bu il böyük şairin anadan olmasının 880 illiyi ölkə miqyasında yüksək səviyyədə qeyd olunmaqdadır. Ədəbiyyat,
mədəniyyət və incəsənət sahələrini daim diqqətdə saxlayan və həmişə lazımi qayğı ilə əhatə edən dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 2021-ci il “Nizami Gəncəvi İli” elan
edilmişdir.
Azərbaycan xalqının böyük şairi Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən
biridir. Dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə qiymətli incilər bəxş edən şair özünün “Xəmsə”si (“Beşlik”) ilə məşhurdur.
Beş irihəcmli əsərdən – poemadan ibarət olan “Xəmsə” Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə məhz Nizami tərəfindən
yaradılmışdır. Lakin Nizaminin yüksək ədəbi səviyyədə yaratdığı beş poema Şərq xalqlarının müxtəlif
nümayəndələrinin də böyük marağına səbəb olmuşdur. Xələfləri Nizamini öz ustadları hesab edərək sonrakı
əsrlərdə onlarca “Xəmsə” yaratmış, Nizamiyə mövzu baxımından da bənzəməyə çalışmışdılar.
Bu əsərlər, demək olar ki, Nizami “Xəmsə”sinin əsas ideya-bədii xüsusiyyətlərini təkrarlayır. Onu da
vurğulayaq ki, təzkirəçi Dövlətşah Səmərqəndi “Daneşməndani-Azərbaycan” təzkirəsində Nizami Gəncəvinin
Azərbaycan dilində yazılmış “Divan”ının olması barədə də məlumat vermişdir. Təəssüf ki, həmin “Divan” itmiş,
dövrümüzə yalnız onun kiçik bir parçası gəlib çatmışdır.
Böyük özbək şairi Əlişir Nəvai “Heyrət ül-Əbrar” ("Nəciblərin heyrəti") əsərində Nizamini öz ustadı və
ilhamvericisi hesab etmiş, ona səcdə qılmış, onu “pir”, “Xızır” adlandırmış, “Xəmsə”sini “Beş xəzinə” deyə
şərəfləndirmişdir.
Günümüzə qədər bizlərə Nizaminin “Xəmsə”si tam halda və 20 min beytlik divanından cəmi 6 qəsidə, 30
rübai, 120 qəzəl gəlib çatmışdır. Bu əsərlər dövrün tələblərinə uyğun olaraq, fars dilində qələmə alınmışdır. Onun
öz əsərlərinin əksəriyyətini fars dilində qələmə alması ilə bağlı, ümumiyyətlə, Nizami yaradıcılığının milli
səciyyəsi ilə bağlı saysız-hesabsız araşdırmalar aparılmışdır.
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Haşiyə çıxıb onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nizami yaradıcılığı təkcə müsəlman Şərq poeziyasına təsir
etməmişdir. Orta əsrlərdə Seyid Əhməd Nəqqaş, Behzad, Qasım Əli, Azərbaycan və Orta Asiya miniatür
rəssamları da Nizami Gəncəvi yaradıcılığının motivlərinə müraciət etmişdilər.
Bu baxımdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin liderlərindən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin
“Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyası xüsusi yer tutur. O, bu əsəri 1941-ci ildə Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 800 illiyi münasibətilə yazıb, 1951-ci ildə Ankarada nəşr etdirib. M.Ə.Rəsulzadə yazırdı ki, şairin
“Xəmsə”də işlətdiyi türk sözləri və Azərbaycan zərbi-məsəllərinə əsasən, sübut edə bilərik ki, Nizaminin doğma
ana dilinə böyük sevgisi olmuşdur. Müəllif adıçəkilən əsərində qeyd etmişdir ki, Nizami “Xəmsə”ni fars dilində
yazsa da, şairin daşıdığı hisslər və işlətdiyi mövzular Azərbaycan türklərinin duyğularından qaynaqlanır.
Monoqrafiya Nizaminin milli kimliyi və əsərlərinin fars dilində yazılması kimi problemlərin də tədqiq
edilməsi ilə müşayiət olunur. Məhəmməd Əminin fikrincə, “ümmət mədəniyyəti” dövründə milli kimlik və milli
dil önəmli məsələ deyildi: “Nizaminin dövründə formanın bizim zamanda olduğu qədər milli bir əhəmiyyəti yox
idi. Fars dili yalnız farsların deyil, müəyyən bir coğrafi ərazidə yaşamış bütün millətlərin oxuyub-yazanlarına,
ziyalılarına məxsus bir dil idi (?). Eyni zamanda, o dövrdəki “milli ruh”lar da bugünkü qədər kəskin şəkildə birbirindən ayrılıb büllurlaşmamışdı”.
M.Ə.Rəsulzadə haqlı olaraq türk yazılı ədəbi dilinin fars dilinə nisbətən gec formalaşmasının səbəbini
türklərin köçəri həyat tərzi ilə əlaqələndirirdi. “Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyasında o da göstərilir ki,
dünyada mənsub olduğu xalqın dilində deyil, başqa bir dildə ədəbi incilər yaradan sənətkarlar az olmamışdır.
Ümumilikdə, Nizami yaradıcılığı təkcə Orta Asiya türklərinin deyil, Şimalda yaşayan tatar və çuvaş ədəbiyyatına
da böyük təsir göstərmişdir.
Nizami 1174–1175-ci illərdə qələmə aldığı “Xəmsə”nin sayca ilk poeması olan “Sirlər xəzinəsi” ilə
didaktik poema janrını təkmilləşdirmişdir. Əsərdə əsas ideya və mövzu olaraq ədalət və əmək mövzusu, dövrün
mühüm ictimai-siyasi və əxlaqi məsələləri öz əksini tapmışdır. Nizami özünün türk olduğunu bir sıra əsərlərində,
o cümlədən “Sirlər xəzinəsi”ndə də təsbit etmişdir:
Şivəm qərib görünsə rədd etmə, ey şəhriyar,
Azca nəvaziş görsə, qəriblikdən qurtular.
Bununla Nizami fars şairlərinin içində özünü qərib hiss etdiyini vurğulayır. Əsərin “Birinci xəlvət – qəlbin
tərbiyəsi” fəslində ağ yasəmən türklərin aypara nişanlı döyüşçü çadırına bənzədilir. Ümumiyyətlə, şair bütün
yaradıcılığı boyu “Türk” sözünü yanız müsbət mənada – gözəllik, qüvvət, paklıq, ağlıq və işıq anlayışları ilə
eyniləşdirir. Nizaminin fikrincə, türklük gözəlliyin ən yüksək mərtəbəsidir:
Türk gözəli gülərkən qəndin qəlbi daralır,
Ceyranların gözündən gözlər sürməni alır.
“Sirlər xəzinəsi”nin “Qarı ilə Sultan Səncərin hekayəti”ndə isə Nizami türk hökmdarını ədalətli və
vicdanlı olmağa çağırır. Nizamiyə görə, türk hökmdarları heç bir zaman zalım və ədalətsiz olmamışlar, lakin
Sultan Səncər belə deyildir. O, qəddarlığı və zülmkarlığı nəticəsində türk adına heç bir şərəf gətirmir. Ona görə
də Nizami bir qarının dili ilə türk hökmdarı Sultan Səncəri ədalətsiz işlərinə görə tutarlı şəkildə ittiham edir:
Dağ kimi ucalmışdı bir zaman Türk dövləti,
Sarmışdı məmləkəti ədaləti, şəfqəti.
Sən yıxdın o şöhrəti, batıb getdi o ad-san,
Demək, sən türk deyilsən, yağmaçı bir hindusan.
Bu sətirlərdən aydın olur ki, Nizami Gəncəvi Sultan Səncərə müraciət edərək, bütün türk hökmdarlarının
ədalətli olmasını arzulayır, onları türk düşüncəsinə, türk adət-ənənələrinə əməl etməyə dəvət edir, xalqa, rəiyyətə
qarşı rəhmli, hörmətcil olmağa səsləyir. Eyni zamanda, şair Azərbaycanda bir Türk dövlətinin mövcud olduğunu
bəyan edir.
Bildiyimiz kimi, 1139-cu ilin sentyabrında Gəncədə 9 ballıq dəhşətli zəlzələ baş vermişdir. Zəlzələ o
qədər güclü olmuşdur ki, Kəpəz dağı uçaraq Ağsu çayının qarşısını kəsdiyindən Göygöl, Maralgöl və bir sıra
digər göllər əmələ gəlmişdir. Hadisənin şahidlərinin, o cümlədən Qafqaz Albaniyası tarixşünaslığının və
mədəniyyətinin tanınmış nümayəndəsi Mxitar Qoşun məlumatına görə, zəlzələ nəticəsində Gəncədə 230 min,
bəzi mənbələrə görə isə hətta 300 min insan həlak olmuşdur. Zəlzələdən sonra Gəncə şəhəri əvvəllər yerləşdiyi
ərazidən bir qədər şərq tərəfdə yenidən salınmışdır.
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Təbii fəlakətdən sui-istifadə edən çar Demetre və baş komandan İvane Mxarqrdzelinin başçılığı ilə gürcü
qoşunları şəhərə hücum etmiş, əhalini qarət və əsir etmişdilər. Gürcülər özləri ilə birlikdə Gəncənin şəhər
darvazalarını da aparmışdılar. Nizami “Sirlər xəzinəsi”ndə bu soyğunçuluq hərəkətinə toxunaraq yazır:
Yetim malını yemək ədalətmidir məgər?
Hələ də lənətlənir Abxazda qarətçilər.
Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, Gəncə zəlzələsi şairin “İsgəndərnamə” əsərində də öz əksini tapmışdır:
Qopdu bir zəlzələ, göyü oynatdı,
Şəhərlər dağılıb yerlərə batdı.
Dağ-daş sarsılaraq qopub uçanda
Fələk toz altında qaldı bir anda.
Ruzgarın etdiyi oyunbazlıqdan
Sanki alt-üst oldu torpaq, asiman.
Fələk zəncirinin həlqələritək
Yerin də bəndləri ayrıldı tək-tək.
Azdı yollarını gur axan sular,
Dağlar çırpışmaqdan bitab oldular.
Heç bir göz salamət qalmadı inan,
Matəm sürməsinə qərq oldu cahan.
Zəlzələ baş verən vaxt Aran və Azərbaycan hakimi Atabəy Qara Sunqur İsfahana gedərkən bu acı xəbəri
eşidərək, dərhal geri qayıtmış, Gəncənin yenidən bərpa edilməsi işlərinə rəhbərlik etmişdi. Nizami Gəncəvi
“İsgəndərnamə” poemasında Atabəyi də dərin minnətdarlıq hissi ilə yad etmişdir.
“Sirlər xəzinəsi”ndə adıçəkilən və real həyatda da yetərincə qəddar hakim olmuş mənfi obraz Həccac
Yusif oğlunu göstərə bilərik (661–714). O, Əməvilər sülaləsi dövründə xilafətin bir sıra ərazilərini idarə etmiş və
xilafətin düşmənlərinə qarşı amansız mübarizə aparmışdır. Bəzi mənbələrə görə, Həccac hətta 130 min adamı
edam etdirmişdir. Yaxın Şərq ədəbiyyatında o, məhz qəddar insan, zülmkar hakim hesab edilmişdir. Ona görə də
Nizami Gəncəvi ilk poemasının “Zalım padşah ilə düz danışan kişinin dastanı” fəslində bu qəddar padşahı məhz
Həccaca bənzədir və onları müqayisə edərək yazırdı:
Ürəkləri sındıran zülmkar bir şah vardı,
Dirəşməkdə, höcətdə Həccacı mat qoyardı.
Nizami Gəncəvi “Xəmsə”nin sayca ikinci dastanı – “Xosrov və Şirin”i Atabəy Məhəmməd Cahan
Pəhləvana (1173–1186) ithaf etmişdir. Əsərin süjetinin əsasını Sasani şahı II Xosrov Pərviz (590–628) və onun
həyat yoldaşlarından biri olan Şirin haqqında Şərqdə geniş yayılmış "Xosrov və Şirin" əfsanəsi təşkil edir. Qeyd
etdiyimiz kimi, əsərin qəhrəmanı tarixi şəxsiyyətdir, süjet xətti isə gerçək hadisələrə əsaslanır. Bu mövzu yazılı
ədəbiyyata ilk dəfə Əbülqasım Firdovsi tərəfindən gətirilmişdir. Nizami əsərdə öz sələfini xatırlayır, lakin bu
qədim tarixi mövzunu təkrarlamadığını, yeni üslubda işlədiyini vurğulayır:
Söylərkən o həkim bu xoş dastanı,
Çıxarıb içindən eşqi, fəğanı.
Altmış yaşındaydı yazanda bunu,
Saxlaya bilmirdi yayda oxunu.
Nizami Gəncəvi təkcə şair deyil, həm də alim və tədqiqatçı idi. O, qələmə almağa hazırlaşdığı mövzunu
dərindən öyrənir, müxtəlif mənbələrə – Şərq və Qərb müəlliflərinin, şair və filosofların əsərlərinə müraciət edir,
hər sözə, hər fikrə, hər misraya böyük məsuliyyətlə yanaşırdı. Bu baxımdan, “Xəmsə”nin üçüncü poeması olan
“Leyli və Məcnun” da istisna deyil. 1188-ci ildə cəmi dörd ay müddətinə yazıb başa çatdırdığı “Leyli və Məcnun”
dastanı üzərində işləyən böyük şair mövzu ilə bağlı müxtəlif məxəzlərə müraciət etmiş, müqayisələr aparmış,
yalnız bundan sonra işə başlamışdır.
Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Şirvanşah Axsitanın “Leyli və Məcnun” mövzusunda fars dilində əsər
yazdırmaq təklifini qəzəblə qarşılamışdır. Hesab edirik ki, bu fakt da şairin türk əsilli olmasını təsdiqləyən
amillərdəndir. Şirvanşah Axsitanın Nizamiyə ünvanladığı məktublarında göstərilən “Türk dili yaraşmaz şah
nəslimizə, Əskiklik gətirər türk dili bizə” kimi misraları şairi hiddətləndirmişdi və bu da sübut edir ki, şair türk
olaraq, əsəri də türk dilində yazmaq istəmişdir. “Leyli və Məcnun” poemasında bununla əlaqədar olaraq o,
hisslərini aşağıdakı kimi ifadə etmişdir:
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Qulluq halqasına düşdü qulağım,
Qan vurdu beynimə, əsdi dodağım.
Nə cürətim vardı ki, evdən qaçım,
Ömrüm viran oldu, solub-saraldım,
Bu əmrin önündə cavabsız qaldım.
Akademik A.E.Krımskinin fikrincə, ümumiyyətlə, “Leyli-Məcnun” poeması türk surətlərinin həyat
tərzini təsvir etdiyinə görə, Axsitan tərəfindən bəyənilməmişdi. Bu cür təsvirlər ərəb mənşəli, farslaşmış
Şirvanşahlar üçün qəbuledilməz idi.
Nizaminin növbəti əsəri “Yeddi gözəl” poemasının mövzusu Sasani hökmdarı V Bəhramın həyatı ilə
bağlıdır. Lakin şair əsərdə heç də tamamilə Bəhramın həyatını təsvir etməmişdir. Onun məqsədi Bəhram
haqqındakı əfsanə və rəvayətləri, tarixi mənbələrdə onun barəsində yazılanları toplayıb nəzmə çəkmək
olmamışdır. “Leyli və Məcnun” əsəri kimi, bu poemanın da mövzusu ilə bağlı uzun müddət axtarışlar aparmışdı.
Nizami hətta istifadə etdiyi mənbələrdən bəzilərinin adlarını da çəkir:
Dünyada nə qədər kitab var belə
Çalışıb əlləşib gətirdim ələ.
Ərəbcə, dəricə, yeri düşərkən
Buxari, Təbəri əsərlərindən,
Oxudum, oxudum, sonra da vardım,
Hər gizli xəznədən bir dürr çıxardım.
“Xəmsə”nin dördüncü poeması olan “Yeddi gözəl”də Nizaminin türkə və türklüyə sonsuz məhəbbət və
ehtiramını izləmək mümkündür. Məsələn, bu poemada müəllif yeddi ölkəni təsvir edir ki, bunlardan da üçü sırf
türk ölkəsidir. Bu fakt onun milli mənsubiyyəti və türk xalqına böyük məhəbbət bəslədiyini sübut edir. Əsərdə
gözəllərin dilindən danışılan əhvalatların ən yaxşıları da məhz Nizaminin türk gözəllərinin diliylə təqdim olunur.
Nizaminin son və ən irihəcmli əsəri “İsgəndərnamə”dir. İki hissədən – “Şərəfnamə” və “İqbalnamə”dən
ibarət olan bu poemaya şair ömrünün xeyli hissəsini sərf etmiş və onu ölümündən bir qədər əvvəl bitirmişdir.
Nizaminin beş poeması arasında “İsgəndərnamə” ən sonuncudur və bu əsər onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur.
Nizami Firdovsidən sonra İsgəndər mövzusuna müraciət edən ikinci şairdir. Lakin Firdovsinin “Şahnamə”
əsərində İsgəndər haqqında rəvayət həcmcə kiçikdir. Nizami isə “İsgəndərnamə” dastanı ilə bu rəvayəti həm
həcminə, həm də əhəmiyyətinə görə üstələmişdir. Bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, xüsusən
“İsgəndərnamə” əsərində biz türk coğrafiyasındakı toponimlərin sıralanmasını, əyalətlərin təsvirini görə bilirik.
Nizami özü “İsgəndərnamə”də yazır ki, bu poemaya başlayarkən, İsgəndər haqqında yazılanları təhlil
etmək üçün xeyli müddət arayıb-axtarmışdır. Şair müxtəlif mənbələri əldə edərək, onlara tənqidi yanaşırdı. Belə
ki, tədqiq etdiyi materiallar arasında bütünlüklə İsgəndərə həsr olunan heç bir əsər yox idi:
İsgəndər haqqında heç bir əsərdə
Məlumat görmədim yığcam bir yerdə.
Sözlərlə dolmuşdu xəzinə içi,
Ancaq hər nüsxədə dağınıq inci.
Hər köhnə nüsxədən əsas alaraq,
Onu öz şeirimlə bəzədim ancaq.
Ən qədim tarixi əsərlərdən mən,
Yəhudi, nəsrani, pəhləvilərdən
Ən incə sözləri əlimə saldım,
Qabığı ataraq, məğzini aldım.
“İsgəndərnamədə”, Nizami türk (qıpçaq) gözəllərini tərif etməkdən yorulmur. Onlar o qədər gözəldirlər
ki, ordusunun diqqətini çəkməməsi üçün İsgəndər tayfa başçılarından qadınların öz üzlərini gizlətməsini xahiş
edir. “İsgəndərnamə”də İsgəndərin xilaskarlıq missiyasını təsvir edən Nizami onu hər zaman türklərin tərəfində
göstərir ki, bu da şairin öz xalqına – azərbaycanlılara məhəbbətindən irəli gələn məsələdir.
“Şərəfnamə”də Nizami qədim Azərbaycan şəhəri Bərdənin füsunkarlığını və gözəlliyini böyük
məhəbbətlə, ürəkdən gələn sevgi ilə vəsf etmişdir. Bu cür misraları yalnız əsl Azərbaycan oğlu, yaşadığı regiona
dərindən bələd olan vətənpərvər şair qələmə ala bilərdi. Dahi Nizaminin milliyyətcə azərbaycanlı olduğunu və
Azərbaycanda yaşayıb-yaratdığını təsdiqləyən çoxsaylı sübutlardan biri də məhz budur:
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Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir,
Yazı da, qışı da güldür, çiçəkdir.
Yazında dağlara lalələr səpər,
Qışını baharın nəsimi öpər.
O yaşıl meşəsi cənnətə bənzər,
Şən ətəklərinə bağlamış kövsər.
Söyüdlük çöllərə vermişdir zinət,
Ağ bağı elə bil həqiqi cənnət...
Ötən yüzillikdə – 60-cı illərin sonunda respublika rəhbərliyinə irəli çəkilən Heydər Əliyev hakimiyyətə
gəldiyi ilk gündən bütün sahələrin sürətlə inkişaf etdirilməsi ilə məşğul olmağa başladı. Klassik mədəni irsimizin
tədqiq edilməsində yeni mərhələnin başlanması məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləridir. Belə ki,
onun təşəbbüsü ilə qəbul edilən “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin
öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” 1979-cu il 6 yanvar tarixli qərar
bu istiqamətdə kompleks vəzifələr irəli sürərək, Nizami irsinin və ümumən orta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin
sistemli araşdırılması üçün geniş perspektivlər açmışdır. 1981-ci ilin avqust ayında Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 840 illiyi haqqında müvafiq qərar isə nizamişünaslıqda növbəti mühüm addım sayıla bilər.
Ulu öndərin milli-mənəvi dəyərlərimizi himayə edib zənginləşdirən siyasətini uğurla davam etdirən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həyatımızın bütün sahələri kimi, ədəbiyyat sahəsini də hər zaman diqqət
mərkəzində saxlayır, görkəmli şəxsiyyətlərin yubileylərinin keçirilməsinə, ədəbiyyatımızın bütün dünyada təbliğ
olunmasına önəm verir. Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı da ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə, ədəbi abidələrimizə,
milli-mənəvi sərvətlərimizə, klassik əsərlərimizə dövlət səviyyəsində həmişə dəstək verildiyini bir daha sübut
edir.
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Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun Nizami dünyası
İsa Həbibbəyli
AMEA-nın vitse-prezidenti,
Milli Məclisin deputatı, akademik
Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun elm dünyası, elmi fəaliyyət dairəsi
geniş olub, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və ədəbi tənqiddən başqa tarix, fəlsəfə, estetika, folklorşünaslıq, dinşünaslıq,
dilçilik, pedaqogika və s. sahələri əhatə etmişdir. Onun çoxcəhətli elmi fəaliyyətində ədəbiyyatşünaslıq aparıcı
istiqaməti müəyyən etmişdir. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov dərin nəzəri təfəkkürə malik professional
ədəbiyyatşünas alimdir. Bununla belə, o, məşğul olduğu elm sahələrinin hər birində əsl peşəkarlıq nümunəsi
göstərmişdir. Bu mənada o, Azərbaycan humanitar elmləri sahəsində çalışan alimlər arasında ən universal
alimlərdən biri kimi qəbul olunur.
Bundan başqa, akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun elmi fəaliyyətində bir neçə mühüm elmi problem:
ədəbi tənqidin tarixi və nəzəriyyəsi və Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm problemləri aparıcılıq təşkil edir.
Mirzə Fətəli Axundzadənin ədəbi-tənqidi görüşləri, yaxud da sadəcə Mirzə Fətəli Axundzadə dedikdə,
Azərbaycan ədəbiyyatında romantizmdən söz açılarkən ilk olaraq, akademik Məmməd Cəfər Cəfərov yada düşür.
Eyni zamanda, başqa ədəbiyyatşünaslar kimi akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun da daha çox sevdiyi
və ya haqqında xüsusi ilhamla yazdığı bir çox görkəmli sənətkarlar vardır: Məhəmməd Füzuli, Mirzə Fətəli
Axundzadə, Hüseyn Cavid və Səməd Vurğun. "Füzuli sevir" məqalələr serialı Məmməd Cəfər Cəfərovun
Azərbaycan Füzulişünaslığında elmi möhürüdür. "Mirzə Fətəli Axundzadənin ədəbi-tənqidi görüşləri"
monoqrafiyası Axundzadəşünaslıqda olduğu kimi, tənqidşünaslıqda da hadisədir. Hüseyn Cavidin həyatı və
yaradıcılığına həsr edilmiş monoqrafiya və Azərbaycan romantizm ədəbiyyatının banilərindən biri olan şairdramaturqun yaradıcılığının poetikasından bəhs edən əsərləri romantizmşünaslıqda olduğu qədər də,
Cavidşünaslıq üçün də təkrarsızdır. Etiraf etməliyik ki, aradan altmış ilə yaxın vaxt keçməsinə və bu müddətdə
həm Hüseyn Cavid və həm də romantizm haqqında çoxsaylı elmi əsərlərin yazılıb çap edilməsinə baxmayaraq,
Məmməd Cəfər müəllimin həmin mövzulardakı tədqiqatları hələ də zirvədə dayanır. Xalq şairi Səməd Vurğunun
şeir və dram yaradıcılığından bəhs edən məqalələri ilə də Məmməd Cəfər Cəfərov Azərbaycan Səməd
Vurğunşünaslığının elmi-nəzəri əsaslarını yaradanlardan biri hesab edilir. Fikrimizcə, akademik Məmməd Cəfər
Cəfərovun elmi fəaliyyətində xüsusi mövqeyə malik olan mövzulardan biri də böyük Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvi ilə əlaqədardır. Əvvəla, görkəmli alim ən müxtəlif mövzulardan və ədəbi şəxsiyyətlərdən söz açarkən
fikirlərinə aydınlıq gətirmək üçün dəfələrlə Nizami Gəncəvinin söz və sənət haqqındakı fikirlərinə istinad
etmişdir. İkincisi, Məmməd Cəfər müəllim 1941-1947-ci illərdə dahi şairin 800 illik yubileyi dövründə Nizami
Gəncəvi haqqında yazdığı sanballı elmi məqalələri ilə Azərbaycan Nizamişünaslığına qiymətli əlavələr etmişdir.
Onun 1941-ci ildə yazıb, az sonra "Vətən uğrunda" jurnalında çap etdirdiyi "Nizami yaradıcılığında humanizm"
məqaləsi ilə o dövrə qədər həyatı və yaradıcılıq yolu əsasən ədəbiyyat tarixçiliyi baxımından araşdırılan böyük
sənətkarın zəngin ədəbi irsinin problemlər üzrə tədqiq edilməsi istiqamətində ilk addımlardan biri atılmışdır.
Nəinki öz dövrü üçün, hətta XXI əsrin indiki mərhələsi üçün də aktual və əhəmiyyəti olan Nizami yaradıcılığında
humanizm məsələsini otuz iki yaşlı cavan tədqiqatçısı Məmməd Cəfər Cəfərov özünəməxsus obrazlı düşüncə ilə
nəzəri şəkildə aşağıdakı kimi izah etmişdir: "Nizamiyə görə, humanizm insanın, insan qəlbinin ən yüksək
duyğularını, qəlbin ən ali, incə və nəcib hisslərini canlandıran, insan ruhunu çiçəkləndirən bahar nəsimi kimidir.
Onsuz insan mənəviyyatı müzlüm, qaranlıq qış gecələri kimi soyuq və miskindir". Böyük Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvinin 1947-ci ildə keçirilmiş anadan olmasının 800 illik yubileyinə Məmməd Cəfər Cəfərov dahi
sənətkar haqqında yazdığı "Sözlərin hakimi" və "Klassik şeirimizdə Nizami yaradıcılığı motivləri" adlı sanballı
məqalələri ilə özünün layiqli elmi töhfələrini vermişdir. Yubiley ilində və yəqin ki, yubiley münasibətilə
yazılmasına baxmayaraq, bu məqalələrdə yubiley ənənəsindən gələn təntənəli pafos, təbliğat motivləri yox, ciddi
tədqiqatçılıq səyləri aparıcılıq təşkil edir. "Sözlərin hakimi" məqaləsində ilk dəfə olaraq Məmməd Cəfər Cəfərov
Nizami Gəncəvinin söz və sənət haqqındakı baxışlarını nəzəri-fəlsəfi baxımından şərh etmişdir. Bədii əsərlərində
böyük romantik olan Nizami Gəncəvinin söz və sənət haqqındakı qənaətlərində realist yanaşmaların olması tezisi
yalnız Məmməd Cəfər Cəfərova məxsus olan mühüm nəzəri müddəadır. Həmçinin, "Klassik şeirimizdə Nizami
yaradıcılığı motivləri" məqaləsində də qüdrətli şairin davamçılarının sadalanmasından deyil, sonrakı əsrlərdə
onun şeir-sənət ənənələrinin yaradıcı şəkildə davam etdirilməsi məsələlərindən nəzəri səviyyədə bəhs edilmişdir.
Bu məqalələr heç də yubiley ovqatı və ya təəssüratı olmayıb, Nizami Gəncəvi sənətinə ədəbiyyat nəzəriyyəsi
baxımından yanaşılaraq, ciddi elmi təhlillər əsasında yaradılmış mükəmməl nizamişünaslıq nümunələridir.
Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov Azərbaycan ədəbiyyatının ayrı-ayrı problemlərinə və ədəbi
şəxsiyyətlərinə həsr edilmiş elmi əsərlərində də ən müxtəlif məqsədlərlə Nizami Gəncəvi sənətinə müraciət
etmişdir. O, Mirzə Fətəli Axundovun ədəbi-tənqidi görüşlərindən bəhs edərkən böyük mütəfəkkirin nəzəri
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müddəalarını əsaslandırmaq baxımından Nizami Gəncəvi sənətini nümunə olaraq göstərmişdir. Bu cəhətdən
Mirzə Fətəli Axundovun ədəbiyyatda məzmunla formanın vəhdəti təlimində "həm məzmun və həm də ifadə
gözəlliyinə malik olan nəzm" dedikdə hansı miqyası ədəbi meyarı nəzərdə tutduğunu əyaniləşdirmək üçün həmin
tələblərə cavab verən əsərlərin sırasında ilk əvvəl Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"sinin misal görülməsinin səbəbini
bu məşhur sənət abidəsinin bədii mükəmməlliyi ilə əlaqələndirmişdir. Bundan başqa, Azərbaycan ədəbiyyatında
klassik romantikadan romantizmə qədər keçilən bir neçə əsrlik yolun başlanğıcındakı romantik poetik enerjinin
intəhasız miqyası da Nizami sənəti əsasında müəyyən edilmişdir. Məmməd Cəfər Cəfərov XX əsrdə Səməd
Vurğunun "Fərhad və Şirin" poeması ilə Nizami mövzusuna müraciət etməsini "Xəmsə" yaradıcısının qaldırdığı
problemlərin sonrakı bütün dövrlər üçün də aktual və müasir olması ilə əsaslandırmışdır. Hətta estetikaya həsr
olunmuş elmi əsərlərində də Məmməd Cəfər Cəfərov Nizami sənətinə dönə-dönə müraciət edərək böyük
sənətkarın zəngin ədəbi irsinə fəlsəfi cəhətdən qiymət vermişdir: "Nizami "Həyatın mənası hünər deməkdir, nə
şöhrət, nə yuxu, nə də yeməkdir" - dedikdə, məlumdur ki, yeyib-içməyin, istirahətin əleyhinə çıxmamışdır.
...Şübhəsiz ki, o, məhz aşağı dərəcəli və daha çox sövqi-təbii ilə əlaqədar olan həzləri (ləzzəti) əsl estetik
hisslərdən fərqləndirməyi tövsiyə etmişdir".
Beləliklə, Nizami Gəncəvi mövzusu bütün elmi fəaliyyəti boyu Məmməd Cəfər Cəfərovu müşayiət
etmişdir. Məmməd Cəfər Cəfərovun ədəbiyyat hadisələrinə baxışlarında Nizami Gəncəvi dərinliyi və müdrikliyi
vardır. Görkəmli alimin ömrünün müdriklik çağında, 1979-cu ildə, 70 yaşında yazdığı "Nizaminin fikir dünyası"
monoqrafiyası qüdrətli sənətkarın yaradıcılığına Məmməd Cəfər Cəfərov müdrikliyi səviyyəsində bəslənilən
dərin elmi münasibətin canlı nümunəsidir.
Məlum olduğu kimi, Məmməd Cəfər Cəfərovun "Nizaminin fikir dünyası" monoqrafiyasına qədər
Azərbaycan Nizamişünaslıq elmi daha çox ədəbiyyat tarixçiliyi və mətnşünaslıq istiqamətində inkişaf etmişdir.
Şairin anadan olmasının 800 illik yubiley tədbirlərinin işığında meydana çıxmış Nizami Gəncəvi "Xəmsə"sinə
daxil olan poemaların Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi və nəşr olunması Azərbaycan Nizamişünaslığında
mühüm hadisədir. Nizami Gəncəvinin tərcümeyi-halı və yaradıcılıq yoluna həsr edilmiş ilk monoqrafik
tədqiqatların yaranması Nizamişünaslığının möhkəm əsaslarının formalaşdırılmasına xidmət etmişdir. Bununla
belə, digər görkəmli sənətkarlarımız kimi, Nizami Gəncəvi sənətinin də poetikası və şairin ədəbi-nəzəri görüşləri
məsələsi ədəbiyyat tarixiliyi ilə müqayisədə xeyli dərəcədə geridə qalmışdır. Məmməd Cəfər Cəfərovun
"Nizaminin fikir dünyası" monoqrafiyası onun yaradıcılığının inkişaf dialektikası fonunda yazılmış, dahi şairin
ədəbi-nəzəri və fəlsəfi baxışlarını yüksək elmi səviyyədə açıb qiymətləndirən ilk mükəmməl elmi abidədir. Bu,
nəinki Nizami Gəncəvinin ədəbi-fəlsəfi görüşlərinin öyrənilməsi sahəsindəki boşluğu aradan qaldıran, həmin
mühüm istiqamətin möhkəm bünövrəsini yaradan fundamental tədqiqat əsəri kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Bu, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmində Nizami Gəncəvinin ədəbi-nəzəri və ictimai-fəlsəfi görüşlərinə həsr
edilmiş birinci sanballı monoqrafik tədqiqat əsəri kimi elmi tariximizdə özünəməxsus yer tutur.
Məmməd Cəfər Cəfərovun "Nizaminin fikir dünyası" kitabında mövzunun elmi həllinə şairin həyatı və
yaradıcılıq yolunun təcrübəsi əsasında yanaşma prinsipini əsas götürməklə, onun ədəbi-nəzəri və ictimai-fəlsəfi
baxışlarının dövrün mövcud proseslərindən, elmi nailiyyətlərindən, ədəbi ənənələrindən, nəhayət, sənətkarın öz
əsərlərindən çıxış etməklə elmi qiymət verməyin nümunəsini göstərmişdir. Monoqrafiyadakı Nizami Gəncəvinin
"Dövrü, həyatı və şəxsiyyəti" bölməsi şairin yaradıcılığına stimul vermiş tərcümeyi-hal faktları və mədəni-tarixi
hadisələrin onun bədii əsərlərindəki nəsil-şəcərə, ata-övlad detalları ilə üzvü əlaqə əsasında yazılmış yeni tipli
tədqiqatdır. Bu, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmində nəzəri aspektdə yazılmış tərcümeyi-hal modelidir.
Məmməd Cəfər Cəfərov Nizami Gəncəvinin həyat yolunu "fəsadlara hamilə olan" dünyanın və "qılınclarla əhatə
olunmuş ölkə"nin ədəbi-tarixi hadisələrinin işığında təqdim etməklə onun dövründən və keşməkeşli taleyindən
yaradıcılığına gedən yolları aydın surətdə nəzərə çatdırmışdır.
Nizami Gəncəvinin dünyabaxışı məsələsi fəlsəfə elminin obyekti olsa da, filosof-tənqidçı kimi tanınmış
Məmməd Cəfər Cəfərov mütəfəkkir şairin cəmiyyət həyatına münasibətini və ictimai ideal axtarışlarını
ədəbiyyatşünaslıqla fəlsəfənin sintezi əsasında fərqli bir yöndən obyektiv şəkildə aydınlaşdırmışdır. Ölkə fəlsəfə
elmində, həm də Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında şairin sadə xalqın nümayəndələrini müdafiə etməsi, onlara
fərqli rəğbət bəsləməsi Nizaminin demokratizmi kimi qiymətləndirilmişdir. Şairin "İskəndərnamə"də irəli
sürdüyü "yer üzündə xalqları əsarətdən xilas etmək" ideyası Nizami demokratizminin strategiyası, İskəndərin
ölkələri fəth edərkən yerli şahzadələrin içərisindən xalqa daha yaxın olan bir nümayəndəni seçib hakim təyin
etməklə öz məqsədlərini həyata keçirməsi isə taktikası hesab oluna bilər. "Dünyanın fəsaddan hamilə olması"nın
səbəblərini aramsız çəkişmələr və feodal müharibələri ilə müşayiət olunan mövcud cəmiyyət quruluşunun
xarakterində axtarılıb təhlil edilməsi, tarixi faktlar və ədəbi materiallar əsasında əsaslandırılması da Nizaminin
cəmiyyətşünaslıq baxışlarının təzahürləri kimi səciyyələndirilir. Təkcə ədəbiyyatşünaslıqda yox,
Nizamişünaslıqla məşğul olan Azərbaycan humanitar və ictimai elmlərində tədqiqatçıların xüsusi diqqət
yetirdikləri "Nizami ideal şah axtarmışdırmı?" sualına Məmməd Cəfər Cəfərovun verdiyi cavab tamamilə fərqli
və orijinal olması ilə seçilir. Alimlərimizin mütləq əksəriyyəti bu sual ətrafında araşdırma apararkən çox hallarda
Makedonyalı İskəndərin və ya Azərbaycan hökmdarı Nüşabənin simasında Nizami Gəncəvinin ədalətli və ya
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ideal hökmdar yaratdığı qənaətinə gəlmişlər. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov isə Nizaminin ədalətli hökmdar
deyil, ideal cəmiyyət yaratmaq ideyası ətrafında düşünərək, gəlib çatdığı yekun qənaət haqqındakı fikirləri elmdə
tamamilə yeni olub, şairin əsərlərində öz təsdiqini tapmış obyektiv reallığın ifadəsidir: "Məlumdur ki, Nizami heç
bir yerdə... ideal şah yaratmaq fikrində olduğunu deməmişdir... Nizaminin axtardığı ideal şah yox, ideal cəmiyyət,
ideal dövlət quruluşu, "ellə birlikdə" ifadə olunan bir üsuli - idarə ...olmuşdur". Nizami Gəncəvinin
"İskəndərnamə" poemasında özünün ideal cəmiyyət ideyasını gerçəkləşdirdiyi "Xoşbəxtlər ölkəsi" və ya
"Bərabərlik şəhəri" haqqındakı fikirləri Məmməd Cəfər Cəfərovun yuxarıdakı mülahizələrini bir daha təsdiq edir.
Bu cəhətdən Nizaminin "Bərabərlik şəhəri" dedikdə nələri nəzərdə tutduğu haqqında Məmməd Cəfər Cəfərovun
fikirləri sərrast bir ədəbiyyatşünas düşüncəsindən çox kamil bir cəmiyyətşünas filosofun gerçək cavabı kimi
səslənir: "Nizaminin "Bərabərlik şəhəri" haqqında utopiyası, hər şeydən əvvəl, onun ağlın gücü ilə cəmiyyət
işlərinin nizama salınmasının, ictimai ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasının və ədalətli bir cəmiyyət
yaradılmasının mümkün olduğuna inamını əks etdirmişdir". Məmməd Cəfər müəllimin Nizami Gəncəvi irsindən
seçib, təhlilə cəlb etdiyi aşağıdakı misralar da həm "Xəmsə" yaradıcısının məqsədlərini və həm də monoqrafiya
müəllifinin təhlillərini tamamlayıb ümumiləşdirir:
Öylə bir ixtiyar olsaydı məndə,
Qoymazdım bəndəyə möhtac bir bəndə.
Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun XX əsrin yetmişinci illərində, ölkədə sosializm ideyalarının
qüvvətli şəkildə hökm sürdüyü, materialist baxışın mütləq normaya çevrildiyi, idealizmin kapitalist quruluşunun
ideologiyası kimi qəbul edildiyi çətin və mürəkkəb bir şəraitdə 1979-cu ildə çapdan çıxmış "Nizaminin fikir
dünyası" monoqrafiyasında Nizami Gəncəvini dini baxışlarının əsas xüsusiyyətlərinə görə idealist hesab etməsi
Nizamişünaslıqda tam yeni münasibətin ifadəsi olmaqla bərabər, zamanı nəzərə alınarsa, elmdə cəsarət nümunəsi
sayılmalıdır. Nizami Gəncəvinin az qala materialist baxışların əsaslarını yaratması, "Xoşbəxtlər ölkəsi" ideyasının
utopik kommunizm kimi qiymətləndirildiyi bir dövrdə onu birdən-birə idealist adlandırmaq: 1. obyektiv reallığın;
2. cəsarətin; 3. uzaqgörənliyin ifadəsi idi. Məmməd Cəfər Cəfərov özünün bir çox elmi fikirləri ilə, o cümlədən,
keçən əsrin yetmişinci illərində Nizami Gəncəvini idealist sənətkar kimi dəyərləndirməsi ilə zamanı çox
qabaqlayan elm xadimi olduğunu nümayiş etdirir. Məmməd Cəfər Cəfərovun Nizami Gəncəvinin yaşayıbyaratdığı dövrdə nəinki Şərqdə, hətta Qərb aləmində də varlıq və şüur məsələlərinin ideyalar üzrə yanaşmalar
olmadan şərh və dərk edilməsinin mümkünsüzlüyü haqqındakı tezisləri də şairin dünyabaxışına görə idealist
olması fikrinin davamı olub, həmin müddəanı daha da qüvvətləndirən ciddi elmi mülahizələrdir. Məmməd Cəfər
müəllimin Nizami Gəncəvinin idealizmində "real düşüncə, təcrübə, dünyəvilik əsasdır" - qənaəti şairi radikal qatı
dindar hesab etməməsi xatirinə mətnə daxil edilmiş sözlər olmayıb, böyük şairin yaradıcılığının təbii daxili
məntiqindən çıxarılmış obyektiv elmi müşahidələr və qənaətlərdir. Etiraf etmək lazımdır ki, aradan 42 il
keçməsinə və bu müddət ərzində ölkəmizdə siyasi sistemin dəyişdirilərək demokratik bir cəmiyyət qurulmasına
baxmayaraq, hələ də humanitar və ictimai elmlərdə örtülü şəkildə olsa da, Sovet ideologiyasının müəyyən
streotiplərinin bəzi əlamətləri müşahidə olunmaqdadır. Fikrimcə, Məmməd Cəfər Cəfərovun elmi irsində ifadə
olunan bir çox mətləblər, o cümlədən, XX əsrin yetmişinci illərinin axırlarındakı Nizami Gəncəvi ilə əlaqədar
baxışlar müasir dövrün elmi fikri üçün də bələdçi funksiyasını həyata keçirə bilər. Bu, sağlığında çoxlarının
cəmiyyət işlərinə müdaxilə etməyib, yalnız elmi araşdırmalarla məşğul olduğu zənn edilən Məmməd Cəfər
Cəfərovun əslində, onu əhatə edən siyasi-ideoloji mühitin hadisələri və təfərrüatlarını dərindən müşahidə
etməsinin, açıq desək, ayıq nəzərlərlə izləməsinin əyani sübutudur. Bizə görə, Nizami Gəncəvinin sufizmə
münasibətində Məmməd Cəfər Cəfərov təkcə öz dövrü üçün deyil, bizim günlər üçün də yeni və əhəmiyyətli olan
elmi fikirlər irəli sürmüşdür. Onun Nizami yaradıcılığında sufizmi mütləqləşdirmək, maksimalist səviyyədə
göstərmək və ya Nizamidə sufizmin olduğunu inkar etmək kimi baxışların hər ikisi məqbul hesab edilməmişdir.
Məmməd Cəfər Cəfərovun fikrincə, Nizaminin dərvişvarı həyat keçirməsi, yaxud əsərlərində yalnız tərkidünyalığı təbliğ etdiyini düşünənlər, təbliğ edənlər "Azərbaycan fəlsəfi fikrindən tamam xəbərsiz olanlar, ya da
bilə-bilə həqiqəti təhrif edənlərdir". Ona görə də məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Məmməd Cəfər Cəfərov
Nizaminin dünyabaxışının əsl mahiyyətini yalnız sufizmdə yox, əslində, daha çox şairin tərcümeyi-halının bağlı
olduğu əxilikdə axtarmağı, məsələyə hər iki ideoloji baxışın qovşağında qiymət verməyi zəruri hesab etmişdir.
Bundan başqa, sufizm təliminin ancaq asketizm kimi təsəvvür edilməsi və zahidliyin xarakterinə Nizami
Gəncəvinin yaradıcılıq təcrübəsi ətrafında yenidən baxılması zərurəti haqqındakı baxışları ilə o, əslində, yaşadığı
sosializm dövründə dini xarakterli baxış kimi tamamilə inkar edilən sufizmin gerçək xarakterindəki fərqli olan
xüsusiyyətləri açıb göstərməklə, 1. sufizmin geniş anlayış olduğunu müəyyən etmiş; 2 .beləliklə, sufizmə bəraət
qazandırmışdır. Bütün bunlara isə hər hansı bir elm xadiminin təkcə mükəmməl ədəbiyyatşünas olmaqla deyil,
həm də dərin biliklərə malik tarixçi və filosof olmaqla gəlib çatması mümkün ola bilərdi ki, Məmməd Cəfər
Cəfərov özündə məhz belə bir universallığı nümayiş etdirmişdir.
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Azərbaycan Nizamişünaslığında böyük mütəfəkkir şairin elmi dünyagörüşü, elmə xüsusi münasibəti və
müxtəlif elm sahələrində dərin biliklərə malik olması haqqında kifayət qədər tədqiqatlar aparılmış və demək olar
ki, əsasən yekdil qənaətlərə gəlinmişdir. Fikrimizcə, akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun Nizami və elm
mövzusu ətrafındakı fikirləri də Azərbaycan nizamişünaslığının ümumi yekun müddəaları ilə səsləşir. Əgər
müəyyən dərəcədə fərqli yanaşmalar axtarsaq, onda Məmməd Cəfər Cəfərovun Nizami Gəncəvinin elmi
dünyagörüşü və ya elmi biliklərə yiyələnməsi məsələsini sistemli şəkildə təhlil edib qiymətləndirdiyini, müxtəlif
baxışlara malik olan qədim dövr alimlərinin hər birinin xidmətlərinə dair konkret elmi qənaətləri ifadə etməsini,
Şərq və Qərb elmi-fəlsəfi fikrinin dəqiq müqayisələrini verməsini və nəhayət, elm və cəmiyyət məsələlərini
mütəfəkkir ideoloq kimi istiqamətləndirməsini önə çəkmək mümkündür. Monoqrafiya müəllifi geniş təhlillər
aparmaqla qəti olaraq belə bir fikrə gəlmişdir ki, Nizamiyə görə "elmlər, istər təbiətə, istərsə də ilahiyyata aid
olsun, təbiətin və insanın mənəvi aləmini sirlərini öyrənmək üçündür... Nizami təbiət elmlərinin vasitəsilə yalnız
yer kürəsinin və bəşərin deyil, göylərin, bütün kainatın da sirlərini öyrənməyi mümkün və zəruri hesab edirdi...
Ən əhəmiyyətlisi budur ki, Nizami sadəcə ...elmə çağırışlarla kifayətlənmirdi. Özü bu yolda nümunə göstərir,
kainatın sirlərini öyrənir, kainatın sonsuzluğu, ulduzlarda da həyat olduğu haqqında yeni fikirlər, fərziyyələr irəli
sürürdü... Təkcə yer kürəsinin deyil, bütün səma cisimlərinin yuvarlaq və daimi hərəkətdə olduğunu söyləyirdi".
Məhz bütün bu mühüm elmi nəticələrdən sonra Məmməd Cəfər müəllim dahi şair Nizami Gəncəvinin
özünəməxsus alim-mütəfəkkir obrazını canlandırmışdır. "İskəndərnamə" mənzum epopeyasında Nizami Gəncəvi
dünyanın fərqli baxışlara malik alimlərini bir məclisə yığıb, onların vasitəsi ilə bir sıra unudulmuş mühüm elmi
ideyaları yenidən cəmiyyətin diqqətinə çatdırmaqla insanlığı inkişaf etdirib daha irəli baxmağa nail olmaq
istəmişdirsə, Məmməd Cəfər Cəfərov da İskəndərin ətrafında olan dünya alimlərinin fərqli ideyalarını Nizaminin
gözü və özünün yetkin elmi sözü ilə dərindən aydınlaşdırıb qiymətləndirməklə Azərbaycan elmi fikrinin
üfüqlərini daha da genişləndirmişdir. Məmməd Cəfər Cəfərovun Nizami Gəncəvinin "İskəndərnamə"sindəki
Alimlər Məclisini təmsil edən görkəmli alimlərdən hər biri haqqındakı əsaslı nəzəri təhlilləri görkəmli bir elm
xadimi kimi onun özünün də qədim Şərq və Qərb elmi məktəblərinin təmsilçiləri kimi dərin biliklərə malik
olduğunu göstərir. Alimlər Məclisində iştirak və çıxış edən Falesin "ilk yunan filosofu və varlığın əsasını maddi
başlanğıcda görən Milet fəlsəfi məktəbinin banisi", bu məktəbin isə fəlsəfi yanaşmalarının mistikadan uzaq olması
qənaətinə gəlməsi Məmməd Cəfər Cəfərovun "İskəndərnamə" ilə yanaşı, həm də apardığı əlavə araşdırmalar
vasitəsi ilə əldə etdiyi nəticədir. Dünyada böyük mütəfəkkir alimlər kimi məşhur olan Sokratı və Platonu "yunan
idealizminin iki məşhur nümayəndəsi" kimi, Aristoteli isə "fəlsəfi fikirlərin dərinliyi ilə fərqlənən", ..."varlığı
hərəkət edən cism" adlandıran "aydın düşüncəli alim" miqyasında təqdim etməklə Məmməd Cəfər Cəfərov antik
dünyanın elmi məktəbləri arasındakı köklü fərqləri dəqiq müəyyən etmişdir. Romalı təbiətşünas Plinin "ilk tərkibi
substansiyanın maddiliyində gördüyünü", "tarixdə xristian ilahiyyatçılarının əleyhdarı kimi tanınmış" suriyalı
mütəfəkkir filosof Porfirinin "dörd ünsürdən əvvəl bir cövhərin olması fikrini irəli sürməsini, dörd ünsürün həmin
cövhərdən, kainatın isə tədricən dörd ünsürün birləşməsindən formalaşmasına dair elmi ideyaları nəzərə
çatdırmaqla Məmməd Cəfər müəllim "İskəndərnamə"də təmsil olunsalar da, haqlarında elmdə geniş məlumat
olmayan bu alimləri ilk dəfə olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə əsaslı şəkildə təqdim etmişdir. Eyni zamanda,
"Nizaminin fikir dünyası" monoqrafiyasının müəllifi Alimlər Məclisində Şərqi təmsil edən Hörmüzün də Sokrat
kimi dünyanın "bir yaradan", "bir işıq", "bir nur" tərəfindən yaradıldığını bildirməklə Nizami Gəncəvinin elmi
təfəkkürünün miqyasını və əhəmiyyətini nəzərə çatdırmışdır. Məmməd Cəfər Cəfərovun "Nizaminin təbiət
fəlsəfəsi, elmi dünyagörüşü" haqqındakı dərin və əsaslı fikirləri böyük alim-mütəfəkkir şəxsiyyətin möhtəşəm
kimliyi ilə bir sırada təqdim etdiyi Alimlər Məclisinin də mahiyyətini daha aydın surətdə dərk etməyə yol açır.
Beləliklə, Məmməd Cəfər Cəfərovun Alimlər Məclisi haqqındakı tədqiqatları və təhlilləri Nizami Gəncəvinin
"İskəndərnamə"sinin izahlı elmi-tənqidi şərhləri təəssüratı yaradır. Məmməd Cəfər Cəfərov Nizami Gəncəvinin
ensiklopedik xarakterə malik olan bu əsərinə həsr etdiyi tədqiqatlar mükəmməl bir "İskəndərnamə"
ensiklopediyası adlandırıla bilər. "İskəndərnamə" mənzum epopeyası Nizami Gəncəvinin təqdimatı və Məmməd
Cəfər Cəfərovun elmi-nəzəri şərhləri ilə birlikdə daha aydın şəkildə və dərindən başa düşülür.
Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun "Nizami Gəncəvinin fikir dünyası" monoqrafiyası böyük
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı haqqındakı elmi araşdırmaları dekonstruksiya
edən dərin və əsaslı tədqiqat əsəridir. Bundan əvvəl təhlilə cəlb etdiyimiz məsələlərdə olduğu kimi, Nizami
Gəncəvinin məhəbbət fəlsəfəsinə baxışda da görkəmli elm xadimi yeni və fərqli bir baxışı meydana qoymuşdur.
Belə ki, Məmməd Cəfər müəllim Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında eşqin insanı dəyişdirmək, yeniləndirmək,
tərbiyələndirmək funksiyalarını həyata keçirən əsas bədii vasitə olması barəsindəki ümumiləşdirilmiş elmi
fikirləri qəbul etməklə bərabər, həm də şairin məhəbbət fəlsəfəsinin "onun humanizminin tərkib hissəsi" olması
ideyasını irəli sürmüşdür. Bu elmi ideya əsasən Məmməd Cəfər Cəfərovun Nizami Gəncəvinin "hər şey kainatda
cəzbə bağlıdır, filosoflar onu eşq adlandırır" kimi fikirlərinə istinad edərək, mütəfəkkir şairin eşqin fəlsəfi idrak
vasitəsi olaraq "kainatdakı heyrətamiz ahəngi, cazibə qüvvəsini, təbiət hadisələrinin bağlılığını, əlaqəsini, daimi,
arasıkəsilməz hərəkət yolu ilə maddi varlıqların bir-birinə təsirini və bu hərəkətin yaratdığı əzəmətli nizam və
intizamı" ifadə etdiyi qənaətinə gəlmişdir. Apardığı dərin müşahidələrə və araşdırmalara əsasən filosof tənqidçi
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eyni zamanda, Nizami mətnlərindən çıxış edərək eşqin "cəmiyyət halında yaşayan insanlar arasında da onları
ümumi səadət uğrunda birləşdirən, aralarında iş, əməl birliyi, mütəqabil hörmət, mehribanlıq yaradan, onları birbirinə sevdirən, bir-birinə kömək etməyə, qeydinə qalmağa sövq edən mənəvi qüvvə" olmasını da heyrətamiz
həssaslıqla görüb göstərmişdir. Beləliklə, Nizami Gəncəvinin məhəbbət fəlsəfəsi haqqında elmi-fəlsəfi fikirdə
mövcud olan qənaətlər mənəvi tərbiyələndirmə və ya mənəvi təmizləmə anlayışından ümumdünya ahəng qanunu
və insanlıq eşqi səviyyəsinə yüksəldilmişdir. Nizami Gəncəvi sənətinin mahiyyətində ifadə olunan məhəbbət
fəlsəfəsinin xarakterini və funksiyalarını tapıb üzə çıxarmaq və nəzəri cəhətdən düstur kimi formullaşdırmaq
Məmməd Cəfər Cəfərovun kəşfidir.
Nizami Gəncəvinin dahi şair kimi ədəbiyyatda novatorluğu məsələsinin elmi cəhətdən dərki və şərhi
istiqamətində də Məmməd Cəfər Cəfərov ədəbiyyatşünaslıq elminin qənaətlərini yenidən qurmuşdur. Məmməd
Cəfər müəllim doğru olaraq müəyyən etmişdir ki, Nizami Gəncəvi ədəbiyyatı ona qədərki və öz dövründəki
məhdud milli, qövmi təəssübkeşlikdən ümumibəşəri idealların təsviri və tərənnümü səviyyəsinə qaldırmışdır.
Mütəfəkkir elm xadiminin fikrincə, ədəbiyyatı saray əsarətindən, mədhiyyəçilikdən xilas edib, insanlığa xidmət
etməyə doğru istiqamətləndirmək də Nizami Gəncəvinin sənət qarşısındakı mühüm xidmətidir.
Məmməd Cəfər müəllimin təqdimatında Nizami ədəbiyyatda sözü qiymətdən salan yalançılığı xalqa
xəyanət hesab etmiş, "doğrunu" yazmağı ədəbi amala çevirmişdir: "Doğru sözlə səadət xəzinəsini ələ keçirmək
olar". Nizami ağıla, idraka əsaslanan ədəbiyyat yaratmaqla xalqa xidmət etməyin mümkünlüyünə inanmışdır.
Deyilənləri qətiyyən təkrar etmədən tamam orijinal fikirlər və ideyalar irəli sürmək, ədəbiyyatı yeni mövzular və
süjetlər, təzə obrazlarla zənginləşdirmək Nizami Gəncəvinin sənət amalı olmuşdur. Məmməd Cəfər Cəfərovun
fikrincə, "Nizaminin yaradıcılığında folklorizmin çox güclü olması onun yazılı şeirə gətirdiyi mühüm
yeniliklərdən biridir... Sənətkarlıq cəhətdən Nizami Gəncəvinin yeniliyi, əzəməti onun insan qəlbinin mahir
bilicisi kimi müxtəlif təbəqələrin daxili aləminə nüfuz edə bilməsində, tip, xarakter yaratmaq məharətində,
müstəsna şair-psixoloq olmasında, orta əsr epik şeirində ilk dəfə olaraq Xosrov surətində verilən şəxsiyyətdə
ikiliyi görməsində və bu ikiliyi insanın təbii meylləri ilə ictimai mövqeyi arasındakı ziddiyyətlərin təzahürləri ilə
əlaqələndirməsində, ...belə ziddiyyətli tiplərlə yanaşı, Şirin, Fərhad, Leyli kimi xaraktercə qəlb aləmi bütöv olan
sürətlər yaratmasında idi, ...mənalı ictimai konfliktlərin, sarsıdıcı dramatizmin, epik-lirik motivlərin bir-birini
tamamlamasında məzmunlu dialoqlarında, qəlb aləminin açılmasına kömək edən daxili monoloqlar da və reallığı,
gözəlliyi, təbiiliyi, həm də elmliyi ilə oxucunu heyran edən təbiət təsvirləri idi".
Göründüyü kimi, akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun Nizami Gəncəvi sənətində novatorluq haqqındakı
cəmi bir-iki səhifədə ifadə etdiyi tezislərdə geniş bir monoqrafiyanın materialları və elmi nəticələri öz əksini
tapmışdır. Həm "Nizaminin fikir dünyası" monoqrafiyasında və həm də bütövlükdə Məmməd Cəfər Cəfərovun
tədqiqatlarında elmi ümumiləşdirmə imkanlarının genişliyi və yüksək nəzəri səviyyəsi əsl profesionallıq
nümunəsi kimi təzahür edir.
Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun Nizami Gəncəvi və Renessans probleminə dair baxışları özünə
qədər bu məsələyə dair deyilmiş fikirləri bir daha möhkəmləndirməkdən əlavə, faktlar və müddəalarla daha da
zənginləşdirməkdən ibarət olmuşdur. Görkəmli Nizamişünas akademik Yevgeni Bertelsin dahi şairin şeirləri və
poemalarının "Avropa renessansının ən yaxşı əsərlərinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxın olması" müddəalarını onun
yaradıcılığının əsas faktları ilə bir daha möhkəmləndirmək üçün böyük sənətkarın epik məsnəviləri və lirikasının
forma və məzmun yeniliklərinə, habelə dünyəvi ideyaları tərənnüm etdiyinə görə intibah hadisəsi olması
müddəası irəli sürülmüşdür. Eyni zamanda, Renessans üçün zəruri olan antik yunan elmi və mədəniyyətindən
Nizami Gəncəvinin yaradıcılıqla istifadə etməsindən başqa, Məmməd Cəfər Cəfərov ilk dəfə olaraq şairin
özündən əvvəlki Şərq fəlsəfəsinin, xüsusən, Çin və hind fəlsəfi irsinin, həmçinin, qədim dövr türk-müsəlman
dünyası sənətkarlarının ideyalarından yerli-yerində faydalanıldığını diqqətə çatdırmışdır. Nizami Gəncəvi
yaradıcılığının məhdud dini və milli təəssübkeşliyindən uzaq olması, bəşəri ideyaların təsvir etməsi haqlı olaraq
Renessans hadisəsi kimi təqdim olunmuşdur. Nəhayət, Məmməd Cəfər Cəfərov "humanizm" anlayışını Renessans
hadisəsinin sinonimi hesab etməklə Azərbaycan ədəbiyyatının insan amili əsasında dövrün böyük ideyalarının
geniş şəkildə canlandırılmasına göstərdiyi xidmətin əhəmiyyətini diqqət mərkəzinə çəkmişdir. Bu cəhətdən
Məmməd Cəfər Cəfərovun 1941-ci ildə yazdığı "Nizami yaradıcılığında humanizm" məqaləsinin "Nizaminin fikir
dünyası" monoqrafiyası üçün ilk məşq funksiyasını yerinə yetirdiyini düşünmək mümkündür. Nizami Gəncəvi
haqqında ilk məqalədən böyük şairə həsr edilmiş sanballı monoqrafiyaya qədər keçilən yolun elmi təcrübəsi, elmiədəbi prosesdə baş vermiş dəyişikliklər, müəllifin geniş dünyagörüşü və parlaq istedadı "Nizaminin fikir
dünyası"nı meydana çıxarmışdır. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun "Nizaminin fikir dünyası" monoqrafiyası
Nizami Gəncəvi haqqında yüksək elmi səviyyəyə malik möhtəşəm elmi tədqiqat əsəridir.
"Nizaminin fikir dünyası" əsəri Nizami Gəncəvi haqqında Azərbaycan elminin intibahıdır.
"Nizaminin fikir dünyası" Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının mükəmməl elmi hadisəsidir.
"Nizaminin fikir dünyası" - Azərbaycan Nizamişünaslığının elmi abidəsidir.
"Nizaminin fikir dünyası" monoqrafiyası akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun elmi nəzəri-fikir
dünyasının barometridir.
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Vaxtilə dahi Lev Tolstoy böyük rus tənqidçisi Vissarion Belinskinin əsərlərini oxuduqdan sonra
Aleksandr Puşkinin yaradıcılığını təzədən başa düşdüyünü etiraf etmişdir.
Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun "Nizaminin fikir dünyası" monoqrafiyası Nizami Gəncəvi
yaradıcılığını, Azərbaycan ədəbiyyatının Şərq və dünya ədəbiyyatındakı özünəməxsus yerinin, novatorluğunun
və mövqeyinin daha dərindən və əsaslı şəkildə başa düşülməsinə, dərk olunmasına və elmi cəhətdən təzədən
qiymətləndirilməsinə tam əsas verir.
Burasını da etiraf etməyi özümə borc bilirəm ki, tələbəlik və aspirantura dövründən və sonrakı bütün
mərhələlərdə əsərlərini diqqətlə oxuyub-öyrəndiyim, haqqında bir neçə dəfə məqalələr yazdığım, məruzələr
etdiyim akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun "Nizaminin fikir dünyası" monoqrafiyasını indiki yaşımın işığında
bir də dərindən oxuduqdan sonra unudulmaz böyük müəllimimizin özünəməxsus heyrətamiz və fərqli elm
dünyasını və mütəfəkkir şəxsiyyətini bir daha yenidən, daha dərindən, həm də bütün aydınlığı ilə görmək imkanı
əldə etdiyimə görə daxili bir xoşbəxtlik hissləri yaşadım.
"Nizami Gəncəvi ili"nə bir elmi töhfə kimi düşündüyüm bu məqalə isə həm dahi Nizami Gəncəvi, həm
də ustad ədəbiyyatşünas Məmməd Cəfər müəllim qarşısında mənəvi borcumun ifadəsidir.
11 avqust 2021-ci il
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Türk dünyasına səslənən "Qardaş qələmlər"in Nizami Gəncəvi sayı
Təhminə Bədəlova
Ötən ilin payızında Azərbaycan xalqının işğala son qoyan qalibiyyətli Vətən müharibəsindən sonra dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinin təkcə ölkə miqyasında deyil, dünyanın azərbaycanlılar
yaşayan hər bir məmləkətində böyük şövqlə qeyd edilməsi ilk növbədə Respublika Prezidenti İlham Əliyevin
2021-ci ili "Nizami Gəncəvi ili" elan etməsinin canlı təzahürüdür. Keçirilən tədbirlər, görülən işlər hər bir
Azərbaycan sevdalısının, Nizami poeziyasevərinin bu İlə öz imkanları çərçivəsində töhfə vermək arzusunu
göstərir. Təbii ki, respublikamızda ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq sahəsindəki elmi tədqiqat işləri və
araşdırmaların əsas ocağı olan, dahi şairin adını daşıyan AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
bu işlərdə də əsas istiqamətverici missiyasını şərəf və məsuliyyətlə yerinə yetirməkdədir. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa
Həbibbəylinin təşəbbüsü ilə 2014-cü ildə Nizamişünaslıq şöbəsinin fəaliyyətinin yenidən bərpa edilməsi, şöbənin
kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində atılan əməli addımlar da bütövlükdə bu qədim ənənələrə malik
elm ocağını və tədqiqat istiqaməti bilavasitə Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının müstəqil, suveren dövlət
təfəkkürü ilə, azərbaycançılıq ideyaları mövqeyindən, yeni əldə edilən əlyazmalar əsasında öyrənilməsi olan
Nizamişünaslıq şöbəsini "Nizami Gəncəvi ili"ndə, haqlı olaraq elmi nizamişünaslığın əsas koordinasiya
mərkəzinə çevirmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, institutun direktoru, akademik İsa Həbibbəylinin təklifi və elmi redaktorluğu,
Nizamişünaslıq şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Nüşabə Araslının rəhbərliyi ilə şöbədə "Sənətkarın
elmi pasportu" seriyasından "Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı" monoqrafiyası nəşrə hazırlanmış, sovet
dövründə cəmi bir neçə sayı işıq üzü görmüş "Nizami Gəncəvi almanaxı"nın mütəmadi və davamlı nəşrinə
başlanılmışdır. Bundan başqa, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ilə əlaqədar beynəlxalq layihələrdə
Nizamişünaslıq şöbəsinin iştirakı təmin olunmuşdur. Belə ki, Şota Rustaveli adına Gürcüstan Ədəbiyyat İnstitutu
ilə birlikdə "Nizami və Şota Rustaveli" monoqrafiyasının hazırlanması, ingilis və gürcü dillərində Tbilisidə nəşr
olunması Nizamişünaslıq şöbəsinin mühüm nailiyyəti hesab oluna bilər. Hazırda isə "Nizami Gəncəvi
ensiklopediyası"nın hazırlanması üzərində işə başlanılmışdır ki, indi həmin istiqamətdə sistemli tədqiqatlar davam
etdirilir. Ədəbiyyat İnstitutunun bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə dünyanın bir çox nüfuzlu elmi jurnallarında
dahi Azərbaycan şairinin yaradıcılığına həsr edilmiş elmi məqalələr dərc olunur.
Ayrı-ayrı milli-mənəvi dəyərlərin bir araya gəldiyi dünya ədəbiyyatının tərkib hissələri (milli ədəbiyyatlar)
arasında əlaqələr qarşılıqlı mədəni mübadilə və zənginləşmə üçün nə qədər faydalı olsa da, eyni kökdən
qaynaqlanan söz-düşüncə sənətinin budaqlarının bağlılıq münasibətlərinin araşdırılması, hər şeydən əvvəl, soy
kökü unutmamaq, genetik yaddaşı oyatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək baxımından olduqca əhəmiyyətli
nüanslardandır. Türk dünyasında həmin missiyanı ardıcıl olaraq böyük sevgi hissi ilə yerinə yetirən və bu şərəfli
işi öz çiyinlərinə götürən nəşr örnəklərindən biri də Türkiyədə görkəmli yazıçı və publisist Yakup Öməroğlunun
rəhbərliyi ilə uğurla fəaliyyət göstərən Avrasiya Yazarlar Birliyinin "Qardaş qələmlər" aylıq ədəbiyyat dərgisidir.
Bütün Türk dünyasına səslənən və demək olar ki, planetimizdəki türklərə ünvanlanan dərgi özünü daha əvvəl nəşr
olunmuş "Qardaş Ədəbiyyatlar"ın mənəvi xələfi hesab edir. Dərginin ilk sayında Ali Akbaş oxuculara müraciətlə
yazırdı: "İnsan, dünyayı tanımaya önce kendisinden başlar. Bu boşluğu daha önce kıymetli ilim adamımız Prof.
Dr. Yavuz Akpınar'la genç yaşta kaybettiğimiz yiğit insan avukat İbrahim Bozyel'in çıkardığı Kardaş Edebiyatlar
dolduruyordu. Fakat Yavuz Bey'in akademik çalışmalarının yoğunluğu dolayısıyla bu dergi bir süredir yayınına
ara vermiştir. Onların hizmetini saygıyla anıyor ve bu bayrak yarışına onların kaldığı yerden devam etmek üzere
yola çıkıyoruz".
Baş redaktorun və bütün redaksiya heyətinin qeyrəti və səyləri nəticəsində "Qardaş qələmlər" bu gün Türk
dünyasının ən önəmli ədəbiyyat dərgilərindən birinə və dünyanın dörd bir yanındakı türk qələm əhlinin bir araya
gəldiyi, özünü ifadə etdiyi nüfuzlu mətbu orqanına çevrilmişdir.
"Qardaş qələmlər" yaranarkən qarşısına çox müqəddəs bir məqsəd qoymuşdur: Türkiyədə yayınlanan digər
dərgilərdən fərqli olaraq bütün Türk dünyasına, türklərin yaşadıqları çox geniş əraziyə səslənərək eyni kökdən,
eyni soydan olan, lakin taleyin ayrı saldığı türk ulusları arasında əlaqələri canlandırmaq və daha da
yaxınlaşdırmaq:
Avrasiya Yazarlar Birliyinin AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ilə də sıx əlaqələri
vardır. Birliyin sədri, "Qardaş qələmlər"in redaktoru Dr. Yakup Öməroğlunun Ədəbiyyat İnstitutunun Fəxri Dostu
elan edilməsi və bu münasibətlə diplomun məhz institutun direktoru akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən
Ankarada Avrasiya Yazarlar Birliyini ziyarət zamanı təqdim edilməsi də bunun əyani təcəssümü oldu. Bundan
başqa, Kastamonu Universitetinin professoru, dr. Orhan Söyləməz və Uludağ Universitetinin professoru dr.
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Cengiz Alyılmazın institut tərəfindən layiq görüldükləri "İlin elm adamı" diplomları da Türkiyəyə həmin ziyarət
zamanı təqdim edilmişdir.
Avrasiya Yazarlar Birliyinin 40-dan çox ölkədə yayılan "Qardaş qələmlər" dərgisinin Azərbaycan Elmlər
Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ilə əməkdaşlığının ən əhəmiyyətli və təqdirəlayiq nəticəsi
isə dərginin ayrıca bir sayının (Haziran-İyun 2021, sayı 174) dünya ədəbiyyatının böyük dühalarından olan, türk
təfəkkürü və düşüncəsi, habelə özünəməxsus fərqli ifadə vasitəsilə fars şeirinə yeni tərz gətirən XII əsr dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr edilməsi oldu.
"Qardaş qələmlər" jurnalının naşiri və redaktoru Yakup Öməroğlunun da qeyd etdiyi kimi, "Qardaş
qələmlər"in özəl sayının Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunması təşəbbüsünü AMEA Ədəbiyyat
İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli irəli sürmüş və təklif dərginin redaksiya heyəti tərəfindən
məmnunluqla qarşılanmışdır. Nəticədə hər iki tərəfin - həm Azərbaycan, həm Türkiyə alimlərinin, redaktor,
tərcüməçi, dizayner və digərlərinin əməyinin bəhrəsi olaraq yüksək elmi səviyyədə hazırlanmış məqalələrin yer
aldığı, gözəl tərtibatda dizayn edilmiş jurnalın nümunəvi bir sayı ərsəyə gəlmişdir.
Akademik İsa Həbibbəylinin dərgidə yer alan "Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi" məqaləsi
"birincilik-bələdçilik missiyasını" yerinə yetirərək dahi söz sənətkarının bütün yaradıcılığı haqqında ətraflı
məlumat verir, maraqlı faktlara toxunur.
Yazı üslubu, problemə yanaşma metodu, milli ədəbi hadisələri dünya ədəbi prosesi ilə əlaqələndirmə
bacarığı və bir sıra özəllikləri ilə yazılarında hər zaman fərqlənən akademik Teymur Kərimlinin dərgidə yer alan
"Nizami və Şekspir" məqaləsi "Nizaminin vətəni dünya, milliyyəti insanlıqdır" prinsipinin ən inandırıcı elmi
izahını ortaya qoyur. Akademik Teymur Kərimli Nizami və Şekspirin həyatı və dövrü arasında bəzi paralellər
qurur və insanın hər yerdə - şərqdə, qərbdə, cənubda və şimalda da - insan olduğu fəlsəfəsindən doğan qənaətini
ifadə edir.
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Nizamişünaslıq şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü
Nüşabə xanım Araslının "Orta çağ Türk şeirində Nizamidən iqtibaslar" adlı məqaləsi nəzəri yanaşmaları və yeni
faktik materialları ilə nizamişünaslıq elmini daha da zənginləşdirməyə xidmət edir.
Dosent Zəhra Allahverdiyevanın "Nizami Gəncəvinin nəsil şəcərəsi haqqında bir araşdırma" məqaləsində
tarixi və ədəbi qaynaqlara, şairin öz əsərlərinə, müasirlərinin və xələflərinin yazılarındakı istinadlara əsaslanaraq
Nizami Gəncəvinin milli kimliyi, adı, ünvanı, təxəllüsü, babası, atası, anası, dayısı, qardaşı, uşaqları haqqındakı
səhih məlumatlar araşdırılıb incələnmişdir.
Digər Azərbaycan alimləri də vətən oxucuları arasında kifayət qədər tanınmış elm adamları olduqları və
əsərləri geniş yayıldığı üçün hər bir məqalədən ayrıca geniş bəhs etməyib Türkiyə alimlərinin fikir və
mülahizələri, Nizami Gəncəvi yaradıcılığını araşdırarkən tutduqları mövqe və s. üzərində qısaca dayanmaq,
zənnimizcə, əhəmiyyətli olardı.
"Türk Dünyasının Aksakalı" şərəfli ünvanı ilə təqdim olunan Mustafa İsenin xalqımıza və ümumilikdə
Türk millətinə sevgi dolu, lakin ən önəmlisi tərəfsiz, elmi faktlara əsaslanan fikirlərindəki fərqli məqamlar maraq
doğurur. Dərginin müsahibi qeyd edir ki, şairin məsnəvilərini həsr etdiyi məmduhları - Səlcuqlu hökmdarı II
Toğrul, Ərzincan hakimi Fəxrəddin ibn Davud, Azərbaycan atabəylərindən Məhəmməd Cahan Pəhləvan, Qızıl
Arslan, Marağa hakimi Əlaəddin Körpə Arslan və başqaları kimi türk hökmdarları Nizaminin qələmi sayəsində
bu gün tarixdə daha çox anılırlar. Bu məqamda Nizaminin "Sirlər xəzinəsi"ni dəyərləndirən Fəxrəddin Bəhram
şahın sözləri yada düşür: "Şah mükafat olaraq şairə beş min dinar qızıl, yüklənmiş beş at, beş qatır və zinətlə
tikilmiş fəxri geyimlər göndərir. O bu kitabı çox tərifləyərək deyir: "Mümkün olsaydı, şeirlə mirvari kimi
düzülmüş bu kitaba mükafat və bəxşiş olaraq böyük xəzinə göndərərdim. Çünki həmin kitabın sayəsində mənim
adım dünyada daimi yaşayacaqdır" (Bünyadov Ziya. Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136-1225). Bakı,
"Elm", 1988, səh. 255-256). Müsahibədə Şərq ədəbiyyatına, xüsusilə orta əsrlər türk ədəbiyyatına Nizami
poeziyasının təsiri, Şərq ədəbiyyatında Nizami yaradıcılığının rolu və nəhayət, dövrün poetik zövqü və
tələblərinin şairin irsində əksini tapan məqamlar barədə professor Mustafa İsenin qiymətli fikirləri ilə tanış olmaq
imkanı qazanırıq. Bu, Nizami Gəncəvinin şəxsiyyətinə və sənətinə Türkiyədən baxışı aydın şəkildə əks etdirən
əhəmiyyətli bir təqdimatdır.
"Qardaş qələmlər"in Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş özəl sayında dərc edilmiş məqalələr içərisində
professor Ahmet Kartalın "Gəncəli Nizaminin Məsnəvilərində "Türk" Kavramı" məqaləsi də diqqəti cəlb edir.
Zəngin materiallar əsasında yazılan və dünya nizamişünalığında ən çox müzakirə olunan bu məsələ ətrafındakı
bir çox mətləbləri ehtiva edən məqalədə Nizami şeirində "türk" lekseminin daşıdığı məna çalarları: xalq adı,
gözəllik, qəhrəmanlıq, ədalət və igidliyin "sinonimi" kimi işlənməsi, Türk toponimlərinin, türk dili faktının
elementlərinin - şəkilçi, isim və feillərin işlədilməsi, türk milli mədəniyyətinə, adət-ənənələrinə aid söz və
ifadələrin, xüsusilə, folklor örnəklərinin işlənmə xüsusiyyətlərinə dair şairin əsərlərindən gətirilən əyani
nümunələrə əsaslanan dəyərli fikirlərin bir arada təhlil olunması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müəllif məqaləsinə
Müizzi Səmərqəndi, Zəməxşəri, Mahmud Kaşğarlı kimi Şərq mütəfəkkirlərinin Türklər, onların digər soyköklü
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xalqlardan fərqli və özünəməxsus cəhətləri, türk dövlət quruculuğu ənənələri və s. haqqındakı fikirləri sanki
Nizami şeirində təbii olaraq ifadəsini tapmış türklüyün proloqu kimi incələmişdir.
Məlumdur ki, bu coğrafiyada fars dilinin yayılıb intişar tapmasında geniş əraziləri öz hakimiyyətlərinə tabe
etmiş qüdrətli Türk sultanlarının böyük rolu olmuşdur. Sultan Mahmud Qəznəvinin fars şairi Firdovsiyə İran
şahlarının tarixindən əsər yazmağı tapşırması, sonuncu böyük səlcuq sultanı Səncər, Xarəzmşah Atsız kimi adları
tarixə əbədi yazılmış hökmdarların özlərinin də fars dilində şeirlər yazmaları təbii olaraq saraylara toplaşan şairləri
də bu dildə yazıb-yaratmağa daha çox üstünlük vermək məcburiyyətində qoymuşdur. Professor Ahmet Kartalın
da sözügedən mövzuya məhz bu nöqteyi-nəzərdən yanaşması obyektiv reallığın elmi cəhətdən qiymətləndirilməsi
deməkdir.
Daha sonra Şərq ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq Nizami Gəncəvi poeziyasında özünü göstərən və hətta
Nizamidən bir neçə əsr sonra da rast gəlinməyən qadına yüksək münasibət, onu təkcə ailədə deyil, dövlət
məsələlərində də sözü keçən, hörmət və ehtiram göstərilən, hökmdara məsləhətlər verən, sevgisinin ardınca heç
nədən qorxub çəkinmədən ölkələr aşan qəhrəman, igid xarakter kimi təsvir etmək və s. kimi məqamların kökünün
məhz qədim türk dastanlarından gələn motivlərlə əlaqələndirilməsi çağdaş nizamişünaslığın yekdil qəbul etdiyi
mülahizələrdəndir: "Dede Korkut Hikayeleri`ndeki Türk kadınlarıyla Nizami`nin mesnevilerindeki türk kadınları
hüviyet olarak birbirlerine benzemektedirler" ("Qardaş qələmlər", sayı 174, səh. 31).
Ahmet Kartalın məqaləsi ilə bağlı bir məsləyə də toxunmadan keçilməz. Təfəkkür və dilin əlaqəsi (yazılı
və şifahi dil eyni dərəcədə) hər kəsə məlum fizioloji-psixoloji proses olduğundan bu barədə geniş bəhs etmədən
yalnız onu qeyd edək ki, insan hansı dildə danışmasından asılı olmayaraq doğma (və dil açdığı, ailədə daima
ünsiyyətdə olduğu) dildə düşünür. Başqa dildən istifadə edərkən qeyri-ixtiyari olaraq "daşlaşmış" ifadə və
deyimlər ana dilində olduğu kimi tərcümə olunur. Nizami şeirində də bunun ən gözəl nümunələri türk atalar
sözlərinin fars dilində "kalka" yolu ilə tərcümə edilərək işlədilməsidir. Təqdirəlayiqdir ki, bu məqam da
professorun diqqətindən kənarda qalmamışdır və o, bu əhəmiyyətli tezisi şairin əsərlərindən seçilmiş çoxsaylı
bədii nümunələrlə bir daha təsdiq etmişdir.
"Qardaş qələmlər" jurnalının Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı qardaş Türkiyə
Cümhuriyyətinin, türk millətinin Azərbaycan xalqına və onun böyük oğlu, dünya şöhrətli sənətkar Nizami
Gəncəvinin şəxsiyyətinə və sənətinə yüksək ehtiramının əməli ifadəsidir.
İnanırıq ki, "Qardaş qələmlər" jurnalının Nizami Gəncəvi xüsusi buraxılışı dahi sənətkarın dünyada
Azərbaycan şairi kimi tanıdılmasında mühüm rol oynayacaqdır.
"Qardaş qələmlər" jurnalının Nizami Gəncəvi sayı müstəqillik dövrü Azərbaycan-Türkiyə ədəbi-mədəni və
elmi əlaqələrinin əhəmiyyətli və parlaq bir səhifəsidir.
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi sənətkar Nizami Gəncəvinin tədqiq edilərək
öyrənilməsinə, dünya miqyasında təbliğ olunmasına görə "Qardaş qələmlər" jurnalının baş redaktoru, tanınmış
türk ziyalısı Yakup Öməroğluna və jurnalın redaksiya heyətinə, əməkdaşlarına göstərdikləri böyük xidmətə görə
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun bütün kollektivinin dərin minnətdarlığını bildirməyi də özümə
şərəfli borc hesab edirəm.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-11 sentyabr.-№36.-S.28-29.
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Mədəniyyət və mənəviyyat xəzinəmizdəki Nizami inciləri
İsmayıl Məmmədli,
Professor
X-XII əsrlər Azərbaycan elm və mədəniyyət tarixi çox mühüm bir dövr kimi səciyyələnir. Şah
saraylarında dövlət dili fars dili olsa da, bir çox Azərbaycan şairləri poeziya, şeir-sənət nümunələrini farsca
yaratsalar da, onların ədəbi-bədii irsində milli təfəkkürdən süzülüb gələn dil elementləri də tez-tez müşahidə
olunur. X-XII əsrlərdə Bəhmənyar, Xətib Təbrizi, Qətran Təbrizi kimi görkəmli mütəfəkkirlərin yetişməsi göstərir
ki, o vaxt Azərbaycanda yüksək mədəni inkişaf səviyyəsi olub. Bunlar özgə dilləri yaratdıqları ilə şöhrətlənsələr
də, öz xalq və dillərinə hörmət qazanıblar. Belə şəxsiyyətlərin yaranması, hər şeydən əvvəl, milli səviyyə, təfəkkür
yetkinliyi demək idi, xalqın və onun dilinin sayılması ilə bağlı hadisə idi. Fonoqrafik yazıya (ərəb əlifbasına, belə
kamil elmi-mədəni mühitə malik ana dilində yazı az da olsa, olmaya bilməzdi).
Qulamhüseyn Beqdeli Qətran Təbrizinin əsərlərinin dilində:
Çuval (kəsi ke medhi to quel, dirəm, berəd beçuval,) Çöppü-yalli Çu əz ney xuni əz pulad çoppu);
Çinaq (Bərxateməs nəgine və bərmərkəbəş çinaq);
Bəkməz (Çenanke qisseyi- zair ze sağəro bəkmaz ):
Yəhər mənasında yun aliq (Çu bər bəlayi - meymuni berəzm əndər nəhəd yuni ) və başqa sözlərin
olduğunu qeyd edir.
Azərbaycan dilinin inkişafında şəksiz xidmətləri olan Xaqani və Nizami haqqında farslar "onlardan türk
qoxusu gəlir" (buye-tork miayəd) deyirlər. Bu böyük sənətkarlar klassik - fars bədii dilinə Azərbaycan dilinin
ətrini hopdurmuşlar. Nizaminin dilində bu keyfiyyət daha aydın görünür.
Çox əlamətdar haldır ki, bu il 2021-ci ildə Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan böyük mütəfəkkir
şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur.
Azərbaycan ədəbi mədəni fikir tarixinin bu əlamətdar hadisəsinin dövlət səviyyəsində layiqincə bayram
edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı Sərəncam xüsusi
fərəh doğurur. Xatırlatmaq istərdik ki, hələ 1979-cu ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə "Azərbaycanın
böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq
tədbirləri haqqında" imzaladığı qərar bu istiqamətdə kompleks vəzifələr irəli sürərək, Nizami irsinin və ümumən
orta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin sistemli araşdırılması üçün geniş persektivlər açmışdı. Məhz Ulu Öndərin
təşəbbüsü ilə qəbul edilən 1981-ci ilin avqust ayında Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyi haqqında
qərar isə nizamişünaslıqda əsaslı dönüş yaratdı, davamlı tədqiqatlar üçün yeni-yeni üfiqlər açdı. Prezident İlham
Əliyevin dahi Nizaminin anadan olmasının 880 illiyi haqqında imzaladığı bu yeni Sərəncam da Ulu öndərin
mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza diqqət və qayğısının, müdrik siyasətinin tərkib hissəsi kimi bütövlükdə
xalqımızın ürəyindəndir, diqqətəlayiqdir.
Nizami irsi dəyərini və müasirliyini həmişə qoruyub özündə saxlayan əsərlər, insan həyatı və yaşayışının
mənasını ifadə edən müdrik fikirlər, həkimanə sözlər toplanmış mənəvi xəzinədir, sərvətdir. Böyük ustadın
qələmindən çıxmış hər bir sətir yeni-yeni nəsillər üçün ibrət dərsidir, məktəbdir, insanların qəlbində ölçüyə
gəlməz, yüksək, ali duyğular oyadan, onları inkişafa, tərəqqiyə, təkamülə sövq edən, cahanda həqiqi bərabərlik,
nizam, sülh, əmin-amanlıq səadət uğrunda mübarizəyə ruhlandıran misilsiz sənət nümunələridir.
Bir məsələni də xüsusi olaraq diqqətə çatdırmağı lazım bilirik ki, Nizami Gəncəvinin bədii əsərləri hələ
orta əsrlər Şərqinin böyük mütəfəkkirləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, nəzərini cəlb etmiş, onun elmi fəlsəfi,
bədii, mənəvi düşüncələri Qərb dünyası mütəfəkkirlərini də ovsunlamış, heyrətləndirmişdi. Hələ orta əsrlərdə
Nizami “Xəmsə”si mövzularına müraciət olunmuş, habelə onlarla “Xəmsə”lər qələmə alınmış nəsirələr yazılmış,
ideyalar dəstəklənmiş və inkişaf etdirilmişdi. Müasir dövrdə də XX əsrin dönəmində müstəqillik illərində də, bu
gün Nizami irsi böyük diqqətə, hörmətə və marağa səbəb olub və hazırda da belədir.
Akademik H.Araslı Nizaminin bədii irsində bir çox Azərbaycan sözlərinin mövcudluğunu qeyd edib.
Bunlara nümunə kimi xatun, ozan, yaylaq çalış-vuruş, sancaq (bayraq mənasında), qılavuz (başçı, bələdçi) və s.
göstərmək olar.
Nizaminin bədii əsərlərinin dilində etnoqrafik sözlərin işlənməsi faktının da qeyd etmək yerinə düşərdi.
H.Araslının seçib göstərdiyi bir xeyli Azərbaycan sözləri içərisində qədim leksik lay kimi bu günümüzə qədər də
qorunub saxlanan etnoqrafizmlər qiymətli dil faktorlarıdır. H.Araslının adıçəkilən məqaləsindən götürülmüş
nümunələr əsasında bölgünü özümüz aparmışıq. Belə sözlərə nəzər-diqqəti cəlb etmək istərdik:
Muncuq (Zemouci-xun ki bər mizəd be əyyuq. Por əzxun gəşte təsək koləngi );
Gərdək ( Dər in gərdək neşəste Xosrove Çin, Be an digər fitadə şure-şirin );
Alaçıq (becərayi - zərbi-himmət Beçə Razeyin çe lafəm, Çi ziyəd be paye pilan alaçuqe-torkmane );
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Nizaminin dilində işlənmiş Azərbaycan mənşəli etnoqrafik sözlərin bir qismi bugünkü dilimizdə
arxaikləşib.
Tutuq (pərdə) - (Ta kərəməş dər tutuqi nur bud, Xar ze gol, ney ze şəkkər dur bud ).
Kəmani-sefidtuz - ağ tozlu yay. "Bu idiom Azərbaycan dilindən hərfən farscaya tərcümə olunmuşdur".
(T.Hacıyev).
Azərbaycan xalqının məişətini və etnoqrafiyasını dolğun əks etdirən bəzi atalar sözləri və zərbi məsələlər
də farscaya kalka edilərək o dövrkü fars dilinin frazeoloji xəzinəsini zənginləşdirib.
Öz əli ilə öz ayağına balta çaldı (Be dəste-xod təbər bər paye-xod zad);
Qurdla quzu bir yerdə otlayır (Yekca ab xorde qorq ba miş);
Doşab almışam, bal çıxıb (Yeki sirke tələb kərd, əngəbin yaft);
Heç kəs öz ayranına turş deməz (Kəsi nəquyəd ke, duği-mən torşəst) və i.a.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında misilisiz xidmətləri olan, ədəbiyyat tariximizin yaradıcılığından biri
kimi tanınan mərhum akademik H.Araslı bu qənaətdə idi ki, göstərilən ifadə və atalar sözləri Nizami Gəncəvidən
əvvəl yaşamış farsdilli azərbaycanlı şairlərdə və eləcə də fars sənətkarlarında müşahidə edilməyib. Lakin XII
əsrdən sonra yaşayıb-yaradanlar tez-tez belə ifadələr, hikmətli cümlələr işlətmişlər.
Azərbaycan etnorafik leksikasında mühüm yer tutan oyun adlarının da Nizami Gəncəvi əsərlərində
işlənməsi maraqlı faktlardandır. Azərbaycan xalqının qədim məişətində geniş yer tutmuş çovğan oyunundan
"Xosrov və Şirin" poemasından bəhs olunur.
Dişi aslan kimi yetmiş nəfər qız
Şirinin yanına gəldi qayğısız
Cürətdə hər biri bir İsfəndiyar
Rüstəmi-zal kimi ox atandırlar .
Çovğan oynamaqda çox zirəkdirlər.
Göydə çalırdılar topu müxtəsər.
Nəticə kimi onu deyə bilərik ki, Nizami yaradıcılığı tam, mükəmməl, hərtərəfli öyrənildikcə təkcə
ədəbiyyatşünaslığımız üçün deyil, dilçiliyimiz, etnoqrafiyamız və ümumi mənəvi varlığımızın bir çox digər
sahələri üçün də maraqlı səciyyəvi faktlar ortaya çıxarır.
525-ci qəzet. - 2021. - 11 sentyabr. - № 164. - S. 21.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Nizami Gəncəvi irsinin işığında
Şirvanşahlar sarayında şairin yaradıcılığına həsr olunmuş musiqili ədəbi-bədii gecə
Nizami Gəncəvi 68 illik bir ömür yaşayıb. Ancaq onun qoyub getdiyi miras nəinki 68 ilə, hətta aradan
keçən 880 ilə də sığmır. Ona görə də Nizami Gəncəvi bizim daima müasirimiz olmaqla yanaşı, bütün zamanların
müasiri olaraq qalacaqdır.
Bu sözləri sentyabrın 3-də Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun təşkilatçılığı ilə Şirvanşahlar
sarayında keçirilən Nizami Gəncəvi yaradıcılığına həsr olunmuş musiqili ədəbi-bədii gecədə Fondun prezidenti
Günay Əfəndiyeva deyib.
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi, Bakı
Xoreoqrafiya Akademiyasının dəstəyi ilə keçirilən tədbirə rəsmilər, tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri,
ölkəmizdə akkreditə olunmuş xarici diplomatlar, eləcə də ötən həftə Azərbaycana səfər etmiş Türk Şurasına üzv
və müşahidəçi dövlətlərin media nümayəndələri qatılıb.
Nizami Gəncəvi irsinin işığına toplaşmış qonaqları salamlayan Günay Əfəndiyeva qeyd edib ki, ötən illər
ərzində dahi şairin yaradıcılığı haqqında yüzlərlə tədqiqat işi aparılıb, kitablar yazılıb. Əsrlər bir-birini əvəz edir.
Siyasi-ictimai epoxalar dəyişir. Ancaq bu günün özündə də nizamişünaslıq yeni-yeni kəşflər edir, yeni fikirlər,
yeni mülahizələr irəli sürür.
“İpək Yolunun üzərində yerləşən Gəncədə dünyaya göz açan Nizami ömrü boyu burada yaşayıb-yaradıb.
Öz yaradıcılığını Gəncənin sərvəti kimi təqdim edirdi. Lakin tarix sübut etdi ki, onun yaradıcılığı yalnız Gəncənin
deyil, bütün Türk dünyasının sərvətidir.
Nizami dövründə Azərbaycanda yaranmış dövlətlərə Şirvanşahlar və Eldəgizlər kimi türk sülalələri başçılıq
edirdi. Nizami Gəncəvi bir çox dillər bilirdi. O dövrün ənənəvi poeziya dili olan fars dilində yazırdı. Ancaq onun
mənəvi-poetik dili türk dili idi. Onun qıpçaq qızına, Afaqa olan məhəbbəti, bütün Türk dünyasına olan məhəbbətin
ifadəsi idi. Nizami Türk dünyasının dahi sənətkarı idi”, – deyə Günay Əfəndiyeva əlavə edib.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti vurğulayıb ki, Nizami Gəncəvi irsi yalnız
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında deyil, digər incəsənət sahələrinin inkişafında da mühüm rol oynayıb: “Bir
çox görkəmli Azərbaycan bəstəkarları öz yaradıcılıqlarında
Nizaminin əsərlərinə müraciət ediblər. Bu gün bu incilərdən bəziləri Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun himayəsi ilə yaradılmış “Dədə Qorqud” kamera orkestrinin ifasında səslənəcək. Biz orkestrin bədii
rəhbəri – Xalq artisti, görkəmli dirijor Yalçın Adıgözəlovla birlikdə bu yola çıxaraq Türk dünyasının zəngin
mədəniyyətini, incəsənətini və musiqi xəzinəsini bütün dünyaya təbliğ etməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Sizi
bu qədim məkanda dahi Nizaminin, eləcə də ölməz bəstəkarlarımız Üzeyir Hacıbəylinin, Qara Qarayevin, Fikrət
Əmirovun sehrli sənət dünyasına dəvət edirəm”.
Mərasimdə çıxış edən mədəniyyət naziri Anar Kərimov tədbirin təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirərək
deyib: “Həqiqətən də, biz hamımız bu cür tədbirlərin keçirilməsi üçün darıxmışıq. Belə bir fürsətin yaradılmasında
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun təşəbbüsü təqdirəlayiqdir. Bildiyiniz kimi, 2021-ci il ölkə
rəhbərliyi tərəfindən “Nizami ili” elan olunmuşdur. Bu bir daha Azərbaycan dahisi, şairi, mütəfəkkiri olan
Nizamiyə olan hörmətin və dövlət tərəfindən onun irsinə göstərilən diqqətin nümunəsidir. Bu ilin elan edilməsi
Nizaminin həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq aləmdə təbliğ edilməsi deməkdir. Nizaminin unikallığı ondan
ibarətdir ki, bu şəxsiyyət Azərbaycandan – Gəncədən kənara çıxmasa da, onun əsərləri, fəlsəfi fikirləri nəinki
Türk dünyasına, regiona, Yaxın Şərqə, hətta bütün dünyaya yayıldı, örnək oldu, onun əsərlərində əks etdirdiyi
prinsiplərə, dəyərlərə istinadlar edildi. Təsadüfi deyildir ki, Avropanın aparıcı yazıçıları, şairləri onun əsərlərindən
bəhrələnirdi”.
Mədəniyyət naziri digər aidiyyəti qurumlar tərəfindən “Nizami Gəncəvi İli” ilə bağlı tədbirlər planının
hazırlandığını söyləyib. Bildirib ki, bu il Nizami Gəncəvinin qəzəllərinin çap olunması, əsərlərinin geniş şəkildə
təbliği, beynəlxalq ədəbiyyat festivalının keçirilməsi, onun poemaları əsasında filmlərin çəkilməsi, növbəti Bakı
Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının dahi şairin yubileyinə həsr olunması və başqa silsilə tədbirlər nəzərdə
tutulub. O, Nizamiyə həsr olunmuş musiqili ədəbi-bədii gecənin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.
“Mədəniyyət Nazirliyi olaraq Türk dünyasını təmsil edən qurumlarla çox gözəl əməkdaşlıq edirik. Bu bizim
siyasətimizin prioritet bir hissəsidir. Türk dünyasında müştərək olan şəxsiyyətlərimizin və adət-ənənələrimizin,
tariximizin təbliğ olunmasına nail oluruq”, – deyə Anar Kərimov vurğulayıb.
Gecədə daha sonra Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun himayəsi ilə yaradılmış “Dədə Qorqud”
kamera orkestrinin konsert proqramı təqdim olunub.
Xalq artisti Yalçın Adıgözəlovun dirijorluq etdiyi orkestr Azərbaycanın dahi bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyli,
Qara Qarayev və Fikrət Əmirovun Nizami Gəncəvi irsindən bəhrələnərək yaratdıqları musiqiləri ifa edib. Xalq
artisti Mircavad Cavadovun udda müşayiəti ilə Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı Nizaminin qəzəllərini
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səsləndirib. Əməkdar artist Anar Şuşalı Ü.Hacıbəylinin “Sənsiz” və “Sevgili canan” romanslarını oxuyub. Xalq
artisti Kamilla Hüseynovanın quruluş verdiyi xoreoqrafik səhnələr nümayiş olunub.
Mədəniyyət. - 2021. - 8 sentyabr. - № 67. - S. 1,3.
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Nizami Gəncəvi öz dövrünün elmi nailiyyətlərinə dərindən bələd idi
Həsən Həsənov,
kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi öz zəkası və zəhməti ilə bəşəriyyətin fikir
salnaməsində yeni mərhələ açmış və misilsiz poetik əsərlər yaratmış nəhəng sənətkardır. Nizami öz dövrünün
elmi nailiyyətlərinə dərindən bələd olmuşdur. Onun XII əsrdə elmin müxtəlif sahələrinə aid söylədiyi fikirlər indi
də müasirdir, aktualdır. Şifahi xalq ədəbiyyatının parlaq incilərindən olan “Kitabi–Dədə Qorqud” dastanında yer
alan “Ata malından nə fayda, başda ağıl olmasa” kəlamı ulu əcdadlarımızın ağıla, kamala, elmə münasibətinin
aşkar ifadəsidir. Nizami Gəncəvi heyrətamiz bir müdrikliklə deyirdi:
Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
Qızılı saymada bil ki səhvin var,
Dünyanın gözünü ağıl parladar.
Bir elmi öyrənmək istədikdə sən
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
Orta əsrlərdə təlqin edilən, dilə gətirilən bu poetik kəlam bu gün də aktual səslənir. İndi hansı xalq, ölkə
elmdə ön sıralardadırsa, başqalarına nümunədir, üstündür.
Nizami astronomiya sahəsində tədqiqatçıların gələcəkdə böyük kəşflər, ixtiralar edəcəyini ağıl gözü ilə
görərək yazırdı:
Hələ açılmamış elm ilə göylər
Lakin elm ilə gülür bir səhər.
Bu beyt göstərir ki, Nizami uçan aparatlar vasitəsilə göy cisimlərinin, kosmosun öyrənilməsinin zaman
məsələsi olduğuna dərin inam bəsləyirdi. Şair insanı yaşayaraq yaratmağa, hünər göstərməyə, zəfər çalmağa,
vənətpərvər olmağa çağırırdı:
Göylərdə yüksəldər hünər, cəsarət səni,
Hünərsiz alçalarsan, tapar əsarət səni.
Kim hünər köhlənini cilovlaya bilibdir,
Diləyin ovlağında ov ovlaya bilibdir.
Şairin yaşadığı dövrdə kimya elmində qeyri-elmi floqiston nəzəriyyəsi hökm sürürdü. Bu nəzəriyyəyə görə,
bəzi metalları qızdırıb-əritməklə, üzərinə turşu tökməklə, bir-biri ilə qarışdırmaqla qızıla çevirmək mümkündür.
Bu qeyri-elmi nəzəriyyəni tənqid edən şair zərgər dəqiqliyi ilə yazmışdır:
Hər kim əsl kimyaya verərsə ürək
O saxta kimyaya uymasın gərək.
Dərin ensiklopedik biliyə malik olan Nizami dörd ünsürün (od, su, torpaq, hava) mahiyyətini düzgün başa
düşərək və kimyaçıları bir neçə əsr qabaqlayaraq bu qeyri-elmi nəzəriyyənin gələcəkdə tənqid ediləcəyini
söyləmişdir.
Maraqlıdır ki, Yerin kürə şəklində olmasını, öz oxu ətrafında fırlanmasını, səma cismlərinin hərəkətini,
kainatın və zamanın əbədiliyini dəqiqliklə bilirdi:
Göyün lövhəsində yanar rəqəmlər,
O saf ulduzları mən birər-birər,
Nə qədər oxuyub öyrəndim heyhat,
Yenə də qəlbimi görmədim rahat.
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Saturn planetinin öz hərəkət dairəsi – orbiti, halqası olduğu Nizamiyə məlum idi. Həmin halqa çox sonralar
Avropada Qaliley tərəfindən “kəşf” edildi. Nizami bu fakt haqqında yazırdı ki, qısa bir müddətdə Saturnun dairəsi,
Yer kürəsi ilə bağlı fənləri öyrənib elmlərin ümmanı oldum.
Böyük mütəfəkkir göstərirdi ki, hərəkət maddi varlığın, kainatın ayrılmaz xassəsidir, cazibə hadisəsi isə
bütün maddi aləmin əsasında durur:
Göyə doğru əyər çox qalxarsa su,
Yenə torpaq olur ən son arzusu.
Kainatda hər şey cəzbə bağlıdır,
Filosoflar bunu eşq adlandırır.
Deməli, Nizami Gəncəvi ümumdünya cazibə hadisəsinin maddi aləmin qanunauyğunluğu olması ideyasını
ingilis alimi Nyutondan təxminən beş əsr qabaq söyləmişdir.
Ölməz şairimiz dərketmə obyekti olan təbiətin sonsuzluğunu və bununla əlaqədar biliyimizin kafi
olmadığını dəqiq bildiyindən bəşəriyyəti daim axtarşa, elmin qaranlıq və sirli nöqtələrini açmağa çağırırdı:
Təbiət quranda xilqətimizi
Başqa səhifədə yazmışdı bizi.
Anlayıb düşünək hər şeyi gərək,
Hər sirri açmağa hünər göstərək.
O şey ki, bizlərə lap aşikardır,
Orada gizli bir xəzinə vardır.
Bu misralar dərin məna kəsb edir, müasirdir və gələcəyə yönəlik işıq saçır. Bunu fotosintez üzərində izah
etsək, onun məna dərinliyinin böyük hikməti üzə çıxır. Doğrudan da, hamımız həyatımızda dəfələrlə ağacın
tumurcuq (puçur) əmələ gətirməsini, tumurcuğun böyüyərək kiçik yarpağa çevrilməsini, bu kiçik yarpağın
tədricən böyüyərək yaşıl yarpağa döndüyünü və nəhayət, saralıb töküldüyünü müşahidə etmişik. Bu hadisə
hamıya bəllidir, lakin burada gedən fotosintez prosesi əsrlərdən bəri tədqiq olunur və hələ də tam öyrənilməmişdir.
Yarpaqda ona yaşıllıq verən xlorofil piqmenti ilə yanaşı, bu yaxınlarda kəşf olunmuş sarı rəngli ksantofil
və narıncı rəngli karotin piqmentləri də vardır. Qış yaxınlaşanda xlorofil parçalandığından yarpaq yaşıllığını
itirərək sarı ksantofil rənginə (misal üçün çökə, fısdıq, tozağacı yarpaqları) və ya karotin rənginə boyanırlar. Rəng
çalarlarının bu və ya digər formada dəyişməsi isə yarpaqdakı antosian maddəsi ilə və hələlik, elmə məlum
olmayan digər birləşmələrlə əlaqədardır.
Görürsünüzmü, zahirən aşkar olan bu prosesdə daxilən açılmamış nə qədər gizli xəzinə, elmi-tədqiqat
obyekti vardır.
Ensiklopedik biliyə malik olan Şeyx Nizaminin metrologiya elmini dəqiq bildiyi əsərlərindən aydın
görünür. Şair ölçmə işlərinə böyük diqqət vermiş və dəqiqliyin əsasını onda görmüşdür. Bu barədə
“İsgəndərnamə”də oxuyuruq:
Ölçü-biçi bilsən hər işdə sən
Böyük hesabları düz həll edərsən.
Şair o vaxtkı şahların nöqsanlarından birini onların dəqiq ölçüləri bilməzliyində görürdü:
Bütün bəxti dönmüş şahların əlbət,
Ölçü bilməzlikdən olub bəxti bəd.
Hökmdar ölçü ilə bəxş edə gərək,
Odu da, suyu da güntək, buludtək.
Şair o vaxtlar Qafqaza hücum edən ruslara qarşı döyüşə gedən atlıların haqqında yazırdı:
Rusa iki ağac qaldığı zaman,
Atlardan enərək tutdular məkan.
Uzunluq vahidi olan bir ağac 7 kilometrə bərabərdir.
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Nizami Gəncəviyə tərəzinin həssaslığı, dəqiqlik göstəriciləri də məlum imiş. Bunu aşağıdakı beyt də təsdiq
edir:
Bu yerin çox incə tərəzisi var,
Bircə arpa onu əyərək pozar.
Deməli, bu dəqiq tərəzinin həssaslığı bir arpa ağırlığında imiş.
1981-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyini keçirmək haqqında
Moskvada çıxış etdi. Onda MK-nın ideoloji məsələlər üzrə katibi Mixail Andreyeviç Suslov dedi ki, yaxşı olar
ki, 850 illik yubileyi təntənəli keçirilsin. O zaman Heydər Əliyev bildirdi ki, Nizami Gəncəvi bəşəri şairdir,
ensiklopedik mütəfəkkirdir, onun yubileyi hər il keçirilməlidir. Bundan sonra SSRİ miqyasında şairin yubileyi
təntənəli keçirildi.
Nizamiyə görə təbiətdə artıq heç nə yoxdur, nə varsa, hamısı öyrənilməli və həyatda istifadə olunmalıdır.
Bununla əlaqədar o, yazırdı:
Sən çalış, yaxşıca öyrən dünyanı,
Bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı.
Avropa alimlərinini bəzilərinin əsərlərində tez-tez epiqraf şəklində verilən Faradeyin “Mövcud nə varsa,
hamısı öyrənilməlidir” kəlamı Nizaminin bu ifadəsindən törəyən nəticədən başqa bir şey deyildir. Nizami insanı
həyatda son dərəcə ucaldaraq yazırdı:
Qısa söz: dünyada nə sən, nə də mən,
Oyuncaq deyilik xilqətimizdən.
Nə şəhvət, nə yuxu, nə də ki, yemək,
Həyatın mənası olmasın gərək.
Nizami yaradıcılığında elmə bağlı qiymətli incilər çoxdur. Ümumiyyətlə, böyük sənətkarın əsərləri
axtarışa, qələbələrlə dolu həyata gur səslə çağırışdır, büllur kimi çağlayan çeşmədir. Gənclərimiz bu çeşmədən
bəhrələnərək həyatda mənalı yaşamağı, yaratmağı öyrənməlidirlər. Dahi Nizaminin dediyi kimi:
Səadət kamalla yetişir başa,
Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa.
Böyük mütəfəkkirin yaradıcılığını təhlil edən unudulmaz şairimiz S.Vurğun yazmışdır: “Nizaminin bizim
üçün ən böyük əhəmiyyəti və qiyməti şairin demokratik və humanist görüşləridir, onun insana və həyata olan
sonsuz eşqi, həyat həqiqətlərinə və insana möhkəm inamı, işıqlı qüvvələrin qaranlıq üzərindəki qələbəsinə inamı,
nəhayət, onun zəhmətkeş insanın yaradıcı qüvvəsinə olan inamıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu
yüksək mənəvi keyfiyyətlər, şairin təkcə şəxsi keyfiyyəti deyil, həm də onun mənsub olduğu xalqın nəcib mənəvi
keyfiyyətləridir”.
Nizami yaradıcılığının böyük tədqiqatçısı, professor Y.Bertels onun şəxsiyyətinə, zəngin irsinə dəyər
verərək yazmışdır: “Nizami öz zamanının ən qabaqcıl adamlarını belə ötüb keçmişdir. Onu bədii söz sahəsində
dünya epopeyasının yaradıcısı Firdovsi ilə müqayisə etsək deyə bilərik ki, bütün əzəmətinə baxmayaraq, Firdovsi
üzü keçmişə çevrilmişdir. O, keçmişi diriltmək istəyirdi. Elə fərq də bundadır ki, keçmişi diriltmək mümkün
deyildir. Nizami onun tamamilə əksidir. O, öz zamanının bazası üzərində durmuşdur. Lakin üzü gələcəyə
çevrilmişdir. Nizaminin baxışı gələcəyin dumanını yarıb keçir. O, qızğın bir məhəbbətlə sevdiyi bəşəriyyət üçün
gələcəkdə səadət axtarmağa çalışırdı”.
Xalq qəzeti. - 2021.- 14 avqust. - № 169. - S. 6.
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Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı Xəlil Rza Ulutürkün tərcümələrində
Əlizadə Əsgərli,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun
elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya elmləri doktoru
İstiqlal şairi Xəlil Rza Ulutürk XX əsr Azərbaycan poeziyası və bədii tərcümə məktəbinin görkəmli
nümayəndəsidir. O, tərcüməçilik fəaliyyətinə 1955-ci ildən başlayıb və bu sənəti ömrünün sonunadək davam
etdirib.
Xəlil Rza azadlıq, istiqlal, millilik, vətənpərvərlik, humanizm məsələləri ilə bağlı əsərləri dilimizə
çevirməyə səy göstərib ki, bu da onun azadlıq və bəşərilik ruhundan irəli gəlib. Şair tərcümə etdiyi əsərlərdə
zəngin mental təfəkkürünü diqqətdə saxlayıb.
Xəlil Rzanın tərcüməçilik fəaliyyəti onun bədii yaradıcılığından ayrılmaz olub. O, türk poeziyasından Əhməd Ər, Yəhya Kəmal Bəyatlı, Arif Nihat Asya, Faruq Nafiz Çamlıbel, Məhməd Akif Ərsoy və başqaları,
özbək poeziyasından - Yusif xas Hacib, Səkkaki, Əlişir Nəvai, Rudəki, Babarəhim Məşrəb, Həmzə Həkimzadə
Niyazi, Colpan, Osman Nasir, Qafur Qulam, Aybək, Həmid Alımcan, Zülfiyyə, Mir Möhsün, Həmid Qulam,
Əsqəd Muxtar, Şükrulla Cüməniyaz Cabarlı, Erkin Vahid, Abdulla Arif, Yusif Şahmənsur, Həlimə Xudayberdi,
Gülçöhrə Cürayeva, Abdulla Şir, Rəzzaq Əbdürrəşid, Feyzi Şahismayıl, Nadirə Abdullaqızı, Rəhim Bəyniyaz,
Xıdır Murad, Məqsud Şeyxzadə, Cəmal Kəmal, Tahir Qəhhar, Dilək Cürə, qazax poeziyasından - Əbdülkərim
Əhməd, Oljas Süleymen, qırğız poeziyasından - Ramiz Riskul, Krım türkləri poeziyasından - Aşıq Ömər, Bəkir
Çobanzadə, tatar poeziyasından - Qabdulla Tukay, Musa Cəlil, Həsən Tufan, habelə yunan, macar, bolqar, çex,
alman, fransız, ingilis, italyan, əfqan, hind, yapon, zair və başqa xalqların poeziyasından dilimizə seçmə
“çevirmələr” edib.
Xəlil Rza Ulutürk bəşəri bədii fikrinin görkəmli nümayəndələrinin əsərlərini dilimizə yüksək bədii
keyfiyyətlə çevirib. Poetik tərcümələrində bu tələbə əməl edən tərcüməçi onun elmi-nəzəri əsaslarını “Bədii sözün
tanrısı”, “Bədii tərcümə milli mədəniyyətin ayrılmaz hissəsi kimi”, “Bədii tərcümədə kəşf olmalıdır”, “Tərcümə
və bədii dil”, “Poetik tərcümədə şairliyin elmi-filoloji əməyə arxalanması zərurəti”, “Moabit dəftəri”nin
tərcüməsinə dair”, “Mayakovski və çağdaş Azərbaycan poeziyasının aktual problemləri”,”Ukrayna poeziyası və
bədii tərcümənin aktual problemləri”, “Rusiyada kimin günü xoş keçir” epopeyası və onun tərcüməsinə
dair”,”Tərcümənin bədiiliyi uğrunda” adlı məqalələrində göstərib.
Tərcüməçiyə görə, hər bir bədii əsər hansı ölkədə meydana çıxırsa, həmin ölkənin milli mədəniyyətinin
üzvi hissəsinə çevrilir. Bədii tərcümə peşə yox, yaradıcı, poetik əməkdir. Tərcüməçilikdə sənətkarlıq vacib
keyfiyyətdir. Tərcüməçi hər iki dili mükəmməl bilməli, çevirdiyi sənətkarın bütün yaradıcılığını, onun üslubunu
dərindən öyrənməli, mənsub olduğu xalqın mədəniyyətini, sosial-siyasi və ədəbi mühitini yaxından tanımalıdır.
Sənətkara görə tərcümədə bədii kəşf olmalıdır.
Xəlil Rza hesab edib ki, poetik tərcümədə vəzni saxlamaq vacib şərtdir. Vəzn sadəcə ölçü deyil, orijinalın
bədii formasını təyin edən, xalqın bədii təfəkkür səviyyəsini göstərən daha geniş anlayışdır. Xəlil Rza üçün türk,
özbək və Azərbaycan qövmlərinin mədəni-poetik səviyyəsi bir-birinə uyğun olduğundan o, tərcümə zamanı vəzni
kifayət qədər diqqətdə saxlayıb.
Şair göstərib ki, mütərcimlik yalnız inkişaf deyil, o, bəzən alim kimi araşdırma aparmaq, lüğətlər aramaq,
müəyyən mətləblərin çalarlarını, onların əsl mənasını tapmaq kimi gərgin əmək tələb edir.
Xəlil Rzaya görə, kamil tərcümənin birinci şərti bədii dildir. Tərcüməçilikdə orijinalda əksini tapmış
gerçəkliyi başa düşmək, onun və özünün dilini gözəl bilmək vacib meyardır. Tərcüməçilik böyük sənətkarlıq
məktəbidir.
Bu baxımdan milli poeziyanın Qətran Təbrizi, Əfzaləddin Xaqani, Saib Təbrizi, Mirzə Şəfi Vazeh,
Şəhriyar, Qulamhüseyn Bəydili, Nizami Gəncəvi kimi klassiklərinə yanaşanda da sənətkarın filoloji tərcümələri
yüksək bədii siqləti ilə seçilib.
Xəlil Rza Ulutürk “Qardaşlıq çələngi” , “Dünyaya pəncərə”, “Turan çələngi”, Yusif Balasaqunlunun
“Kutadqu-bilik”, Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” lirikası”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə” adlı tərcümə
kitablarinın müəllifidir.
2011-ci ildə şairin həyat yoldaşı Firəngiz Xəlilova dahi şair və mütəfəkkirin 870 illiyi münasibətilə
“Nizami” (“Lirika. “Sirlər xəzinəsi”, “Yeddi gözəl”) adlı kitabını tərtib edib, həmin kitab Xəlil Rzanın ön sözü
və bizim redaktorluğumuzla çap olunub.
Nizami dühasının bəşəriliyi və humanizmi Xəlil Rzanı dahi şairə yaxınlaşdırıb, nəticədə onun lirik şeirlərini
(qəzəllər, qəsidələr və rübailər), habelə, “Xəmsə” əsərlərini can yanğısı, ilham alovu ilə ana dilimizə çevirib.
Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi”, “Yeddi gözəl” və “İsgəndərnamə” poemalarının yeni poetik nəfəsdə
tərcüməsi böyük zəhmətkeşlik, sonsuz istedad və elmi müdriklik nümunəsidir. “Yaxın və Orta Şərq xalqları
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Nizaminin hələ sağlığında yaradıcılığının qlobal, ümumbəşəri əhəmiyyətini dərk etmişlər. Çünki o, bədii
təfəkkürün yönünü dəyişmiş, əsl bədii ədəbiyyat nümunələri yaratmışdır. Nizami təkcə Azərbaycanın deyil, həm
də Orta və Ön Asiya, Zaqafqaziya, Hindistan yarımadası və İran xalqları, habelə bütün dünya xalqlarının mənəvi
həyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir”. Professor Əkrəm Cəfərin “Sirlər xəzinəsi” poemasının
tərcüməsinə verdiyi rəyinin sonunda 31.12.1979-cu il tarixi yazılıb. Məlum olur ki, Xəlil Rza artıq 1979-ci ildə
poemanı dilimizə çevirib qurtarıb. Rəyçilərdən Əkrəm Cəfər və Əbülfəz Hüseynli əsərin tərcüməsini yüksək
qiymətləndirib, çapını lazım biliblər. Əsər 1988-ci ildə Xəlil Rzanın “Bədii sözün tanrısı” adlı ön sözü ilə birlikdə
nəşr olunub.
Əbülfəz Hüseynlinin rəyindən məlum olur ki, qədim nüsxələrdə “Sirlər xəzinəsi”nin həcmi 2250 beytdir.
Bunu Xəlil Rzanın özü 4492 misra göstərib. Dünya kitabxanalarında “Sirlər xəzinəsi”nin saysız-hesabsız
əlyazmaları vardır. Bunlardan ən qədim nüsxə Əfqanıstan Dövlət Kitabxanasındadır.
Məşhur türk alimi Mehmet Nuri Gencosman 1964-cü ildə əsəri türkcəyə tərcümə edib və ona qiymətli ön
söz yazıb. Bu, “Sirlər xəzinəsi”nin Ankarada olan üçüncü nəşri olub.
Xəlil Rza Ulutürk “Sirlər xəzinəsi” poemasını farscadan, orijinaldan tərcümə edərkən M.N. Gencosmanın
“Sirlər xəzinəsi”nin türkcə tərcüməsindən də faydalanıb. “Həm orijinalı, həm də türkcəyə sətri tərcüməni dərindən
öyrənməsi, mənimsəməsi Xəlil Rzaya “Sirlər xəzinəsi”ni dərindən qavramağa, Azərbaycan dilinin sehrkar
gözəlliklərini nümayiş etdirməyə, qüdrətli və kamil bir tərcümə əsəri yaratmağa imkan vermişdir”. (Əbülfəz
Hüseynli). X.Rza əsərin tərcüməsi zamanı heca vəzninin on dördlük bölgüsündən istifadə edib.
Şairin arxivində “Sirlər xəzinəsi”nin tərcüməsilə bağlı üç rəyə rast gəlinir. “Sirlər xəzinəsi” poeması
tərcümə bilicilərinin verdiyi qiymətə görə şairin əhəmiyyətli tərcüməsidir. Bu barədə professorlar Rüstəm Əliyev,
Əkrəm Cəfər, Əbülfəz Hüseynli və AMEA-nın müxbir üzvü Azadə Rüstəmova qiymətli elmi fikirlər söyləyiblər.
Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poeması, demək olar ki, dünyanın əksər dillərinə tərcümə olunub. Əsərin
hələlik son tərcüməsi isə Xəlil Rza Ulutürkə məxsusdur.
Poema şərhsiz və izahsız çap edilib. Əvvəlki nəşrlərdə də belə olub. Şair və tərcüməçilər nədənsə onun
şərhinə, izahına ehtiyac duymayıblar.
Xəlil Rza Ulutürk 1980-ci illərdən başlayaraq “İsgəndərnamə”nin tərcüməsi ilə məşğul olub, 20 min
misradan artıq poemanı dilimizdə səsləndirib. Tərcüməçi bu nəhəng əsərə müraciət etməsinin səbəblərini
göstərəndə dahi sənətkarın türk, ərəb, fars, yəhudi (ibrani), xaçpərəst (nəsrani), pəhləvi, yunan, erməni, gürcü
mənbələrinə baş vurduğunu qeyd edib. X.Rza Azərbaycan ədəbi-tənqidi fikri ilə bərabər, şərqşünaslığın görkəmli
nümayəndələri Y.B.Bertels və A.Y.Krımskinin tədqiqatlarına hörmətlə yanaşıb, Makedoniyalı İsgəndərin
mənşəyi, “teokratik nəzəriyyənin” əsasları ilə bağlı mənbələri diqqətlə öyrənib və izahlar verib. Nizaminin
İsgəndərə ideal səviyyədən yanaşması, onu xilaskar, filosof və peyğəmbər kimi təqdim etməsi, mahiyyətin real,
empirik deyil, utopik, ideal surətdə dərkinin ifadəsi, dövrün və zamanın hökmdarlarına ibrət dərslərinin verməsi
əsərdən gətirilən nümunələr əsasında şərhini tapıb.
Azərbaycanda Nizami Gəncəvi irsi ilə dərindən maraqlanan XVIII əsrin məşhur təzkirəçisi Lütfəli bəy Azər
olub. Bu maraq sonralar Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, Məhəmmədəli Tərbiyət tərəfindən
davam etdirilib. Ədəbi-ictimai maraq isə 1937-1938-ci illərə aiddir. Xüsusilə Nizami əsərlərinin Azərbaycan
dilinə tərcüməsi, bu sahədə Abdulla Şaiq, Ənvər Əlibəyli, Əlağa Vahid, Mikayıl Rzaquluzadə, Məmmədmübariz
Əlizadə və Həmid Araslının tarixi xidmətləri kütləvi-elmi marağı gücləndirilib.
XX əsr Azərbaycan Nizamişünaslığı sahəsində Həmid Araslı, Mirzə İbrahimov, Mikayıl Rəfili, Mirzağa
Quluzadə, Əkbər Ağayev, Məmmədmübariz Əlizadə, Məmməd Arif, Məmməd Cəfər Cəfərov, Əjdər Səidzadə
xeyli iş görüb.
1941-1950-ci illərdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” ktiabında “Xəmsə”
əsərlərindən, o cümlədən “İsgəndərnamə”dən əhatəli bəhs edib.
XX əsrin 80-90 illərində “Xəmsə”nin, eləcə də “İsgəndərnamə”nin Azərbaycan, türk, rus və dünya dillərinə
filoloji tərcüməsi dissertasiyaların, monoqrafiya və elmi-kütləvi kitabların nəşrini sürətləndirib, tanınmış
nizamişünaslar Qəzənfər Əliyev, Rüstəm Əliyev, Məmməd Cəfər Cəfərov, Azadə Rüstəmova, Xəlil Yusifov, Arif
Hacıyev, Nüşabə Araslı, Teymur Kərimli və başqalarının tədqiqatlarının meydana gəlməsinə səbəb olub. Dilarə
Əliyeva, Vaqif Arzumanlı, S.Turabov, Həmid Araslı, R.İsmayılov, M.Kazımov, A.Kazımova, Əsgər Sərkaroğlu,
Fikrət Quliyev və başqaları Nizami və dünya ədəbiyyatı problemlərini araşdırıb.
Xəlil Rza Ulutürk də Nizami irsinə məhəbbətlə yanaşıb, Nizami haqqında qiymətli məqalələr yazıb, “Sirlər
xəzinəsi”, “Yeddi gözəl” və “İsgəndərnamə” poemalarını uğurla ana dilimizə çevirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci ili “Nizami ili” elan etməsi dünyada ölkə
ideologiyası və mədəniyyətinin təbliği ilə yanaşı, Nizami Gəncəvi irsinə olan elmi-tədqiqat və poetik tərcümə
marağını da gücləndirib. Akademik İsa Həbibbəylinin rəhbərliyi ilə Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda
da geniş yaradıcılıq işləri həyata keçirilir, yeni monoqrafiya və kitablar çap olunur, dissertasiyalar yazılır. Hazırda
institutda “Nizami ensiklopediyası”nın yazılması sahəsində gərgin iş gedir. İnstitutun Nizamişünaslıq şöbəsi də
bütün imkanlarını səfərbər edib.
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Nizami Gəncəvi Macarıstana gəlir...
Vilayət Quliyev
Azərbaycan Respublikasının Macarıstandakı keçmiş səfiri
Azərbaycanın Macarıstandakı keçmiş səfiri Vilayət Quliyevin təşəbbüsü əsasında "Nizami Gəncəvi
ili" çərçivəsində macar türkoloqu və tərcüməçi Laura Pal Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin "Azərbaycan
şairi Nizami" monoqrafiyasını orijinaldan macar dilinə çevirir. Bu il iyun ayında Macarıstanda rəsmi
səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri xanım Sahibə Qafarovanın və bir qrup macar
şərqşünasının iştirakı ilə Türk Əməkdaşlıq Şurasının Budapeşt ofisində tərcümənin təqdimat mərasimi
keçirilib.
Kitab ilin sonuna qədər Budapeştin "Kalota" nəşriyyatında çap olunacaq. Səfir Vilayət Quliyev
nəşrə geniş ön söz yazıb. Həmin müqəddiməni "525-ci qəzet"in oxucularına təqdim edirik.
***
1941-ci ildə keçmiş Sovet İttifaqında Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyinin
təntənəli şəkildə qeyd edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Bu münasibətlə Y.Bertels, A.Krımski kimi görkəmli rus
Sovet şərqşünaslarının Nizaminin şəxsiyyətinə, dövrünə, yaradıcılığına dair kitabları çap olundu. Kitablarda
diqqəti cəlb edən ən mühüm cəhət məsələyə konseptual baxışın dəyişməsi idi - müəlliflər Qərbi Avropa
şərqşünaslığında yaranmış çoxəsrlik ənənəni pozaraq Nizami irsini klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunəsi kimi
öyrənməyə üstünlük vermişdilər. İlk ədəbiyyat tarixçimiz Firidun bəy Köçərlinin 1903-cü ildə irəli sürüb
əsaslandırdığı "Gəncədə doğulmuş Nizami Azərbaycan şairidir" fikri daha çox tərəfdarlar tapmağa başlamışdı.
Nizamini fars şairi kimi qələmə verənlərin bir neçə əsr davam edən monopoliyasına son qoyulmuşdu. Şairin türk
dünyası ilə bağlılığını inandırıcı şəkildə əsaslandırmaq üçün əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin hazırlanması qərara
alınmış və bu məqsədlə nüfuzlu alimlərdən ibarət üçün xüsusi komissiya yaradılmışdı.
Lakin 1941-ci ilin iyununda faşist Almaniyasının Sovet İttifaqı ilə müharibəyə başlaması Nizami ilə bağlı
tədbirlərin təşkilinə, böyük şair haqqında yazılmış və yazılmaqda olan bir çox əsərlərin nəşrinə imkan vermədi.
Nizami Gəncəvinin dünya mədəniyyəti tarixində hadisəyə çevrilən 800 illik yubileyi müharibədən sonra - 1947ci ildə keçmiş SSRİ-nin bütün böyük mədəniyyət mərkəzlərində, xüsusən də şairin tarixi vətənində təntənə ilə
qeyd edildi.
Azərbaycanda nizamişünas alimlər nəsli də məhz 1930-cu illərdən sonra yetişməyə başlamışdı. Şairin bütün
əsərləri farscadan Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş və tezliklə oxucular arasında populyarlıq qazanmışdı.
Bolşevik işğalından sonra Vətənini tərk etməyə məcbur olan bir nəfər siyasi mühacir də Nizaminin
yubileyini məşhur həmyerlisinin adına layiq şəkildə - həyat və yaradıcılığı haqda orijinal tədqiqat əsəri ilə
qarşılamağa hazırlaşırdı. Rahat şəraitdə işləyən, assistent, laborant, makinaçı və kitabxana əməkdaşlarının
yardımından bol-bol bəhrələnən Sovet alimlərindən fərqli olaraq vətənpərvər mühacir hər işi - əlyazmasının üzünü
köçürməkdən tutmuş korrekturanı oxumağa qədər özü görürdü. Əsərini şairin yubileyinə çatdırmaq istəyirdi.
Böyük fədakarlıq bahasına kitab 1941-ci ildə artıq hazır idi. Amma müharibə hamı kimi onun da planlarını pozdu.
İlk nəşri on il gözləmək lazım gəldi.
Mühacir isə ruhdan düşmürdü. Hətta müharibə illərində yaşayış yeri kimi bir neçə ölkə dəyişməsi də
çətinlik və məhrumiyyətlərə rəğmən işin xeyrinə olmuşdu. Müxtəlif ölkələrin kitabxanalarından istifadə etmiş,
"Azərbaycan şairi Nizami" adlandırdığı fundamental tədqiqatını yeni fakt və materiallar hesabına daha da
təkmilləşdirmişdi. Nəticədə əsərin həcmi də ilk variantla müqayisədə xeyli artmış, istinad olunan mənbələrin
siyahısı genişlənmişdi.
***
Nizaminin nəhəng irsini bütün klassik müsəlman Şərqi mədəniyyəti kontekstində araşdırmaq fikrinə düşən
bu fədakar insan kim idi?
Söhbət 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından və Azərbaycanda
milli dövlətçilik məfkurəsinin ideologlarından biri - Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən (1884-1955) gedir. Onun
Nizami haqda mükəmməl tədqiqatı ilk dəfə macar ədəbi-elmi ictimaiyyətinə təqdim olunur. Əlamətdar haldır ki,
macarca həm də əsərin tərcümə edildiyi ilk xarici dildir.
İctimai-siyasi xadim, publisist, yazıçı-dramaturq və ədəbiyyatşünas-alim M.Ə.Rəsulzadənin XX əsr
Azərbaycan ictimai-siyasi və ədəbi fikri tarixində xüsusi yeri var. Siyasi mübarizəyə və publisist fəaliyyətə erkən
yaşdan başlamışdı. 1902-ci ildə Bakıda "Müsəlman gənclər birliyi" adlı cəmiyyət qurmuşdu. Birinci rus inqilabı
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illərində həmfikirləri ilə birlikdə sosial-demokrat "Hümmət" təşkilatını yaratmış, onun "Hümmət" və "Təkamül"
adlı nəşrlərinə rəhbərlik etmişdi.
Rusiya gizli polisinin təqibindən və həbs təhlükəsindən xilas olmaq üçün 1908-ci ildə İrana getmişdi.
Burada da fəal ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə tanınan Məhəmməd Əmin açıq fikirli İran ziyalılarına İran Demokrat
Partiyasının təsisində kömək göstərmişdi. Redaktorluğu altında çıxan "İrane no" ("Yeni İran") qəzeti qısa müddət
ərzində ölkənin ən populyar dövri nəşrlərindən birinə çevrilmişdi.
1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi münasibəti ilə Rusiyada əfvi-ümumi elan edilməsi
nəticəsində təqib altındakı yüzlərlə şübhəli şəxs kimi Məhəmməd Əmin də vətənə qayıtmışdı. Və dərhal milli
hərəkatın ön sıralarında yerini tutmuşdu. Təsisçi və redaktoru olduğu "Açıq söz" qəzeti milli qüvvələrin istiqlal
ideyası ətrafında birləşməsində mühüm rol oynamışdı.1917-ci ilin mayında Moskva keçirilən Ümumrusiya
müsəlman qurultayında M.Ə.Rəsulzadə həmvətəni Ə.Topçubaşovla birlikdə yeni Rusiyanın federativ dövlət kimi
təşkili ideyasını sonadək müdafiə etmiş və nəticədə onların mövqeyi üstünlük qazanmışdı.
Qurduğu "Müsavat" partiyası 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elanında əsas
söz sahibi olmuşdu. Ən nüfuzlu siyasi qüvvənin rəhbəri və Milli Şuranın sədri kimi M.Ə.Rəsulzadə parlament
tipli demokratik respublika qurulmasında əsas söz sahibi kimi çıxış etmişdi.
1920-ci ilin aprelində vətəni bolşevik işğalına uğrayanda milli hərəkatın digər liderləri kimi Məhəmməd
Əmin də həbsə atılmışdı. Qəribə görünsə də, ölüm hökmünün icrasını gözlədiyi Bakı həbsxanasından onu gələcək
Sovet diktatoru Stalin çıxarıb özü ilə Moskvaya aparmışdı. Buna sadəcə köhnə borcun qaytarılması da demək
mümkündür. Birinci rus inqilabı dövründə bolşevik Stalinlə sosial-demokrat Rəsulzadə çiyin-çiyinə çalışmışdı.
İş elə gətirmişdi ki, hakimiyyət mövqeyində dayanan bir qrup fəhlə bolşevik təbliğatı aparan Stalini mazut
quyusuna atmaq istəmişdi. Yalnız Məhəmməd Əminin işə qarışması onun həyatını xilas etmişdi. Təhlükə
sovuşana qədər Stalin dostunun mənzilində gizlənmişdi.
Artıq Sovet Rusiyasının ikinci adamına çevrilən Stalinlə yaxınlığına, mühüm dövlət orqanında - Millətlər
Komissarlığında çalışmağına baxmayaraq, M.Ə.Rəsulzadə bolşevik ölkəsində qalmağın yaxşı heç nə vəd
etmədiyini aydın başa düşürdü. Ona görə də ilk imkan yaranan kimi tatar dostlarının köməyi ilə ezamiyyətdə
olduğu Leninqraddan Finlandiyaya qaça bilmişdi.
1922-ci ildən etibarən Finlandiya, Türkiyə, Polşa, Almaniya, Rumıniya, yenidən Türkiyə kimi ölkələrdə
siyasi mühacir həyatı yaşayan M.Ə.Rəsulzadə həyatının sonuna qədər qələmi və sözü ilə Vətəninin azadlığı
uğrunda mübarizə aparmışdı. 30 ildən çox dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş Azərbaycan siyasi
müxalifətinin fəaliyyətinə rəhbərlik etmişdi. Onun "Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz" kəlamı onilliklər
boyu Azərbaycanda milli müstəqillik savaşının əsas devizinə çevrilmişdi. "İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal"
şüarı M.Ə.Rəsulzadəni tək öz vətəninin deyil, bütün Şərq miqyasında müstəmləkəçiliyə qarşı milli-azadlıq
hərəkatının liderlərindən biri kimi tanıtmışdı.
İlk gənclik çağından ictimai-siyasi mübarizə meydanında olması, digər tərəfdən isə imkansızlıq ucbatından
Məhəmməd Əmin ardıcıl təhsil ala bilməmişdi. Sadəcə Bakı Texniki Məktəbini bitirmişdi. Ana dili ilə bir sırada
rus və fars dillərini mükəmməl öyrənmişdi. Amma fitri istedadı və daim öz üzərində işləməsi nəticəsində yüksək
natiqlik qabiliyyətinə, nəzəri təfəkkürə və hərtərəfli biliyə malik ictimai-siyasi xadim, lider şəxsiyyət kimi
yetişmişdi.
***
Yarım əsrlik ədəbi yaradıcılığı dövründə M.Ə.Rəsulzadə istər klassik, istərsə də çağdaş Azərbaycan
ədəbiyyatının şəxsiyyət və problemlərinə dair bir sıra qiymətli əsərlər qələmə almışdı. Onun müxtəlif illərdə nəşr
olunan "Azərbaycan Cümhuriyyəti. Keyfiyyəti-təşəkkülü və indiki vəziyyəti" (İstanbul, 1923), "Əsrimizin
Siyavuşu" (İstanbul,1928), "Kafkasya türkləri" (İstanbul, 1928), "Azərbaycan müstəqillik uğrunda mübarizədə"
(Varşava, 1938), "Azərbaycanın kültür gələnəkləri" (Ankara, 1949), "Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı" (1950)
kitablarında, çoxsaylı məqalələrində milli ədəbiyyatın zənginliyi, ölkənin yetirdiyi görkəmli ədəbi şəxsiyyətlər,
təkrarsız Azərbaycan mədəniyyəti diqqət mərkəzinə çəkilmişdi. Bu mənada müəllifin Nizami Gəncəvi (11411209) şəxsiyyətinə və irsinə müraciəti təsadüfi deyil, qanunauyğun xarakter daşıyırdı.
Nizami qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə doğulmuş, ömrünün sonuna qədər burada yaşamış, adını
əbədiləşdirən beş poemanı - məşhur "Xəmsə"ni Gəncədə yaratmışdı. Şair əsərlərini həmin dövrdə bütün Yaxın
Şərqdə poeziya dili sayılan fars dilində yazmışdı. Qəribədir ki, yalnız bu amilə əsaslanaraq əsrlər boyu Nizami
Gəncəvini "fars şairi", "fars ədəbiyyatının klassiki" kimi tanıtmışdılar. Bir sıra qərbli müəlliflər indi də iddia
edirlər ki, Sovet şərqşünasları yalnız Stalinin göstərişindən sonra Nizamini Azərbaycan şairi kimi öyrənməyə
başlayıblar. Sovet elminə münasibətdə bu iddianın mümkünlüyünü bəlkə də qəbul etmək olar. Lakin
M.Ə.Rəsulzadə SSRİ-də yaşamırdı, üstəlik, Stalinin qatı əleyhdarı və ideya düşməni idi. Təbii ki, düşməndən heç
bir sifariş ala bilməzdi. O, sadəcə Nizami dövrünün, şəxsiyyət və əsərlərinin dərin təhlili nəticəsində şairin
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Azərbaycana, milli ədəbiyyata mənsubluğu qənaətinə gəlmişdi. Odur ki, tərəddüd etmədən kitabını "Azərbaycan
şairi Nizami" adlandırmışdı.
Müəllif əsərə nə üçün məhz belə bir ad seçməsinin səbəblərini izah edərək yazırdı: "Fəqət nə etməli, dünya
böyüklərinin adları ətrafında millətlər arasında çəkişmə yeni bir şey deyildir. Bir də başqalarının yanlış adətlərini
pozmamaq üçün Azərbaycan öz təbii haqqından necə vaz keçsin?"
Nizaminin farsca yazması onu fars ədəbiyyatının nümayəndəsi saymaq üçün yetərincə əsas verirmi? Təbii
ki, yox. Orta əsrlərdə bir çox Avropa müəllifləri əsərlərini dövrün elm dili sayılan latıncada qələmə alırdılar. Eyni
məntiqlə latın dilli alman, macar, yaxud çex alimini də qədim Roma mədəniyyətinə aid etmək mümkündür. Amma
təbii ki, belə orta əsr müəlliflərini latın dünyasına bağlayan yalnız dil amilidir. Əsərlərində araşdırdıqları məsələlər
öz ölkələri ilə, xalqlarının tarixi, mədəniyyəti və mənəviyyatı ilə əlaqədardır. Eyni sözləri ədəbi ənənəyə əsaslanıb
farscaya üstünlük verən Nizami haqqında da demək olar.
Nizami farsca yazsa da, bütün əsərlərini türk hökmdarlarına ithaf etmiş, yaxud onların istəyi və sifarişi ilə
qələmə almışdı. M.Ə.Rəsulzadə kitabının "Türk hakimiyyəti altında fars ədəbiyyatı" fəslində bu prinsipial
mahiyyət daşıyan məqama toxunmuşdu: "İslamdan sonrakı yeni fars dilinin ən böyük abidəsi olan "Şahnamə"ni
Firdovsi Sultan Mahmud Qəznəvinin sarayında yazıb. Dünyaca məşhur olan rübailəri ilə Ömər Xəyyam Səlcuqi
Məlikşahın məhəbbətini qazanıb. Fars qəsidəsinin məşhur nümayəndəsi Ənvəri Sultan Səncərin şairidir. Sədi,
Hafiz və digər İran klassikləri də ya Səlcuqilərin, ya onlardan sonra gələn Atabəylərin zamanında yetişiblər.
Klassik İran ədəbiyyatının sonuncu ustadı sayılan Cami, Teymurilərdən Hüseyn Bayqaranın sarayına və Əlişir
Nəvainin məclisinə mənsub olublar... Türk xaqan və sultanları fars ədəbiyyatına hamilik göstərib".
Nizami əsərlərinin diqqətli tarixi-tekstoloji təhlili nəticəsində müəllif onun poetik dilində çoxsaylı türk
sözləri aşkara çıxarmaqla bir sırada ruh, mənəviyyat və düşüncə etibarı ilə də türk olduğunu sübuta yetirməyi
bacarmışdı. Məsələn, Nizami islam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmmədi hünərdə və ədalətdə türkə bənzədir. Təbii
ki, bənzətmənin müəllifi fars şairi olsaydı, belə şərəfi yalnız öz millətinə aid edərdi. XX əsrin ortalarından etibarən
Nizami Gəncəvinin türk-Azərbaycan ədəbiyyatına mənsubluğu fikrinə İranda da tərəfdarlar tapılır. Məşhur İran
şairi və tanınmış filoloq, Tehran universitetinin professoru Məliküşşüəra Bahar (1886-1951) bir dəfə etiraf etmişdi
ki, "əz Nezami buyi-tork miayəd" - yəni "Nizamidən türk qoxusu gəlir".
M.Ə.Rəsulzadəyə görə, "Fars ənənəsini fars dilində canlandıran Firdovsi milli bir şəxsiyyətdir. O, İran
millətçiliyinin ideoloqu və fars oğlu farsdır. "Mühakimətül- lüğəteyin" adlı tanınmış əsəri ilə türk dilinin fars
dilindən üstünlüyünü isbat edən və bu müddəanı əyaniləşdirmək üçün fars ədəbiyyatının başlıca kitablarına
bərabər cağatay türkcəsi ilə əsərlər yazan Mir Əlişir Nəvai də ədəbi türk millətçiliyinin atası və "türk oğlu
türkdür". Təbii ki, əsərlərini farsca yazmasına baxmayaraq, Nizami də özünü türk sayan və türklüyü ilə qürur
duyan bir sənətkar olmuşdu.
Azərbaycanda məşhur atalar sözü var: "Görünən dağa nə bələdçi?" Kitabın bütün məziyyətlərindən
müxtəsər bir müqəddimədə söz açmaq imkan xaricindədir. Yalnız onu deyə bilərəm ki, macar türkoloqları və
şərqşünasları bu diqqətəlayiq əsər vasitəsi ilə orta əsrlər İslam Şərqi və Azərbaycan mədəniyyəti haqda geniş bilgi
alacaq, Nizami Gəncəvinin sənət dünyasının sirlərinə vaqif olacaqlar.
***
"Azərbaycan şairi Nizami" kitabı ilk dəfə 1951-ci ildə Ankarada, Milli Egitim Basımevində nəşr edilmişdi.
Rəsulzadənin adı kimi əsərləri də vətənində yasaq olduğundan nizamişünaslıqda xüsusi yeri və əhəmiyyəti olan
kitab on illər boyu Azərbaycan alimləri üçün əlçatmaz qalmışdı. Yalnız Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində (1991ci il) əsər natamam şəkildə kiril qrafikası ilə, sonra isə tam şəkildə latın qrafikasında Bakıda buraxılmışdı.
Kitab indiyə qədər Azərbaycanda dəfələrlə nəşr edilsə də, təəssüf ki, heç bir xarici dilə tərcümə olunmayıb.
Bu mənada türk və Azərbaycan ədəbiyyatının bir sıra nümunələrini uğurla macar dilinə çevirən xanım Pal Laura
üzərinə çox çətin vəzifə götürüb və inanıram ki, onun öhdəsindən uğurla gəlib. Kitabın tərcüməsində və nəşrində
əməyi olan hər kəsə ölkəmiz adına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Düşünürəm ki, bu, həm Azərbaycan, həm də
macar mədəniyyətinə xidmətdir, iki xalq arasında daha bir mədəni-mənəvi körpünün qurulmasıdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə cari
il Azərbaycanda "Nizami ili" elan olunub. Sərəncam ölkəmizdə və onun sərhədlərindən kənarda Nizami
Gəncəvinin dövrünə, şəxsiyyətinə, ədəbi irsinə marağı artırmaq, əsərlərinin yeni nəşrlərini, habelə həyat və
yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqatları təşviq etmək məqsədi daşıyır.
Əlamətdar haldır ki, "Nizami ili" ilə bağlı ilk nəcib və pozitiv siqnallar dost Macarıstandan eşidilir.
Azərbaycanın görkəmli tarixi şəxsiyyəti Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin "Azərbaycan şairi Nizami" kitabı qardaş
ölkənin elm adamlarının və bütünlükdə mütaliə həvəskarlarının həyatına daxil olur...
Ölməz əsərlər müəllifi Nizami Gəncəvi qazanacağı dünya şöhrətini sanki öncədən görmüş və şeirlərinin
birində uzaqgörənliklə yazmışdı:
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Min il sonra sorsan "Haradadır o?"
Hər yerdən səs gələr: "Buradadır o!"
İndi əminliklə deyə bilərik ki, ədəbiyyatımızın klassiki, böyük filosof və humanist dünyanın müxtəlif
guşələri ilə birlikdə həm də dost macar torpağındadır.
20 iyun 2021-ci il,
Budapeşt
525-ci qəzet.-2021.-14 avqust.-№144.-S.14-15.
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Nizami Gəncəvinin fəlsəfi irsində "Ədalət" nəzəriyyəsi
(II yazı)
Mail Yaqub
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Şah və Ədalət
XX əsrin tanınmış siyası filosofu Con Rauls siyasi fəlsəfədə "Ədalət" nəzəriyyəsi ilə məşhurlaşdı. O,
tədqiqatlarının ikinci dönəmində Ədalət (Justice) məfhumunu İnsaf (Fairness) məfhumu ilə eyniləşdirdi. Rauls
ədalətli olmağı insaflı olmaq kimi dəyərləndirdi. Maraqlıdır, XII əsrin filosofu Nizami Gəncəvi Ədalət təbirini
işlədərkən ardınca İnsaf ibarəsini gətirir. "Sirlər xəzinəsi" əsəri 20 bölmə və ya söhbətdən ibarətdir. Burada 2-ci
və 4-cü söhbətlər ədalət və insaf məsələsinə həsr olunub. Nizami 2-ci söhbətdə ədalətin və insafın əhəmiyyəti
barədə söhbət açır. O, məmləkətin sabitliyinin yalnız ədalətlə mümkün olacağını vurğulayır. Ədalət gələrsə,
insanın ağlı və zəkası sevinər.
Poemanın davamında 531-579-cu illərdə İranda hökmranlıq etmiş Sasani padşahı I Xosrov Nuşirəvan şahın
vəziri ilə söhbəti verilir. Onlar viran qalıb xərabəyə çevrilmiş bir kəndin yanından keçərkən səssiz kənddən 2
toyuq səsi eşidirlər. Vəzir şaha dərhal ədalət məsələsini xatırladır. Bildirir ki, məmləkətin idarəçiliyində ədalət
prinsipi hakim olmasa, gələcəkdə viran qalmış kəndlərin sayı yüz minlərə çatacaq. Nəticədə, ölkə xarabalığa
çevriləcək.
Bu poemanın 4-cü bülümündə məşhur bir hekayə nəql edilir: "Qoca qarı və Sultan Səncər" hekayəsi. Sultan
Səncər həmin dövrdə daim eyş-işrətdə olan, ədalətdən xəbərsiz Səlcuq hökmdarıdır. Şəhər hakimi (Sultanın təyin
etdiyi hakim) bir qatili tapmaq üçün qoca qarının evinə hücum çəkir, ondan zorla qatil haqda məlumat istəyir.
Qoca qarı isə qatil barədə məlumatsızdır. Qarının Sultana şikayəti və ona dediyi sözlər poemada yüksək bədii
tərzdə təsvir edilir. Qoca qarı Sultanı qiyamət gününün hesab-kitabı ilə qorxudur. Ona xatırladır ki, şahın vəzifəsi
insanlara çətinlik yaratmaq deyil, onların çətinliyini həll etməkdir, zəiflərin başına sığal çəkməkdir, ac zavallıların
komasına işıq saçmaqdır, yaralı könüllərə dərman olmaqdır. Deyir ki, şahdan xalqa həqarət gəlməz, güc-qüvvət
gələr. Ədalət, insaf budur.
"Sirlər xəzinəsi"nin 14-cü məqaləsində yenidən rəiyyətin şahla dialoqu yer alır. Qoca bir kişi zalım şahın
zülmlərindən danışır. Şahın xəfiyyəsi bunu görür və şaha xəbər aparır. Şah qocanı saraya çağırır. Qoca dəstəmaz
alır və saraya yollanır. Şahla üz-üzə dayanan qoca onun bütün zülmlərini qorxmadan deyir. Şah qəzəblənir. Qoca
özünü onun qarşısında dayanan güzgüyə bənzədir. Şaha bildirir ki, güzgü sənin eyblərini sənə göstərərkən
güzgünü sındırma, eyblərini islah et, aradan qaldır. Bu sözlər şahın qəlbinə yatır, rəftarını dəyişir və ədalətli
olmağa qərar verir.
"Xosrov və Şirin" poemasının əvvəlində Nizami Sasani hökmdar Hürmüzün oğlu Pərvizə qarşı ədalətli
rəftarını şərh edir. Pərviz ova çıxır və yorulur. Yaxındakı kəndlərdən birinə gedir və orada musiqi-şərab məclisi
təşkil edərək səhərə qədər əylənir. Pərvizin atı kəndlilərin həyətinə girib icazəsiz otlayır, qulu da icazəsiz bir
kəndlinin bağına girir. Xəbər Hürmüzə çatır və o, dərhal oğlunu cəzalandırır. Şair bu dastanı nəql etdikdən sonra
atəşpərəstlik dininə sitayiş edən Hürmüzün ədalətini dövrünün müsəlman şahlarına nümunə kimi göstərir.
Nizaminin ibarələrindən məlum etmək olur ki, onun fikrincə, müsəlmanın ədalətli olmağı daha vacibdir.
Əsərin sonunda Nizami yenidən fəlsəfi fikrin dərinliklərinə enir. Zülmün qarşılıqsız qalmayacağını bildirir:
"Həyat ədalətin beşiyidir". Bu, filosofun təsbitidir. Nə edirsənsə, bunun bədəlini ödəyəcəksən. Kainat nizamintizam, ədalət üzərindədir. Başqasına quyu qazırsansa, bir gün həmin quyuya özün düşəcəksən. "Bütün cahana
bir nida gəldi: Kim başqasına pislik edirsə, əslində, özünə pislik etmişdir". Çünki təbiət zülmkarı cəzalandırır.
Bu, mütləqdir.
Nizaminin “Xəmsə”sindən şahların ədaləti və ədalətsizliyi haqda hekayələri nəzərdən keçirdik. İndi isə
onun ədalətlə bağlı digər bir ideyasına baxaq. Bu, 16-cı əsrin siyasi filosofu Tomas Murun təbirilə desək, utopiya
və ya ideal dövlət haqqında irəli sürdüyü mülahəzilərdir.
Nizami və utopiya
Utopiya, ideal dövlət modeli, ideal cəmiyyət konsepsiyasıdır. Qədim yunan filosofu Platon (e.ə. 4-cü əsr)
"Dövlət" əsəri yazmaqla ideal dövlətin strukturunu, şərtlərini və əsaslarını verməyə çalışdı. Sonralar bu ənənə
filosoflar tərəfindən davam etdirildi. Müsəlman filosofu Əl-Farabi (872-950) ideal dövlət nəzəriyyəsi yaratdı.
Utopiya ədalət məsələsinə sıx bağlıdır. Çünki məhz ədalətin ən yüksək olduğu dövlət, ideal dövlət statusu ala
bilir. Nizami Gəncəvi "İskəndərnamə" əsərinin son hissəsində ideal dövlət barədə düşüncələrini bölüşür, bunun
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xüsusiyyətlərini, forma və məzmununu təsvir edir. O, peyğəmbərlik məqamına çatdıqdan sonra yenidən dünyanın
seyrinə davam edir. Bir şəhərə rast gəlir. Şəhər əhli səfa-səmimiyyət içində yaşayır. Şəhərin qapıları və orada olan
bər-bəzəkli dükanlar qıfılsızdı. Qocalar İskəndərin pişvazına gəlirlər. İskəndər onlardan soruşur: Necə ola bilir ki,
sizin bağlarınız bağbansız, sürüləriniz çobansızdır? Onlar cavab verirlər: Bu şəhərin əhalisi həqiqətən dinə sitayiş
edən insanlardı. Onların həyat meyarı dürüstlük və sədaqətdir. Əgər bizdən kimsə ziyan görsə, hamı onun ziyanını
aradan qaldırmaq üçün əlbir olur. Bizim cəmiyyətdə bərabərlik hökm sürür. Bizim varımız, mal-mülkümüz
bərabərdir. Bu səbəbdən kimsə yoxsul deyil ki, varlılar ona rişxənd etsin. Bizim dövlətə, hakimiyyətə ehtiyacımız
yoxdu. Axı heç kim başqasının malına göz dikmir, kimsə oğurluq etmir. Buranın əhalisi dünya malına hərislik
etmir, möhtəkirliklə, var-dövlət yığmaqla məşğul olmur. Əgər ova getsək və ovladıqlarımız çox olsa, biz israf
etmərik, ehtiyacımız qədərində ondan yeyərik. Bu şəhərin əhalisi kifayət qədər uzun ömür yaşadıqdan sonra
dünyadan köçərlər. Bu səbəbdən biz ölülərimiz üçün üzülmərik.
İskəndər bütün bu gördüklərindən təəccüblənir və qərara alır ki, onların həyat tərzini seçsin.
Məşhur bir sual var: Cəmiyyət filosofu yaradır, yoxsa filosof cəmiyyəti? Bu sualın düzgün cavabı belədir:
Şübhəsiz, cəmiyyətin sosial-siyasi durumu filosofun formalaşmasında əsaslı rola malikdir. Lakin filosof həmin
cəmiyyətdə formalaşandan sonra oranın vəziyyətini və problemlərini tənqid edə bilər. Nizaminin yaşadığı dövr
və ərazi Səlcuq sultanlarının Böyük Atabəylərinin hakimiyyətinə təsadüf etmişdi. Zülm, haqsızlıq ən yüksək
həddə çatmışdı. Belə bir dövrdə yaşayan Nizami ömrünün bir neçə ilini cəmiyyətdən təcrid olsa da, o, xəlvətə
çəkilib siyasi-fəlsəfi məzmunlu ədəbiyyat nümunələri yaradırdı, zalım hakimiyyətə qarşı ədəbiyyatın dili ilə
mübarizə aparırdı. Bu, Nizaminin dühasının başqa bir səhifəsidir.
525-ci qəzet.-2021.-4 avqust.-№136.-S.19.
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Nizami Gəncəvinin fəlsəfi irsində "Ədalət" nəzəriyyəsi
Mail Yaqub,
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Nizami Gəncəvi filosof kimi
Nizami Gəncəvi 12-ci əsrdə Azərbaycanda, Gəncə şəhərində yaşayıb. Onun zəngin kitabxanası və geniş
mütaliə dairəsi olub. İlahiyyat və Fəlsəfə sahələrində yüksək təhsilə sahiblənib. Yunan fəlsəfəsini dərin
araşdırmalar əsasında əxz edib. Nizami Gəncəvi zəngin ədəbiyyat-şeir nümunələri yaradıb. Onun yaradıcılığını
farsdilli poeziyanın zirvəsi, əsas sütunlarından biri adlandırırlar. Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"si epik və lirik
ədəbi-fəlsəfi nümünə kimi bu günə qədər aktualdır. "Xəmsə" (beşlik) "Sirlər xəzinəsi" (Məxzənül-əsrar), "Xosrov
və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl" (Həft peykər) və "İskəndərnamə"dən ibarətdir. "Sirlər xəzinəsi" və
"İskəndərnamə"dən başqa, digər üç əsər lirik ruhda qələm alınıb. Bu üç əsərdə verilən sevgi dastanları bədii
üslubda tərtib olunub. Filosof şairin "İskəndərnamə" əsərinin qəhrəmanı e.ə. 4-cü əsrdə yaşamış qədim
Yunanıstanın məşhur sərkərdəsi makedoniyalı İskəndərdir. Bu əsər və "Sirlər xəzinəsi" epik ruhda yazılıb. Nizami
lirik-aşiqanə məzmunlu əsərlərində də böyük ustalıqla özünün ictimai-siyasi-fəlsəfi ideyalarını təqdim etməyə
müvəffəq olub. Məhz bu cəhətə görə orta əsrlərdə onun irsini tədqiq edən alimlər Nizamiyə "həkim" ləqəbini
vermişlər. Həmin dövrdə filosofa həkim deyilirdi. Nizaminin fəlsəfəyə və yunan irsinə olan diqqəti həmin dövrdə
müsəlman dünyasında antifəlsəfə ruhunun hakim olması ilə baş verirdi. 11-ci əsrin məşhur teoloq-filosofu Abu
Hamid Qəzali yunan fəlsəfəsini sərt tənqid edərək bu yöndə müxtəlif əsərlər yazmış və islam dünyasında fəlsəfəyə
qarşı kəskin mübarizə cərəyanı formalaşdırmışdı. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bütün bu qadağalara rəğmən,
müasirlərindən fərqli olaraq, Nizami fəlsəfi fikrə rəğbətlə yanaşmış, əsərlərində, xüsusilə, "İskəndərnamə"
poemasında yunan filosoflarının təbiət, həyat, insan və bu kimi fundamental məsələlərə aid mühakimələrinə geniş
yer vermişdi.
Nizami sufi kimi tanınmasa da, onun misraları irfani məqamlarla zəngindir. "Sirlər xəzinə"si əsəri filosofun
irfani şəxsiyyətinin aynasıdır. Bu əsərdə əsas diqqət "İnsanın qəlbi"dir. Bütün arif-sufilərin baxışında qəlb
həqiqətin təcəlla - zühur etdiyi məkandır. Lakin Nizami Gəncəvinin şəxsiyyətinin fəlsəfi çaları təkcə onun
"İskəndərnamə"dəki yunan filosoflarına istinadən açdığı metafizik bəhsləri və "Sirlər xəsinəsi"ndəki irfani
düşüncələri ilə məhdudlaşmır. O, əsl həqiqətdə həm də orta əsrlərin müsəlman filosofu kimi ictimai-siyası
mövzuların dərin qatlarına enən siyasi fəlsəfənin əsas ideya sahiblərlərindən biri hesab olunur. Burada "siyasi"
ifadəsi təkcə "hakimiyyət"ə və dövlətçiliyə aid olan məsələlərə deyil, bütünlüklə ictimai xarakter daşıyan
problemlərə şamil olur. Başqa təbirlə desək, "Siyasi fəlsəfə" təbirindəki "siyasi" ifadəsi "ictimai" sözü ilə
sinonimdir. Əslində, qədim yunan filosofu Aristotel də "siyasət" deyəndə ictimai məsələləri nəzərdə tuturdu.
Demək, əgər yer üzündə iki insan varsa, artıq siyasət var. Yəni həmin iki insanın bir-birilə ictimai davranışlarını
tənzimləyən qaydalar olmalıdır. Əgər "əxlaq" sözü ən geniş mənada (insanın davranışlarında yaxşı və pis işlər)
işlənərsə, o zaman Siyasi fəlsəfə Əxlaq fəlsəfəsinin bir hissəsi olacaq. Yəni Siyasi fəlsəfə sırf fərdi xarakterli
davranışları deyil, sosial yönümlü yaxşı-pisləri əhatə edəcək sahə kimi təsvir edilir. Bu mənada Nizami həm də
siyasət-əxlaq filosofu kimi təqdim oluna bilər. "Sirlər xəzinəsi"nin müqəddiməsində o, bir sufi-arif kimi nəzəri
irfan sahəsinə girir, ariflərin "xəlvət" vərdişindən söz açır. Amma əsərin davamında o, siyasi-ictimai nəzəriyyə
məkanına varid olur. Əsərin 20 bölməsindən ikisini Ədalət və insaf mövzusuna həsr edir. Burada zərif bir nüans
sezilir: Nizami fəlsəfi sisteminə əsasən ictimai ədalətin bünövrəsi irfandır. Yəni cəmiyyətdə, sosial münasibətlər
müstəvisində ədalətli insan olmaq üçün əvvəlcə Tanrı ilə irfani xəlvətə çəkilməli, nəfsini paklaşdırmalısan.
Nizami Gəncəvinin filosof simasını tam təsvir etmək üçün geniş tədqiqatlara ehtiyac var. Burada onun
Ədalət nəzəriyyəsinə işıq tutmaq üçün müqəddimə olaraq bəzi məqamları aydınlaşdırmağa çalışdıq. İndi isə
Nizamı Gəncəvinin Ədalət və İnsaf adlandırdığı mövzunun təqdimatına keçirik. Lakin ədalət insanın əsas
hüquqlarından biri olduğu üçün öncə Nizaminin məhz "İnsan" konsepsiyası haqda qısa təqdimatı zəruri hesab
edirəm.
***
Nizami Gəncəvi fəlsəfəsində İnsan və onun məqamı
İnsan kimdir, onun mahiyyəti nədir? İnsan dəyərli varlıqdırmı? İnsanın dəyərinin mənbəyi nədir? Bu suallar
qərb və şərq tarixində əsas fəlsəfi suallar sırasındadır. "İnsan" bütün zamanların ən aktual mövzusudur. İnsan bir
sıra hüquqlara sahib, həmçinin, məyyən vəzifələri olan varlıqdır. Modern dövrdən əvvəlki dönəmdə insan daha
çox vəzifələrinin axtarışında idi. Modernizmdən sonra isə o, əsasən hüquqlarını tələb edir. Düzdür, hətta modern
dövrdə də bəzi filosoflar insanı tam dəyərli ehtirama layiq varlıq kimi təqdim etməmişlər. Bu yöndə iki filosofun
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yanaşması daha çox nəzərə çarpır: Hobbs və Nitsşe. Modernist tərzi-təfəkkürünün əsasını qoyan filosoflardan biri
Tomas Hobbs (1588-1679) siyasi fəlsəfədə realist baxışlı idi. 19-cu əsrin alman filosofu Nitsşe isə nihilist. Realist
və nihilist baxışa əsasən insanın fundamental-mənəvi dəyəri yoxdur. Burada əsaslı bir sual meydana çıxır.
Dəyərsiz varlıqın hüquqları olar bilərmi? Əsla. Demək insan hüquqlarının təməl tezisi budur: "İnsan dəyərli və
ehtirama layiq varlıqdır". Nizami Gəncəvinin Əxlaq fəlsəfəsinin bünövrəsi bu mühüm tezisdir. İkinci prinsip
budur: İnsan dəyərli olduğu üçün bir sıra fundamental və təməl hüquqlara malikdir.
Filosof şair "Sirlər xəzinəsi" əsərinin yeddinci məqaləsində insanın möhtəşəm məqama sahib olduğuna
təkid edir. Hətta qeyd edir ki, bütün digər mövcudat insanın nazını çəkir. Nizami insanın yüksək dəyərini
vurğulayarkən poetik təbirlərdən yararlanır. O, insana xitabən sankı onu əzizləyir: Sən dünyaya gəldikdən sonra
süd deyil, şəkər içmisən. Nizami insan haqda mülahizələrini daha da inkişaf etdirərək əlavə edir: İnsan o qədər
əzəmətli və zəngin varlıqdır ki, kainatda olan mövcudatın hamısında sanki onun vücüdunun zərrəcikləri vardır.
Yəni insanın qabiliyəti və zərfiyyəti o qədər genişdir ki, bütün varlıqlarda insanın nişanəsi, ünvanı görünür.
Əbu Hamid Qəzali "Kimyayi səadət" (Xoşbəxtlik iksiri) əsərində yazır: İnsanın fitrəti (daxili dünyası,
xəmiri) Tanrı rəngindədir. Lakin saf güzgüyə bənzəyən insan qəlbi bəzən dünya hərisliyi və şəhvətlə paslanır.
Belə olan halda qəlb Tanrının aynası ola bilmir. Qəzalinin sözləri əslində, insanın həm cismani, həm də ruhani
varlıq olmağına işarədir. İnsan təkcə cism deyil, onun ehtiyacları təkcə cismanı ehtiyaclar deyil, onun ruhunun da
qidası var. Hətta Mövlana Ruminin təbirincə desək, insanın şəxsiyyəti, onun insanlığının məğzi və əsası onun
ruhudur. Ruha nəzarət olunmalıdır. Əks təqdirdə insanın varlığı sarsılacaq, tarazlıq pozulacaq, qəlb öz
funksiyasını itirəcək. Dahi Nizami də bu fəlsəfəni əsas götürür. Onun "Xəmsə"si başdan başa insanın mənəvi
təkamülünə, onun ruhunun mənəvi seyrinə həsr olunub. Burada verilən qəhrəmanlar böyük ruha sahib
şəxsiyyətlərdir. Nizaminin "insan"ı Tanrıya təzim edir. "Leyli və Məcnun" əsərinin başlanğıcında Tanrıya xitabən
zəngin mətləblər açıqlanır:
Ey adı ən gözəl başlanğıc olan,
Adınla başlanır yazdığım dastan,
Sən, ey xatirəsi könlümə həmdəm,
Adın düşməmişdir dilimdən bir dəm.
Bütün varlıqları özün yaratdın,
Bağlı qapılara açardır adın.
Adının qərarı olmadan əvvəl,
Qələm tutmamışdır dünyada bir əl.
Ey bütün varlığın həyat təməli,
Yetməz dərgahına bir insan əli.
Nizaminin təsvir etdiyi insan ilahi xislətlidir. Nədir bu ilahiliyin əsas xassəsi? Ədalət. İlahilik fitridir,
insanın yaranışında onun varlığına hopdurulan istəkdir. Ədalət də fitri tələbdir, insanın təməl haqqı-hüququdur.
"Xəmsə"də, "Sirlər xəzinəsi"ndən "İskəndərnamə"yə qədər filosof şair ideal cəmiyyət-dövlət yaratmaq
əzmindədir". Lakin burada mühüm bir məqama diqqət ayırmalıyıq. İdeal cəmiyyət ideal insan olmadan yarana
bilərmi? Məgər cəmiyyət fərdlərdən ibarət deyilmi? Demək, Nizami ideal cəmiyyətlə bərabər, həm də ideal insan
haqda düşünür. Əslində, onun "İskəndərnamə" əsərindəki İskəndər obrazı bütün həyatı boyu mənəvi təkamül
yolunu qət edən və sonda peyğəmbərlik məqamına çatan kamil-ideal insandır. Düzdür, burada peyğəmbərlik
məqamı deyəndə səmavi dinlərdəki peyğəmbərlik nəzərdə tutulmur. Nizami özü də bir ilahiyyat alimi kimi bu
məsələyə agahdır. Demək, ideal insan modeli yaratmaq mütəfəkkir şairin əsas amallarından biridir.
525-ci qəzet.-2021.-3 avqust.-№135.-S.12.
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Fəlsəfə və poeziya: Nizami, Nəsimi və Füzuli timsalında
Səlahəddin Xəlilov
Dünyanı daha dərin anlamaq üçün elm, daha incə duymaq üçün poeziya var.
Fəlsəfə isə duyğunun özünüdərk məqamı və idrakın poetik səviyyəsidir.
Fəlsəfə ilə poeziya arasında münasibət məsələsi əsrlər boyu həm şairlərin, həm də filosofların diqqət
mərkəzində olmuşdur.
Platon fəlsəfə ilə poeziya arasında nifaqdan danışır, Aristotel isə poeziyanın fəlsəfəyə (tarixdən) daha yaxın
olduğunu deyirdi. Kant poeziyanın bütün sənət növləri arasında ən üstün olduğunu vurğulayırdı... Və bu
üstünlüyün bir amili də onun vaxtaşırı fəlsəfə ilə oturub-durmaq şansıdır. Amma Kantın unutduğu bir məqam var:
Poeziyaya sadəcə sənətin bir növü kimi baxıla bilməz. Poetiklik həm qədimliyinə, həm də əhatə dairəsinə görə
rasionallıqdan geri qalmır və hər şeyin izahını ağıl çərçivəsində arayanlar poetikliyin məğzini tuta bilməzlər.
Təsadüfi deyil ki, Hölderlin bir şeirində həyatın poetikliyinə işarə edir və Haydeger onun bu bir misrasnın şərhinə
bütöv bir əsər həsr etmişdir.
Bu məqamda “fəlsəfə və poeziya” probleminə Şərqdən və Qərbdən baxışların da fərqli olduğunu
xatırlatmaq yerinə düşər. Hans Qadamer “Fəlsəfə və poeziya” adlı əsərində Qərb fəlsəfəsini Şərq müdrikliyindən
fərqləndirən cəhətlərdən biri kimi, poeziya ilə fəlsəfənin məsafəli olduğunu və gah uzaqlaşıb, gah da
yaxınlaşmalarına baxmayaraq, aralarında həmişə pozitiv bir gərginlik olduğunu qeyd edir.
Bəli, Şərqdə fəlsəfə və poeziyanın sinkretikliyi, onların tam ayrıla bilmədiyi və bəlkə heç ayrılmaq
istəmədiyi önəmli bir məqamdır. Və bu münasibətləri izləmək istəsək, ən münasib ədəbi meydan Nizami
yaradıcılığıdır.
Nizami poeziyasına fəlsəfə tarixi kontekstində baxaq.
Bəzən fəlsəfə tarixi ayrı-ayrı xalqların fəlsəfi fikir tarixi kimi (məsələn, “qədim yunan fəlsəfəsi”, “islam
ölkələrində fəlsəfə”, “klassik alman fəlsəfəsi” və s.) təsnif edilir. Lakin bunun heç bir elmi-metodoloji əsası
yoxdur. Söhbət ancaq vahid ümumbəşəri fikir prosesinə hansı xalqın hansı dövrdə və nə kimi bir pay verməsindən,
bu prosesdə nə dərəcədə fəal iştirakından gedə bilər ki, bu da “fəlsəfə tarixinin” predmetinə aid olan məsələ deyil.
Bu baxımdan, Zərdüştün, Konfutsinin, Sokratın fikirləri ümumbəşəri səciyyə daşıdığı kimi, Fərabinin, İbn
Sinanın, Bəhmənyarın fəlsəfi tədqiqatları da ümumbəşəri məzmunludur.
Fəlsəfə tarixi ümumbəşəri fəlsəfi fikrin vahid bir proses kimi inkişaf yolunu əks etdirir. Təbiidir ki, ilk
fəlsəfə tarixçiləri də məhz filosofların özləri olmuşlar. Platonun “Dialoqlar”ı, Aristotelin “Metafizika”sı ona
qədərki fəlsəfi fikir haqqında məlumat verən, onların məğzini əks etdirən əsas mənbələr hesab olunur. Hələ antik
dövrdə bəzi filosoflar daha çox məhz fəlsəfə tarixi üzrə ixtisaslaşmışdılar. Buna ən gözəl misal Diogen Laertski
sayıla bilər. Plutarx əsasən tarixçi olsa da, həm də fəlsəfə tarixçisi idi.
Azərbaycanda da fəlsəfi fikir tarixinə dair məlumatlar lap çoxdan, hələ orta əsrlərdən qələmə alınmışdır.
Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” əsəri (xüsusən “İqbalnamə”) sadəcə bədii əsər kimi deyil, həm də bir sıra
mühüm ümumbəşəri fəlsəfi ideyalar və dünya xalqlarının bir çox böyük filosofları haqqında məlumat verilməsi
baxımından da olduqca əhəmiyyətlidir. Nizami özünəməxsus bir fəhmlə fəlsəfə tarixinə bir tarix kimi deyil, məhz
bir fəlsəfə kimi yanaşır. Belə ki, müxtəlif dövrlərdə fərqli ölkələrdə yaşamış böyük filosoflar tarixi və coğrafi
sədləri aşaraq bir masa arxasında oturur, daha doğrusu, vahid hökmdarın dövrəsinə toplaşırlar. “Fikrin, ideyanın
zamanı və məkanı yoxdur”, - mövqeyindən çıxış edən Nizami məclisə tarixin qaranlıqlarında qalanları deyil,
bütün zamanlar üçün nur mənbəyi olanları toplayır və özü də onlarla bir məclisdə əyləşir. Məclisə yeddi filosof
çağırılmışdır. İkisi isə ev sahibləridir: hökm sahibi, qılınc tutan İsgəndər və söz sahibi, qələm tutan Nizami.
Əslində, bütün deyilənlər Nizaminin öz fikir süzgəcindən keçirilib qələmə alınır. O, özündən əvvəl yaşayanların
mövqeyini sonrakı zamanların bilikləri ilə zənginləşdirir və yeni arqumentlər əlavə edir. Məsələn, Falesin
(Nizamidə “Valis”) “hər şey sudan yaranmışdır” fikrini inkişaf etdirərək və təkmilləşdirərək digər mövcudluq
hallarının sudan necə törəyə biləcəyinin elmi-bədii tərənnümünü verir; su seyrələndə od və hava, qatılaşanda
torpaq yaranır:
Mən də ərz eləyim: dünyaya təməl,
Məncə, su olmuşdur hər şeydən əvvəl.
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Sonra suyun digər təməl varlıqlara nəzərən ilkinliyi, od, hava və torpağın da oluşumunda iştirakı təsvir
olunur:
Qızğın hərəkətdən və çaxnaşmadan,
O yerə çatdı ki, od oldu əyan.
Qızğın hərəkət və çaxnaşma... İstiliyin zərrəciklərin xaotik hərəkəti ilə izahı 1827-ci ildə kəşf edilmişdir.
Nizami bu beytdə həmin ideyanı yeddi əsr əvvəl söyləmişdir. Şair daha sonra varlığın digər təməllərini qələmə
alır:
İldırım buxardan ayırdı odu,
Bundan rütubətli hava doğuldu.
Suyun qatılığı getdikcə artdı,
Həmin qatılıq da yeri yaratdı.
Daha sonra Nizami suyun ilkinliyini isbat etmək üçün “nütfə” ilə bağlı misal gətirir ki, bunun da “QuraniKərim”in təsiri ilə (Ən-Nəhl surəsi, 4-cü ayə; yaxud Ət-Tariq surəsi, 6-cı ayə və s.) deyildiyinə şübhə yoxdur.
Beləliklə, Falesin mövqeyi sonrakı dövrlərin biliklərindən də istifadə etməklə arqumentləşdirilir. Eyni sözləri
Nizaminin, digər filosofların təlimlərinə münasibətilə bağlı da demək olar. Bir şey şəksizdir ki, burada Nizaminin
fəlsəfə tarixçisi kimi, yoxsa yaradıcı filosof kimi çıxış etdiyini ayırmaq çətindir.
Nizaminin “İqbalnamə”sində Falesin dilindən deyilən fikirlərə Füzulinin “Mətləül-Etiqad” əsərində də rast
gəlirik: “İlk ünsür sudan ibarətdir, suyun hər bir şəklə düşmək qabiliyyəti olduğuna görə onun sıxlaşıbbərkiməsindən yer, seyrəlməsindən od və hava əmələ gəlmişdir. Göy isə odun tüstüsündən törənmişdir”. Füzuli
özü də bu fikrə tərəfdar çıxır və “Qurani-Kərim”in Hud surəsindən 7-ci ayəni misal gətirir: “Onun ərşi su üzərində
idi”.
Füzuli Pifaqordan, Heraklitdən, Demokritdən, Platondan da misallar gətirmiş və bunların içindən özünə
daha doğma olan “varlığın səbəbi məhəbbətdir” (Heraklit) ideyasını önə çəkmişdir.
Füzuli yunan filosoflarından iqtibas gətirməklə kifayətlənmir, onları öz mövqeyinin, rəhbər tutduğu
ideyanın konseptin izahı üçün, məqsədyönlü surətdə yada salır. Məhəmməd peyğəmbərə istinadla söylədiyi və
özünün də bütün yaradıcılığı boyu önə çəkdiyi “Tanrının ilk yaratdığı şey ağıldır” fikrini qədim yunan
filosoflarının əsərlərində də arayaraq, bunu xüsusilə vurğulayır. Pifaqora istinadən əvvəlcə ağıl ilə ruhun, sonra
digər şeylərin yaradıldığını iddia edir. Füzulinin təfsirində Aristotel də fəal əqlin hər şeydən öncə olduğunu qəbul
edir. Şair bu dərin fəlsəfi ideyanı belə təqdim edir: “Ağıl öz mahiyyətini və səbəbiyyətini xatırlamış və bu
xatırlamadan şeylər nəşət etmişdir”. Biz “xatırlamaq” ifadəsini ona görə xüsusi vurğulayırıq ki, bununla şair bir
tərəfdən Platon təlimini önə çəkir, digər tərəfdən də müasir holoqrafik yaddaş konseptinin təməl ideyasına yol
açır.
Diqqətlə yanaşıldıqda Füzuli yunan filosoflarının fikirlərinə müraciətdə çox vaxt sərbəstlik göstərir. Nizami
kimi, o da yeri gələndə öz fikrini başqasının vasitəsilə deyir. Məsələn, yuxarıda Aristotelə istinadən dediyi fikirdə
xatırlama aktı yaradıcılıq üçün əsas kimi verilir. Qədim Şərqin dualist mənbələrinə istinadla yazdığı fikirdə də ilk
mənbə olan müdrik nur (Sührəvərdidə: Nur əl-Ənvər) özü haqqında düşünərkən bu düşüncədən varlığın iki əsası
olan işıq və qaranlıq yaranmışdır. Daha sonra Heraklitə istinadən dediyi fikrə görə, İlk ünsürün təsəvvüründən
ruh və əql yaranmışdır. Fəlsəfə tarixindən məlum olduğuna görə, iradə və təsəvvürün dünyanın əsası kimi
götürülməsi Şopenhauerə məxsusdur. Maraqlıdır ki, Füzuli də eyni mövqedən çıxış edir; nəyi isə xatırlamaq,
düşünmək, təsəvvür etmək onun yaranışı, hissi mövcudluğu üçün şərt olur. “Nəyinsə yaranması üçün onu istəmək,
lap çox istəmək lazımdır” fikri İsa peyğəmbərdə də vardır. “İstəmək” isə bir tərəfdən, iradi akt olsa da, digər
tərəfdən, sevgi, məhəbbətdir. “Varlığın səbəbi məhəbbətdir” qənaətinə Füzuli fikrin məhz yuxarıda göstərdiyimiz
təkamül yolu ilə gəlib çıxmışdır.
Bəli, Füzuli də Nizami kimi, böyük fəlsəfə klassiklərinin fikirlərinə sərbəst yanaşır və onları öz ideya
təkamülünə yoldaş edir. Amma mahiyyətlər daha aydın ifadə olunur. Məsələn, Platonun təlimi belə izah edilir:
“Aləm iki aləmdən ibarətdir: 1. Əql aləmi ki, əqli qəliblər və ruhani surətlər oradadır. 2. İçərisində cismani
bədənlər və növə mənsub cismlər olan və parlaq bir güzgü kimi əşyanın şəklini özündə əks etdirən duyğu (hiss)
aləmi; belə ki, bu aləmdəki varlıqlar o aləmdəki varlıqların izləri (inikası)-dir”.
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Nizami insanı yer üzünün əşrəfi, ən uca varlıq sayır və insan ağlına, elmə çox yüksək qiymət verir. Bununla
belə Nizamidə insanın məkanı yerdir və onun böyüklüyü dünyanı idrak etməsindədir. O, Nəsimidən fərqli olaraq
Allah, dünya və insanı fərqli mərtəbələrdə nəzərdən keçirir, eyni müstəviyə gətirmir:
Mən nəyəm, bir zərrə - gözlə görünməz,
Səndən nur almışdır o zərrə - sönməz.
Sənin qüdrətinlə aşkar olmuşam,
Hər bir xəzinəyə açar olmuşam.
Allahla insanın nisbətini və münasibətini ifadə edən bu konsept Mövlanada “damla və dərya” timsalında
daha da inkişaf etdirilmiş, Nəsimi yaradıcılığında isə işığın zərrəsi mənbəyi ilə, damla dərya ilə eyniləşdirilmişdir.
Biz Allahı görə bilmirik, amma onun varlığı insanda təcəlli edir. Allaha sevgi də Onun yaratdıqlarına sevgidən
keçir.
O vaxta qədər peyğəmbərliyin sübutu möcüzələr sayılırdı. Son peyğəmbər insanları ağlını işlətməyə, özünə
güvənməyə çağırır. Yəni möcüzələr dövrü bitir və həyatın özünü anlamaq və şüurlu/yaradıcı surətdə yaşamaq
dövrü - İnsan dövrü başlayır.
- Tək bir möcüzə var, o da həyat özüdür. “Həyat çeşməsindən keçdi Məhəmməd”, - deyir şair
“İqbalnamə”də.
Nəsimidə isə haqqın ünvanı insandır. İnsanı ucaldan onun sadəcə ağıl sahibi olması deyil, haqqın daşıyıcısı
olmasıdır. Nəsimi insanı hər şeydən yüksək tutur və dünyanın varlığını da insan varlığının təzahürlərindən biri,
mən-in dışa yansıması, vəhdətdən kəsrətə, ideal dünyadan cismani dünyaya keçid kimi görür.
Allahın da, dünyanın da varlığı insanın onu təmsil etmək siqləti sayəsində üzə çıxır. Sıradan biri, yarımçıq,
naqis insan bu siqlətdən və qüdrətdən məhrumdur və Nəsimi “İnsan” deyəndə, “Mən” deyəndə məhz bu böyük
missiyanın daşıyıcısını, insanlığın hədəfi olan insani-kamili nəzərdə tutur.
Qərb poetik fikrində İnsana münasibət xristian dünyagörüşü ilə hüdudlandığından, burda insan ancaq
günaha batmış, öz müqəddəs missiyasından ayrı düşmüş və bütün amalı bu günahdan təmizlənməklə məhdudlaşan
bir varlıqdır. İnsan mərkəzli dünyaya qayıdış üçün Avropa ən azı min illik qaranlıq tuneldən keçməli olmuşdu.
İslamın dünyaya baxışında isə insan artıq fərqli bir statusa malikdir.
Bu məqamda biz Şərq/İslam renessansı ilə əlaqədar bir yanlışa düzəliş verilməsini vacib sayırıq. Belə ki,
bu mövzuda yazanların əksəriyyəti İslam renessansının VIII - IX əsrlərdə, Xəlifə Mömin və Harun ər Rəşid
dövründə qədim yunan mənbələrinin ərəb dilinə tərcüməsi ilə başlandığını düşünürlər. Yəni antik ədəbi-fəlsəfi
irsin yenidən oyanışı, canlanması... Əslində, Qərbdə də, renessans antik humanizmin intibahı kimi təqdim olunsa
da, az-çox insafı olanlar haradasa bir küncdə və ya mötərizədə ərəblərin/müsəlmanların da rolunu qeyd edirlər.
Doğrudan da, Avropa renessansı, antik irsin bərpası Kilsə tərəfindən məhv edilmiş yunan orijinal mətnlərinin
ərəbcədən latıncaya tərcüməsi sayəsində mümkün olmuşdur, - səlib yürüşlərində əldə edilmiş ən böyük qənimət...
Amma bu tərcümə aktı məhz Avropada yunan irsinin ikinci həyat qazanması, antik mədəniyyətin humanist ruhuna
dönüş prosesi üçün önəmlidir. İslam aləmində insanın dünyanın mərkəzinə dönüşü daha öncə baş vermişdi, həm
də yunan mədəniyyətinin intibahı kimi deyil, sadəcə yeni dinin yaranması ilə. İnsanı dünyanın mərkəzində
görmək, varlığın əşrəfi saymaq - İslam dininin əsas kredolarından biri idi. Və bu yeni dünyagörüşünün
ədəbiyyatda vəsfi də Şərq/İslam şairlərinin missiyası idi. Yəni Nizaminin insan mərkəzli dünya konsepti məhz
yunanlardan deyil, ilk növbədə “Qurani-Kərim”dən qaynaqlanırdı.
Nizami “İqbalnamə”nin Məhəmməd peyğəmbərə ithaf bölməsində yazır:
Cənnətdən torpağa gəldisə edəm,
O qoydu torpaqdan cənnətə qədəm.
Əslində, burda söhbət ilk peyğəmbərin cənnətdən Yerə enişindən və son peyğəmbərin Yerdən cənnətə
yüksəlişindən gedir.
Fəlsəfə müstəvisinə keçsək və mövzunu insanın tarixi aqibəti və missiyası olaraq qələmə alsaq, belə demək
olar: İlk insan mükəmməl olmaqla bahəm mükəmməl bir mühitdə/şəraitdə - cənnətdə yaradılır... Cismani insanlar
- İnsan ideyasının cismani təcəssümləri ilk halından - kamillik zirvəsindən uzaqlaşır və uzun bir eniş yolu başlanır.
Çoxaldıqca enir, endikcə çoxalır... - Kəsrət dünyası. İnsan oğlunun “ilk günah” damğası əsrlər boyu Kilsənin
antihumanist ideolojisində hakim mövqe tutur.
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İlk insan - İnsan ümumisinin/ideyasının təcəssümü; əzəli olmasa da, - əbədi... Bəli, (bir səhv üzündən)
insanın kosmik transferi baş verir. Vahid olan çoxluğa keçir, cismani dünyada ideya/mahiyyət özü deyil,
təzahürləri peyda olur, vəhdətdən kəsrətə keçid baş verir, mükəmməl tək öz varlığını naqis çoxlar halında davam
etdirir.
Peyğəmbərlik missiyası - insanın yenidən öz ilk halına, ideya təməlinə dönmək əzmi, öz ali missiyasını
bərpa etmək cəhdi - Adəmin xəlq olduğu əbədi məkana dönüş niskili!
Və özü kamilləşdikcə, mühitin də kamilləşməsi, - Cənnətin elə bu dünyada yaşanması fürsəti!
Cənnətin bərpası iki istiqamətdə: Biri - İnsan Yer üzündə bir cənnət qurmaq uğrunda uzun bir yolçuluğa
çıxır, - sivilizasiya yolunu seçir. Nizami bu hədəfə çatmağın yolunu göstərməklə qalmır, hədəfin özünü də təsvir
edir, - “Xoşbəxtlər ölkəsi”. Bu ideal məskənə əslində insanın bu dünyada qurmaq istədiyi cənnət kimi də baxıla
bilər.
O biri yol: insan öz ilkin mən-inə dönüş üçün cismani dünyanın cazibəsini dəf edir və “dünyasını
dəyişərkən” cismi olmasa da, ruhu yenidən cənnətə dönür. Nizami demiş, torpağı dəf edib yenidən cənnətə qədəm
atır, - inkarı inkar aktı.
O vaxta qədər peyğəmbərliyin dəlili möcüzələr sayılırdı. Son peyğəmbər insanları rasionallığa, ağlını
işlətməyə, özünə güvənməyə çağırır. Yəni möcüzələr dövrü bitir və həyatın özünü anlamaq və şüurlu/yaradıcı
surətdə yaşamaq dövrü - İnsan dövrü başlayır.
- Tək bir möcüzə var, o da insan həyatıdır. “Həyat çeşməsindən keçdi Məhəmməd”, - deyir Şair
“İqbalnamə”də.
...Yəni hətta peyğəmbər də hamı kimi öz insan aqibətini yaşayır, həyatın reallıqları ilə üzləşir,
keşməkeşlərindən keçir. Peyğəmbər üçün də şərəfli olan insan həyatı, insanlıq yolu bütün seçilmiş insanlar, bütün
ləyaqət sahibləri üçün də ən böyük şərəfdir.
Heç bir şair və heç bir filosof da mühitin fövqündə, təkbaşına yetişmir. Hər zamanın öz ruhu var və hər bir
mütəfəkkir ilk növbədə öz dövrünün fikir axınını təmsil edir. Nizami və onun davamçıları da. Nəsimi irsinin də
həmin dövrdə, həmin məkanda yayılmış fəlsəfi dünyagörüşü və fikir ənənələri ilə müqayisəli təhlili göstərir ki,
bu zirvəyə yüksələn yol sadəcə hürufilikdən keçmir… Onun Nəimidən öncə təsirləndiyi Həzrət Əlinin “Nəchül
Bəlağə”si, Mənsur Həllacın “Təvasin”i, Ş.Y. Sührəvərdinin “İşraqilik” fəlsəfəsi, Nizaminin “Xəmsə”si, Mahmud
Şəbüstərinin “Gülşəni-raz”ı, zəngin təsəvvüf ənənələri və onun da həmin dövrdə geniş vüsət almış Bəktaşilik
təriqəti var idi.
Fəzlullah Nəimidən, hürufiliyin bir təlim kimi yayılmasından xeyli öncə Mövlana yazırdı:
“Rəhmət ilə zəhmət arasında
bir nöqtə fərqi vardır.
Allah dilərsə, zəhmətdəki nöqtəni qaldırar”.
Yəni nəinki dil, hətta əlifba da fikrin atributuna çevrilmişdi. Xüsusən ərəb əlifbası fikrin fantaziyası üçün
geniş meydan açırdı. Həm də əlifbanın arealı ərəb dilinin arealından çox geniş idi; fars və türk dilində söylənənlər
də bu əlifba ilə qələmə alınır, ədəbiyyatlaşır, yazılı mətnə çevrilirdi. Xüsusən hürufilik təriqəti məhz yazıya,
əlifbaya xüsusi önəm verdiyindən, bu təlimin bir sıra əsas ideyaları; rəqəmlərin mənalandırılması, pifaqorçuluqla
əlaqələr də yenə ərəb əlifbası zəminində üzə çıxırdı.
Nəsimini daha dəqiq anlaya bilmək üçün ərəb əlifbasının özəllikləri yetərli deyil. Dərinlərə varmaq üçün
dilimizin - Türk dilinin fəlsəfi potensialı da açılmalıdır.
Məsələn, Nəsimi leksikonunda mühüm yer tutan “üz” sözü - haqq, həqiqət, varlıq kontekstində
mənalandırılır.
Həq-təalanın kəlamı surətin təfsiridür,
Ey üzün inna fətəhna, həqdən açıldı bu bab.
Bəli, ən dərin həqiqətlər üzdə gizlənir. Və həqiqətin üzə çıxması, bütün sirli-sehrli, müqəddəs kitabların
aşkar olması üçün üzdən niqabı/pərdəni qaldırmaq lazımdır.
Kim ki, həqqi pərdəsiz üzündə, ey can, görmədi... - deyən şair, bu pərdəni varlıq ilə yoxluq arasında kimiləri
üçün keçid, kimiləri üçün keçilməz sədd kimi görür.
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“Üz”, “sima”, “sifət” anlayışlarının bir tərəfdən, insan surətini ifadə etməsi, digər tərəfdən, “həqiqətin
açılışı”, gizlinlərin üzə çıxması, iç dünyasının üzə transferi anlamında işlənməsi sadəcə poeziya və fəlsəfə üçün
bir şans olmayıb, həm də dilin öz hikmət qatına nüfuz etmişdir.
Dilimizdə varlıqla yoxluğun dialektikasına maraqlı bir misal: “üzlü” və “üzsüz”ün eyniyyət və fərq
məqamları! Üzsüz = simasız = öz mövqeyi olmayan. “Üzlü” olmaq - üzünü itirməkdən qorxmamaq. (Kim
qorxmaz? - Ehtiyat üzü olan və ya çoxüzlü olan = simasız.) “Üz qoymaq” - “Üz qoyubmu ki, üzüm dərə”; “Sizin
qarşınızda üzüm yoxdu...”, - yəni üzümü itirdim. Amma sadəcə tək üzü (siması) olan üzünü itirməyi dərd edə
bilər. “Üzünü itirmək” - abırsızlaşmaq - ikiüzlu/çoxüzlü olmaq - simasızlaşmaq və s. Üzlülük = çoxüzlülük.
Burdan sabitlik və dəyişkənlik, vəhdət və kəsrət mövzularına keçid yaranır. Fəlsəfədə sabitlik - varlığın,
dəyişkənlik - yoxluğun əlaməti sayılır. “Simasız” - özünə aid, sabit siması olmayan deməkdir.
Bəli, elə bir dünya var ki, orda hər şeydən bir dənədi... Və bu bir dənə hər şeyin ən kamilidi; ya artıq
oluşmuş haldı (mütləq gələcək - son mənzil - hədəfdəki işıq), ya da hələ pozulmamış haldır (mütləq keçmiş - ideal
hal, ideya və ya lövhi məfhuz). Və bir də elə bir dünya var ki, orda hər şeyin çoxlu nüsxələri var, amma heç biri
tam kamil deyil, ideal deyil - ya oluşum, ya da pozuluş halındadır - bu, cismani dünyadır. Prosesin hansısa bir
məqamı, Məqamlar çoxluğu... İki yol var: Biri - pozulma/pozuluş sürəci, o biri - oluşma/oluşum sürəci. Birincinin
ideal halı ilk yaradılış halı - Allah yaradır və sonra bu dünyaya - Kəsrət dünyasına atır/qovur/göndərir və bütün
mümkün variantların yoxlanması və ya yaşanması üçün onu çoxaldır - hərə bir yol seçir...
Burdan da zaman və məkan probleminə keçid yaranır:
“Məkansız oldu Nəsimi, məkanı yoxdur anın,
Məkana sığmayan ol biməkan məkanı neylər?!”.
Bəli, “Məkanı yoxdur anın!”, - deyir Nəsimi.
“Nəsimi” deməklə - özə işarə edir şair, amma öz məkansız... Və zamansız.
Zaman məhdud, hüdudu olan, lokal bir hərəkətin sürəklilik ölçüsüdür. Sonsuz məkanda baş verən proseslər
zamanla ölçülə bilməz. Sonsuzluq - insan zəkası üçün əlçatmazdır. Amma bu şeirdə Nəsimi sonsuz zamandan
deyil, bir insandan və insanlığın sürəkli ömrü müqabilində bir insanın sonlu/kəsilən ömründən, - sonsuzluq
müqabilində andan bəhs edir. İnsanın normal, gündəlik həyatı məkan-zaman kontiniumunda
lokallaşır/müəyyənləşir/bəlirlənir, amma məkana sığmadığı, onun dışına çıxdığı anlar da olur. Və böyük İnsanın
normal insandan fərqi məhz belə anlarda üzə çıxır.
Bu an sezgi anıdırmı, vəcd və ya kəşf anıdırmı, yoxsa ilahi eşq məqamıdırmı?! Bu anın möcüzəsini duymaq
üçün gərək heç olmasa ömründə bir dəfə onu yaşamış olasan... Şimşək bir anda çaxır, dünya işıqlanır və yenə
əvvəlki halına dönür. Bu anı hamı yaşaya bilmir, onun siqlətini ancaq yaradıcı insanlar bilə bilər.
Nəsiminin zamana münasibəti boş yerdə oluşmamışdır. Əsrlər öncə Nizami sezgi/vergi anının siqlətini belə
dəyərləndirirdi:
Nə lazım dünyada fərsiz bir şamtək
Gecələr uzunu can verib sönmək?
Xoşbəxtdir şimşəktək yalnız bir anda
Parlayıb sönənlər fani cahanda.
Zehnin/məntiqi düşüncənin addım-addım keçdiyi yolu sezgi vəcd məqamında bir anda keçir və bu anda
bütün qaranlıqlar işıqlanmış olur... Qərb fəlsəfi fikri intuisiyanın intellektdən/zehindən daha yüksək bir məqam
kimi şərhinə ancaq XX əsrin əvvəllərində Berqsonun timsalında yanaşa bilmişdir. Onu da qeyd edək ki, bizim
şair-filosofların sezgi təlimi Qərbin intuisiya konseptindən daha mükəmməl olmuşdur; sadəcə öncə terminlərin
qarşılığının müəyyənləşdirilməsi tələb olunur.
Yəni Nizamidən Füzuliyədək dörd əsrlik dövr ərzində bizim milli fəlsəfi düşüncənin öz aurası, öz
simvolikası və bədii-estetik üslubu var idi. Və dünyanın poetik-fəlsəfi fikir fəzasının ən parlaq ulduzları məhz bu
zaman-məkan kontiniumunda bərq vururdu.
Yaxud Vəhdət ideyası! Ənəlhəqdən Vəhdəti vücuda keçid!
Nöqtənin/sıfırın potensial zənginliyi! Nöqtədən açılan yeni varoluş! Başqa dünyada - başqa bir xətt və ya
başqa ölçü üzrə davam!
Nəsimidə zaman, varlıq və yoxluq məsələləri müasir fəlsəfə baxımından çox aktualdır. Onun hələ indiyədək
açılmamış zaman konsepti əslində həm Kant, həm də Haydegerin zaman təlimlərinə işıq tutur:
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Çəkmə ələmini bihude yerə varla yoxun,
Olan oldu, olacaqsa hələ meydanda deyil.
Haydeger varlığı “indi” kimi təqdim edərkən, keçmiş və gələcəyi eynilə Nəsiminin bu beytindəki
arqumentlə izah edir: keçmiş daha yoxdur, gələcək isə hələ gəlməyib, demək ki, var olan ancaq “indi”dir.
Yaxud:
Bivəfa dünyadan usandı könül,
Yox dedi, dünyayı yox sandı könül.
Vəfasız dünya, vüsalsız həyat yoxa bərabərdir. Vəfa da, vüsal da - insanın öz ilahi mənşəyinə qovuşması,
Haqqın üzə çıxması, Günəşin içdən doğmasıdır. Varlıq ancaq Haqqa ulaşmaq, Ona qovuşmaqla qazanılır.
Həyatın, dünyanın gerçək siması bizə seyr məqamında deyil, kəşf məqamında açılır. Əsrlər sonra bu həqiqət
Husserl fenomenolojisində yenidən üzə çıxacaqdı... 400 il sonra Kant zaman və məkanı insanın öz əqli
fəaliyyətinin vasitəsi olaraq görəcək, 550 il sonra Haydeger zaman anlayışına varlıq və yoxluğun dialektikası
kontekstində yenidən baxacaqdı... Amma təəssüf ki, Nəsimiyə istinad etmədən, ondan xəbərsiz: - Kant, Husserl,
Haydegermi xəbərsiz, bizmi xəbərsiz?!
Təəssüf ki, bizdə müqayisəli təhlil aparılmır. Aparılanda da ancaq Şərq kontekstində, keçmişin fonunda
aparılır. Müasir fəlsəfə sanki ancaq Qərbə məxsus imiş və onlar öz sistemlərini sıfırdan başlayaraq qurublarmış.
Amma fəlsəfə tarixi bütöv bir fikir prosesi, Şərqdən Qərbə fikir axınıdır. Burada ayırmaq bəzən mümkün olmur.
Nəsimini də təkcə Fəzlullah Nəimi üzərindən araşdırmaq ədalətsizlikdir və belə önyarğılı baxış onun fəlsəfəsini,
yaradıcılığını məhdudlaşdırır.
Doğrudur, şairin fəlsəfəsi Mənsur Həllac üzərindən də araşdırırlar. Çünki onun “ənəlhəqq” ideyasının
kökləri Mənsur Həllaca, hətta ondan daha əvvələ gedir.
Eləcə də “Vəhdəti vücud” təlimi. İstər bizdə, istərsə də Türkiyədə bu təlimin İbn Ərəbi ilə başladığını
düşünürlər ki, bu da yanlış təsəvvürdür. İzlər bizi daha öncələrə aparır. Haqqın içdən dərk olunması, dünyanınmı
insanın içərisində, insanınmı dünyanın içərisində olması ideyası çox zaman başa düşülmür. Buna görə də insan dünya münasibətlərində vəhdət ideyasından çıxış edilməsi qaçılmazdır.
Təməllərə getmədən belə bir məqamı vurğulayaq ki, istər “Ənəlhəqq”, istərsə də “Vəhdəti vücud” təlimi
orta əsrlərdə sadəcə ayrı-ayrı şəxslərlə bağlı olmayıb, dövrün fikir ənənəsinə, bir fəlsəfi düşüncə axınına
çevrilmişdi. Əslində bu islami düşüncənin fəlsəfi özünüdərk axtarışı, böyük təsəvvüf axınının mühüm qollarından
biri idi. Və bu möhtəşəm qovuşaqda dini düşüncə, fəlsəfə və poeziya da bir araya gəlmişdi. Belə bir qovuşmanın
ən gözəl nümunələrindən biri də Mahmud Şəbüstəriyə (1287 - 1320) məxsusdur. O da Azərbaycanın cəmi bir
qərinə yaşamış, amma möhtəşəm bir fəlsəfi irs qoyub getmiş, dünyada çox az bilinən filosoflarındandır.
Nəsiminin yazıb-yaratdığı arealda fikir axını Şəbüstəri yaradıcılığından kənarda oluşa bilməzdi. Bu rabitə ən
azından fikirlərin müqayisəsində üzə çıxır. İki azərbaycanlı şair-filosofun yaradıcılığında varislik məqamları elə
ilk müqayisələrdən üzə çıxır. Həm də ideya vəhdəti var. Bizcə, azərbaycanlı filosofların vəhdət halında
araşdırılması sadəcə fəlsəfi baxımdan deyil, həm də milli ruhun tarixi bütövlüyünü izləmək baxımından
maraqlıdır.
Ümumiyyətlə, Nəsimi fəlsəfəsi yenidən araşdırılmalıdır. Onun poeziyası haqqında az yazılmayıb, amma
fəlsəfəsi haqqında ciddi tədqiqata ehtiyac vardır. Yazanlar çox ola bilər, amma onu sadəcə hürufilik çərçivəsində
axtarmaqla mətləbə ulaşmaq mümkün deyil. Nəsimidən əvvəlki və sonrakı fəlsəfi təməllərlə əlaqə qurulması bu
böyük fikir məxəzinin açılması üçün ilkin şərtdir.
Biz diqqəti böyük fəlsəfi yükü olan bəzi məqamlara yönəltmək istərdik:
İdeyanın birinci deyilişi: Mən - hər şeyəm, bütün dünya; küreyi-ərz, yerlər, göylər - məndədir... Başqa
deyilişi də budur ki, məndə olmayan heç bir şey yoxdur. Bax, bu məqam - çox incə bir məqamdır. Belə bir məntiqi
keçid mümkünmü?!
“Ənəlhəqq - Haqq məndədir” ifadəsi nə anlamına gəlir?
Sualı tərsinə qoysaq: - Haqq məndə deyilsə, mən Haqqın dışındamı qalıram?
Axı, Haqq bütün dünyanı ehtiva edər. Haqq - bütün varlıqdır, onun dışında heç nə yoxdur.
Başqa sual - “Ənəlhəqq - Haqq məndədir” ifadəsi “Haqq hər yerdədir, həm də mənim dışımdadır” anlamı
ilə nə kimi bir münasibətdədir?
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Yaxud - əgər söhbət ehtiva etməkdən gedirsə - həm məndədir, həm başqa varlıqlardadır…
Yəni mən ayrı, yerdə qalan dünya ayrıdır, Hakk da həm məni, həm də Dünyanı ehtiva edir.
Nəsiminin sələfi Mahmud Şəbüstəri deyir:
Özün ta gördü bir şəxsi-müəyyən,
Sual etdi, düşündü bəs nəyəm mən?
Keçib ol zərrəlikdən küllə yetdi,
Onu seyr eylədi, sonra qayıtdı.
Nəsiminin müasiri şair Abdal isə sanki Nəsimini təkrar edir:
Zərrə və günəş mənəm, gizli mənəm, faş mənəm.
Yəni bu ideyalar bütövlükdə dövrün ruhunda var idi. Və fərqli şairlər bu ruhu fərqli səviyyədə canlandıra
bilirdilər.
Füzuli deyir:
Məndə olan aşikar sənsən,
Mən xud yoxam, ol ki var - sənsən!
Burda “mən” və “sən”in eyniyyəti, sadəcə sevən və sevilənin eyniyyətini aşır. Fərqli bir baxış bucağında
subyekt və obyektin bir-birinə keçməsi təsvir olunur ki, bu da əsrlər sonra fenomenologiya adlı fəlsəfi təlimdə öz
əksini tapmışdır. “Mən” və “sən” - iki subyekt bölgüsü Sartr və Levinasda açılır. Sonra isə “mən”, “sən” və “o”
(yəni bir başqası) kimi davam etdirilir. Füzulinin dediklərini vaxtında biz özümüz aça bilmədiyimiz üçün Sartrlar
açır və sanki yeni təməl qoyur, sıfırdan başlayırlar.
Yaxud:
Anıb tənhalığı qəbr içrə nifrət qılma ölməkdən,
Təriqi-üns tut kim, hər ovuc topraq bir adəmdir.
Şekspirin Hamleti, onun qəbiristanlıqda insanın torpağa dönüşü ilə bağlı fəlsəfi ricəti Qərbdə fəlsəfi
dünyagörüşün oluşmasına böyük təsir göstərmişdir. Ondan bir əsr öncə Füzuli “hər ovuc topraq bir adəmdir”
deyir. Çox maraqlı məqamdır: “Hər ovuc topraq bir aləmdir” də demək olar. Çünki burda “aləmlə” “adəmin” bir
eyniyyəti duyulur. Adəmin, insan oğlunun başlanğıca dönüşü bütün dünyanın, təbiətdəki sirkulyasiyanın analoqu
kimi keçir. Yəni İnsan ilə Təbiət arasındakı vəhdətdən söhbət gedir. Dünyanın maddi və mənəviyə ayrılışı arxa
plana keçir, gücünü itirir və bu iki dünya eyni bir dünyanın fərqli təcəlliləri kimi üzə çıxır. Vəhdəti-vücud
təliminin daha bir aspekti, örnəyi:
Ey mələksima ki, səndən özgə heyrandı sənə,
Həqq bilər, insan deməz hər kim ki heyrandı sənə.
İki fərqli variant: Əvvəla, Məni və Dünyanı ehtiva edən daha böyük, sonsuz məkan var. Amma Dünya
məgər sonludurmu? Bəs Mən? Mən məgər sonlumuyam? Onda biz iki sonsuzu ehtiva edən bir sonsuzluqdan
danışmalı olarıq. Digər tərəfdən, dünya dediyimiz vahid deyil, necə ki, mən özümü ondan ayırıram, eləcə də
başqaları ayırır... Və başqaları sadəcə insanlar deyil, hər nə qədər şey varsa - hamısı sonsuzdur. Dünya özü sonsuz
sayda sonsuzların cəmi kimi!
İki cür sonsuzluq var: Bir “sonsuz kiçik” ki, hər şeyə daxildir. Və bir də “sonsuz böyük” ki, hər şeyi ehtiva
edər.
Yenə də Damla və Dəryanın, Zərrə və Günəşin dialektikası!
“İçimizdəki sonsuzluğu kəşf edə bilsək, özümüz də sonsuzluğa qovuşmuş olarıq”.
Zenon “Axilles və tısbağa” aporiyasında məhz bu məqamı: sonsuz kiçiklərin toplamda sonlu olduğunu
nəzərə almamışdı. Sadəcə olaraq o dövrün riyazi təfəkkürü buna imkan vermirdi...
Və bir də: sonsuzluq bir tərəfdən sürəklilik, digər tərəfdən də tükənməzlik anlamına gəlir və bunların da bir
eyniyyət məqamı var.
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Əslində, hər şey sonsuzdu; bizə sonlu kimi görünənlər də. Sadəcə bizim idrakımız sonlu saydıqlarımızın
sonsuzluğunu təsəvvür etmək üçün yetərli olmur çox vaxt. Görünür, bu günün fəlsəfi təfəkkürü riyazi təfəkkürdən
geri qalır...
Məqsədimiz sadəcə bunları xatırlatmaq deyil. Məqsədimiz diqqəti sonlu və kiçik saydıqlarımızın (o
cümlədən həyatın, ömrün) böyük və hətta sonsuz potensialına yönəltməkdir.
Sadəcə düşüncənin hüdudlarını genişləndirmək... Bunun üçün isə elmi-məntiqi çərçivəni aşaraq bədii
düşüncənin hüdudsuz üfüqlərindən bəhrələnmək tələb olunur.
Vəhdət ideyasının fərqli çalarları, dünyanın bütünlüyü, daxili vəhdəti haqqında ideyalar qədim Çin
fəlsəfəsində də var: “Göy və yer, hər şey mənim özümdən, ruhumdan, nəfsimdən və canımdan artıq deyil. Ölən
heç bir şey, doğan heç bir şey yoxdur”.
Amma bizimkindən fərqlidir. Çin fəlsəfəsində deyilir: “Burax, qoy canımız göyün və yerin, hər şeyin canı
ilə qarışsın; ağacların calanaraq bir ağaca çevrildiyi kimi”.
Bizdə isə sonradan qarışmaq, calanıb birləşmək deyil, təməldə birlik ideyası tərənnüm olunur. Və bu
birliyin... yenə də İnsan dayanır.
Şah İsmayıl Xətai yazır:
Yer yox ikən, göy yox ikən, ta əzəldən var idim,
Gövhərin yekdanəsindən irəli pərgar idim.
Gövhəri ağ eylədim, tutdu cahanı sərbəsər,
Yeri-göyü, ərşi-gürşü yaradan səttar idim.
İnsan ona görə əzəldən var idi ki, o, ilahi ruh daşıyıcısıdır.
İnsanın bu xüsusi, fövqəl statusu Qərb fəlsəfəsində uzun müddət diqqətdən kənarda qalmış, hətta renessans
da humanizmi ancaq bəlirli bir məqama qədər aktuallaşdıra bilmiş, insanmərkəzli dünya modelinə keçid ancaq
XX əsrin əvvəllərində özünə yol aça bilmişdir. Və bu “fərqli” baxışa görə Maks Şeler fəlsəfi antropologiyanın
yaradıcısı hesab olunur.
Niyə? Çünki biz əsası Nizami tərəfindən qoyulan və Nəsimi fəlsəfəsində ardıcıl prinsip və təlim kimi
oluşan, kristallaşan yeni fəlsəfi konsepti vaxtında poeziya dilindən fəlsəfə dilinə çevirib dünyaya təqdim edə
bilməmişik.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-31 iyul.-№31.-S.2-4.
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"Yeddi gözəl"in türk dünyası
Nizami Cəfərov
Nizami "Yeddi gözəl"i Marağa hakimi, Azərbaycan Atabəylərinin yaxın qohumu Əlaəddin Körpə Arslana
(1171-1208) həsr etmiş, ona verdiyi xeyir-dualardan birini bu sözlərlə başlamışdı: "Rum sənətkarlığı ilə Gəncədə
sikkələnmiş bu nəqdi (yəni "Yeddi gözəl"i - N.C.) əyar və şahın əksi ilə parladaraq onun üstünə şahənşahın adını
həkk elədim ki, onun şəkli (əksi) ilə işim rövnəqlənsin" ("Yeddi gözəl"in filoloji tərcüməsi professor Rüstəm
Əliyevindir).
Nizami "Ağsunqurlar nəslinin dayağı" adlandırdığı Körpə Arslanı "öz tac və taxtı ilə Alp Arslandan
yaxşı" hesab edərək yazır: "Səhənd dağında o, yırtıcı canavarın əl-ayağını bir ikiuclu (haça ox) ilə sındırdı". Körpə
Arslanın hakimiyyətinin, görünür, bütövlükdə İrana yayılmasını alqışlayan şair bildirir ki, "bütün aləm bədəndir,
İran isə ürək... O vilayətin sərvətlərinin tutduğu yer yerlərin ən yaxşısıdır. Ürək sənsən və bu məsəl sənin haqqında
olan hekayədir".
Və hökmdarını bir də ona görə tərifləyir ki, onun "Nizami kimi söz ustadı vardır".
"Yeddi gözəl"in əvvəlində Nizami hər nə qədər qədri bilinməsə də, öz türklüyünü uca tutduğunu bir daha
göstərir: "Yoxluq (kasıblıq) məni sındıra bilməz, mənim gileyim gileylənə bildiyim kəslərdəndir. Mənim
türklüyümü Həbəşistanda almırlar. Odur ki, mənim ləzzətli dovğamı yemirlər".
Göründüyü kimi, burada şairin sözlərini xüsusi mənalandıran etnoqrafik çalar ("ləzzətli dovğamı
yemirlər") ön plana çəkilir.
"Yeddi gözəl"də əsərin ideya-məzmununu müəyyən edən əhvalatları Bəhram şaha danışacaq yeddi
gözəldən bəhs olunur ki, onların hərəsi bir iqlimə mənsubdur: "...Hind racının qızı, adı Fürək - onun şəkli bütöv
aydan gözəl idi. Çin və Təbriz löbətlərinin fitnəsi, Xaqanın qızı, adı Yəğmanaz. Xarəzmşahın qızı Nazpəri. Yerişi
dağ kəkliyinin yerişi (kimi), Səqləbşahın qızı Nəsrin - nuş - Çin səbkli, rum libaslı bir türk (qızı). Məğrib şahının
qızı, Azəryun - kamilləşən Ay kimi bir Günəş! Humayun rəyli qeysərin qızı, özü Humayun, adı da Humay.
Keykavus nəslindən olan Kəsranın qızı, adı - Dürsiti, özü isə tavus kimi gözəl". Və çox keçmir ki, hakimiyyəti
ələ alan Bəhram şah bu gözəllərin hamısını saraya gətirir, onların son dərəcə maraqlı nağıllarını dinləyir. Həmin
nağıllarda türkçülük motivləri həm ideya-məzmunda, həm də poetika-formada təzahür edir.
Nizaminin "Yeddi gözəl"dəki təfsirində türklərin siyasi-coğrafi hökmü Çinin içərilərindən başlayaraq
İranın içərilərinə qədər elə bir ciddi maneə görmədən davam edir: "Xanlar xanı Çindən yola düşdü ki, yer üzü
şahının (Bəhramın - N.C.) mülkünü tutsun... Şahın naiblərindən o, zorla Maveraünnəhr mülkünü başdan-başa
aldı, Ceyhun çayından keçərək o, tez gəlib Xorasanda qiyamət qopardı. Şah o türk qoşunundan xəbər tutaraq (öz)
qoşununa etibar etmədi..."
Səməd Vurğunun nəzəri-estetik ideallarında Nizami Gəncəvi
"Yeddi gözəl" müəllifi xatırladır ki, şahların artıq real yox, rəmzi hakimiyyəti altında olan İranın taleyi
türklərin əlindədir: "Şah iranlılardan öz əlini üzüb, məmləkəti öz naiblərinə tapşırdı, özü isə qaçıb gizləndi". Və
qəribədir ki, türklər üçün də düşmən iranlılar deyil, məhz İran şahıdır: "Xanlar xanı bu xəbəri eşidən kimi ki,
Bəhram cahandan yox olub qılınc və qılınc oynatmaqdan əl çəkdi, asudə rud və şərab (məclisinə) oturdu".
Əslində, İran-Turan münasibətlərinə ədəbi münasibətin Firdovsidən sonrakı (postfirdovsi) dövrü üçün
səciyyəvi sayıla bilər ki, Nizami Bəhramın güc toplayaraq xanlar xanı üzərinə "nagahan" hücumunu
"Şahnamə"dəki qəfil "türk basqınları" ilə müqayisə edir: "Türklər bu nagahan türk basqınından və yol kəsmiş elə
bir zərbədən hamısı qaçmağa yol axtararkən qılınclar kütləşib, ayaqlar itiləşdi, şahın dəmiri (qılıncı) möhkəm
qaynadığı üçün türk ordusunun müqaviməti süstləşdi". Hər halda bu, Nizaminin Firdovsiyə özünəməxsus bir
ironiyasıdır ki, deyir: "İri xəncərlərin əlindən türk qoşununun tozu qaça-qaça gedib Ceyhuna çatdı... Pars
mədəniyyətli pəhləvanlar cəng ahəngi ilə "Pəhləvi" oxudular. Ərəb şairləri dürr kimi saf şeirləri rübabın nəğməsilə
söylədilər... Atəşkədəyə min dəvə yükü vəqf elədi..." Məsələnin mahiyyəti isə ondadır ki, Bəhram şah "Yeddi
gözəl" müəllifinə iranlıdan çox turanlı, farsdan çox türk, ümumiyyətlə isə İnsan kimi lazımdır. Məhz bu
münasibətin nəticəsidir ki, Bəhram "qələbə"dən sonra İran qoşununun tarixi "qəhrəmanlığ"ı barədəki hap-gopu
hədəfə alır: "Biri lovğalanır ki, mən İrəc nəslindənəm, o biri öyünür ki, onda Areşin hünəri var. Biri Givin, o birisi
Rüstəmin adını çəkir, biri Aslan, o biri Şir ləqəblidir. Heç kəsi görmədim ki, vuruşsun, ya iş zamanı bir iş görsün".
Ona qarşı yönələn "ölkənin taleyini quldurlara tapşırıb gecə-gündüz sərxoşluqla məşğuldur" ittihamına isə şah
belə cavab verir: "Yatdığım sərxoş yuxularımla gör xaqanın yuxusunu necə pozdum... O itdir ki, öz zəifliyindən
xoş yata bilmir, keşik çəkir. Əjdaha mağarada yatsa da, nər aslan onun qapısına qəbula gəlməz".
Və beləliklə, Nizami, faktiki olaraq, Firdovsi üslubunu təmkinlə (və "daxil"dən!) darmadağın edir.
Nizami "Yeddi gözəl"də də etnonimlərə olan metaforik marağını geniş ifadə edir: Rumlular onun
sənətinin qabağında hindlidirlər (nökərdirlər), çinlilər onun tişəsinin tör-töküntüsünü yığanlardır... O, ərəb
tərbiyəsi görmüş çöllü əcəm mülkünü idarə edə bilməz... Ərəbdən Əcəmə qədər... Ey tatar (kimi) dar gözlü... sən
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tatar bütlərinin qibtəsisən... Şah öz türk (gözəlinin) söyüşünü tanıdı, hinduluq (çeviklik) edib ona tərəf atıldı...
Gah hindlilərin qaşına çin salarsan, gah da hind qoşunu ilə Çin qoşununu sındırarsan... Ərəbistandan tutmuş
Əcəmə qədər qulluğun üçün əgər buyursan başdan keçərik... Parslar bəsləmiş ərəb atları... O, Ruma türk basqını
edib o diyara od vurdu... Qarğanın (əsli) hindli nəsəbdir, hindlinin oğurluğu isə təəccüblü deyil... Onun ətrafında
tüstü hindlilər kimi səcdəyə çökmüşdü... Əsl rumlular nəslindən olan bir türk idi, ona hindlilər "göz nuru" ləqəbi
vermişdilər... Hindistanda doğulmuş türk gözlü ceyran... Önündə Rum qoşunu, arxasında zənci; onun rumi və
zənciləri ikirəng sübhə bənzər, rumlular vuruşur, zəncilər məclis qururdular... Mənim türk (gözəlim) aşkara mənə
lütf göstərirdi, o, öz hindlisini nazlayırdı... Mənim cazibəli türk (gözəlim)... Mən arzulayırdım ki, yenə gecə
gəlsin, Çin və Taraz sənəmlərilə şərab içim, türk (gözəlimin) zülfünü belimə dolayıb o ürək oxşayanı bağrıma
basın... Çin nazlı Rum gözəli dedi: Ey Rumun, Çinin, Tarazın hökmdarı... Əl dəyməmiş neçə cür xəllüxli, xətaylı
(çinli) kənizi də var... O türk (gözəlinin) kələklərini görsə də, (şah) yenə özünü saxlayırdı... (Xam) dayça
xasiyyətli o türk gözəli... Öz əqidə (cəhətindən) təbiəti kimi bir cühud idi... Bir şahı bir Cühuddan xilas etdi... Min
yağmalı onun hindlisiydi... Rum bəzəkli taxtda Çin fərşləri üzərində rahatladıqdan sonra... Şirməst Bulqar
quzuları... Çin löbətini (gəlinciyini) qucağına aldı... Bu rumlu və çinli surətlər, görərsən ki, çirkin zəncilər imiş...
Xeyir Cühudu görən kimi tanıdı... Çin gözəli bu gözəl hekayəni qırıq dili ilə (bir təhər) düzəldib (söyləyəndən
sonra)... Zənci qoşununu ön dəstəsi Xötənə hücum etməyincə... Onun rumlu üzünün qarşısında hamı zənci (kimi
idi)... Burtaş yorğanını (örtüyünü) gizlədərkən... O, yenidən bir dəfə də xacəyə türk basqını etdi... Tatar müşkünün
bazarını rövnəqdən salmışdı... Öz yanında çinli, sənin yanında isə həbəşliyəm...
Nizami "türknaz" - "türktaz" düzəltmə sözlərini qarşılaşdırır ki, bunlardan birincisi "türk nazı", ikincisi
isə "türk basqını" mənasındadır:
O dedi: "Mən nazənin bədən türkəm, nazənin adım da Türktazdır". Dedim: "... Qəribədir, sənin adın
Türknazdır, mənim də adım haman Türknazdır. Dur türklər kimi yürüş edək, hindliləri odlara ataq, muğlar
şərabından cana qıda verək...”
Birinci iqlim padşahının qızının - "Hindistanda doğulmuş türk gözlü ceyran"ın nağılından alınmış
mükalimədəki həmin ifadələr bir neçə dəfə təkrar olunur: Bir Türktaz bir Türknazdan uzaqlaşmışdı... Yolda ona
eşq türktazlıq etdi...
Altıncı iqlim padşahının qızı - "Çində bəslənmiş (gözəl) öz nağılında, varlı bir kürd çobanı ilə onun gözəl
qızının ölüm ayağında olan bir gəncə köməyindən bəhs edir. Və hiss olunur ki, buradakı kürd obrazı təsadüfi
deyil, "Yeddi gözəl" müəllifi həmin obrazlara xüsusi həssaslıqla yanaşmışdır: O (diyarda) böyük sərvərlərdən
olan bir kürd vardı... Səhrada oturaq (edib) dağlarda dolanan kürd... Kürdün gözəl bir qızı vardı, o, türk gözlü,
hind xallı bir löbət (gəlincik) idi... Kürdün qızı ondan ötrü o qədər əziyyət çəkmişdi... Sanki (danışığı ilə) kürdün
ev-eşiyinə od vurdu, evdən kürd ağlaşması qalxdı, sağa-sola hay-küy düşdü...
Ümumiyyətlə, "Yeddi gözəl"dəki gözəllərin hərəsi bir iqlimdən gəlsə də, hər birinin həm özündə, həm də
nağıllarında az və ya çox dərəcədə türk ruhu vardır.
525-ci qəzet. - 2021.- 28 iyul. - № 131. - S. 12.
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Müasir sənətdə Nizami mövzusu
Nizami Gəncəvi - 880
Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, professor
Ötən əsrlərdə olduğu kimi, təsviri və dekorativ-sənətin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən müasir
rəssamlar da vaxtaşırı qüdrətli söz ustadımız Nizami Gəncəvinin poetik irsinə müraciət ediblər. "Xəmsə"nin
aşıladığı duyğular rəssamların müxtəlif nəsillərinin ilhamını qanadlandırmış, nəticədə rəngkarlıq, heykəltəraşlıq,
qrafika və dekorativ-tətbiqi sənət sahəsində bir-birindən baxımlı əsərlər yaradılmışdır. Onların bir qismi şairin
anadan olmasının 800 illik yubileyinin qeyd olunduğu dövrdə - ötən əsrin qırxıncı illərində ərsəyə gəlmişdir.
1939-cu ildə Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə respublika İncəsənət İşləri İdarəsi
Nizami Gəncəvinin obrazını yaratmaq üçün ümumittifaq miqyaslı açıq müsabiqə elan etmişdi. Çünki şairin bizim
dövrə gəlib çatmış portreti yox idi. Müsabiqəyə 1940-cı ilin sonlarında yekun vuruldu. Həm Azərbaycan, həm də
digər müttəfiq respublikaların rəssamlarının iştirak etdiyi sənət yarışında Qəzənfər Xalıqovun yağlı boya ilə
yaratdığı Nizami obrazı birinci mükafata layiq görüldü, indi hamıya yaxşı tanış olan portret həmin müsabiqənin
nəticəsi idi.
Elə həmin ildə respublika hökumətinin qərarı ilə Bakıda və Gəncədə ucaldılacaq Nizami abidələrinin
layihəsi üçün də müsabiqə elan olunmuşdu. Bu müsabiqədə də SSRİ-nin tanınmış tişə ustaları iştirak etdilər.
Altmışa yaxın layihənin içərisində gənc heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanovun hazırladığı iki variant daha uğurlu
hesab olundu. Sonralar onlardan biri şairin vətəni Gəncədə (1947), digəri isə Bakıda (1949) ucaldıldı.
Nizamiyə həsr olunmuş heykəltəraşlıq əsərləri arasında T.Məmmədovun ağacdan yonduğu portret özünün
romantik biçimi ilə diqqəti cəlb edir. C.Qaryağdının “Fərhadın Bisütun dağını çapması”, İ.Zeynalovun “Fərhad
qayada Şirinin portretini yaradır”, Q.Sücəddinov, A.Rüstəmov və A.Mustafayevin birgə hazırladıqları “Bəhram
Gurun əjdaha ilə vuruşu” kompozisiyalarında Nizami süjetləri obrazlı ifadəsini tapmışdır.
Şairin yubileyi ilə əlaqədar çap olunmuş “Xəmsə”nin akademik nəşrinə çəkilən müxtəlif biçimli
illüstrasiyaları qrafika sənətimizin uğurlu səhifələrindən hesab etmək olar. Q.Xahqov, İ.Axundov, K.Kazımzadə,
Ə.Hacıyev, Ə.Məmmədov və M.Vlasovun əsərlərində ayrı-ayrı poemaların əsas qayəsi, ədəbi qəhrəmanların
daxili aləmi yaddaqalan təfsirlərlə açıqlanmışdır. Rəssamların “Sultan Səncər və qarı”, “Kərpickəsən qoca və
gənc”, “Ənuşirvan və bayquşların söhbəti”, “Fərhadın dağ çapması”, “Xeyir və Şər” və “Bəhram Gur Fitnə ilə
ovda” kimi məşhur motivlər üçün tapdıqları real və şərti ifadə vasitələri onların bədii təsir gücünü artırmışdır.
Sonrakı illərdə M.Rəhmanzadə, O.Sadıqzadə, T.Nərimanbəyov, N.Məmmədov vəA.Hüseynov şairin ayrıayrı kitablarına verdikləri tərtibat və illüstrasiyalarında Nizami poeziyasının aşıladığı duyğular müasir formabiçimdə əks etdirilmişdir.
Nizami mövzusu görkəmli fırça ustası, akademik Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığında mühüm yer
tutmuşdur. O,“Xəmsə” motivlərinə həsr etdiyi ilk əsərini - “Vəsiyyət” tablosunu 1941-ci ildə
tamamlamışdı.“İsgəndərnamə” poeması əsasında çəkilmiş kompozisiya Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin açılışı münasibətilə işlənmişdi. Sonralar o, dəfələrlə bu mövzuya qayıtmış, rəssamlığın
müxtəlif sahələrində uğurlu əsərlər yaratmışdır. Onun Bakı metrosunun “Nizami” stansiyasını bəzəyən çoxsaylı
mozaik pannoları bu məkanı “yeraltı saray”a çevirmişdir. Rəssamın Nizami Gəncəvi ünvanlı yeni əsərləri şairin
850 illik yubileyi qeyd edilərkən (1991) nəfis kitab şəklində çap olunmuşdur.
Nizaminin həyatı və yaşadığı təzadlı dövr bir çox süjetli tabloların leytmotivini təşkil edir. S.Şərifzadə və
B.Mirzəzadənin birgə işlədikləri “Nizami Qızıl Arslanın yanında”, N.İsmayılovun "Nizami və Xaqani",
B.Əliyevin “Nizami xalq arasında”, V.Hüseynovun “Nizami işığında” tabloları tarixilik baxımından maraq
doğurur. “Nizami işığında” əsəri həm də şairin 800 illik yubileyinin keçirilməsinin təxirə salınmasına
baxmayaraq, onun blokada şəraitində olan Leninqradda qeyd olunmasını əks etdirdiyindən böyük əhəmiyyət kəsb
edir.
“Xəmsə” motivlərinə yağlı boya ilə çəkilən süjetli tablolar rəssamların şairin poetik dünyasında qərar tutan
müxtəlif məqamları dərk etmək, onlara münasibətini bildirmək istəyindən irəli gəlmişdir. B.Mirzəzadənin “İki
bayquşun söhbəti", G.Mustafayevanın “Leyli və Məcnun”, Ə.Kazımovun “İsgəndərin Midiya ordusu ilə vuruşu”,
S.Şərifradənin "Şapur və Şirin” lövhələri bu qəbildəndir.
Heykəltəraş Həyat Abdullaye- vanın çinidən hazırladığı “Yeddi gözəl və Bəhram şah” adlı çoxfiqurlu
kompozisiyanı dekorativ- tətbiqi sənət sahəsində Nizami mövzusunda yaradılmış uğurlu əsərlərdən hesab etmək
olar.
Müəllif taxtda oturmuş şahla onu dövrələyən gözəllərin obrazlarını vahid kompozisiyada cəmləşdirə
bilmişdir.
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R.Xələfovun “Bəhram Gur əjdahanı öldürür” dekorativ fiquru və O.Şıxəliyevin “Xosrov və Şirin” vazası
(hər ikisi çini), H.Ələsgərovun “Məcnun ahu ilə”, C.Əyyubov və F.Seyidovun “Xəmsə” dekorativ dövrələri (mis),
Ə.Bayramovun “Yeddi gözəl” dekorativ lövhələri və gəncəli rəssam S.Məmmədovun “Nizami və Afaq” bədii
nimçəsi (hər ikisi çini) əsərlərində humanist ideallar, romantik arzular, nakam məhəbbət duyğuları özünün uğurlu
ifadəsini tapmışdır.
Dahi şairin 800 illik yubileyi ilə əlaqədar yaradılan sənət əsərləri arasında Azərbaycanda toxunan beş xalça
həm də özündə çağdaş ənənələri yaşatması ilə maraq doğurur. Görkəmli xalçaçı L.Kərimovun, habelə rəssamlardan Q.Xahqov, K.Kazımzadə, M.Şirinov və Ə.Hacıyevin eskizləri əsasında hazırlanan süjetli xalçalar
“Xəmsə”nin poemalarına həsr olunmuşdur. “İki bayquşun söhbəti”, “Fərha¬dın Bisütun dağını çapması”,
“Məcnun səhrada heyvanlar arasında”, “Bəhram Gur Fitnəilə ovda”, “İgkəndər və Nüşabə” süjetləri bu xalçalarda
özünün real bədii həllini tapmışdır. Bütün xalçaları şux rəngli nəbati və həndəsi naxışlar haşiyələndirir.
K.Əliyevin “Nizami” xalçasında məna-məzmun yükünü real biçimli portretlə yanaşı, labirintəbənzər naxış
örtüyü daşıyır. İstedadlı xalça ustaları E.Mikayılzadənin "Xəmsə”, A.Kərimovanın isə “Xosrov və Şirin”
xalçalarını isə ənənə və müasirliyin vəhdəti səciyyələndirir.
Əsrlərin qovşağında təsviri sənətimizdə miniatür üslublu əsərlərin yaradılmasına marağın genişlənməsi,
onun yeni bədii tapıntılarla zənginləşməsi sayəsində maraqlı axtarışlar aparılması diqqətçəkən əsərlərin
yaradılmasını şərtləndirmişdir. E.Aslanov, S.Qurbanov, R.İsmayılov, Ə.Bayramov, R.Hüseynov və başqalarının
bu qəbildən olan əsərlərində Nizami mövzularının obrazlı təsviri bu mənada özünəməxsus bədii həlli ilə göz
oxşayır.
Gəncədə də Nizami ünvanlı əsərlər kifayət qədərdir. Q.Sücəddinovun “Nizami dünyası”, Ş.Şərifovun
“Xəmsə”, A.Həsənovun “Şairin sələfləri və xələf- ləri”, M.Rüstəmovun “N.Gəncəvi” kimi müxtəlif materiallarda
ərsəyə gətirilmiş plastika nümunələrində şairin ömür yoluna yaddaqalan münasibət bildirildiyini görmək
mümkündür.
Dünyanın ayrı-ayrı guşələrinə səpələnmiş sənət nümunələri də göstərir ki, Nizami mövzusunun təsviri
sənətdə özünəməxsus yeri var. Bu da, hər şeydən əvvəl, mövzunun bədii-estetik dəyərini, təsir dairəsinin
genişliyini, ən nəhayət, Nizami ideyalarının bəşəriliyini və ucalığını təsdiqləyir.
Mədəniyyət. - 2021.- 28 iyul. - № 56. - S. 7 .
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“Leyli və Məcnun"un türk dünyası
Nizami Cəfərov
"Sirlər xəzinəsi"ndən, "Xosrov və Şirin"dən fərqli olaraq "Leyli və Məcnun" mövzusu etibarilə imkan
verməyib ki, Nizami özünün türkçülük təəssübkeşliyini bu və ya digər dərəcədə geniş əks etdirsin. Lakin məhz
həmin əsərdə iki elə mühüm məsələyə toxunmuşdur ki, dahi şair-mütəfəkkirin etnik mənsubiyyəti barədə kifayət
qədər aydın təsəvvür yaranır.
Birincisi odur ki, Şirvanşah şairə məktubunda "Leyli və Məcnun" mövzusunu qələmə almağı sifariş
verərkən onu da məsləhət görür ki, "fars və ərəb dili bəzəyi ilə bu təzə gəlini bəzəyəsən! Bilirsən ki, mən söz
sərrafıyam, təzə beytləri köhnəsindən ayıra bilirəm... Bir bax gör ki, təfəkkür mücrüsündən kimin həmayilinə inci
düzürsən! Türkçülük bizə vəfalı olmağın sifəti (əlaməti) deyil, türkəvara deyilmiş söz bizə layiq deyil. O adam ki
yüksək nəsəbdən doğulmuşdur, ona yüksək söz lazımdır".
Məmməd Mübariz Əlizadə "nizamişünaslıq üçün böyük əhəmiyyət"i olduğunu söylədiyi bu mülahizələri
belə şərh edir:
"Bütün əsərlərin şahı" adlandırdığı "Leyli və Məcnun" dastanını türkcə deyil, fars və ərəb ziynəti ilə
bəzəməyi şairdən tələb edən Şirvan şahı Axsitanın məktubundan nəzmə çəkilən sözlər heç bir şübhəyə yer qoymur
ki, Nizami öz ana dilində də əsərlər yazırmış. Belə olmasaydı, şah sifariş verdiyi əsərin dili barədə xüsusi tapşırıq
verməzdi".
Görkəmli nizamişünas onu da əlavə edir ki, "buradan aydın olur ki, "Yeddi gözəl"də "bu həbəşdə mənim
türkcəmi almırlar, mütləq yaxşı (dadlı) dovğa yemirlər", - deyə şair kimləri nəzərdə tuturdu".
Ancaq maraqlıdır ki, Nizami şahın türklüyə (və türkcəyə) qarşı aşağılayıcı münasibətini onun öz dili ilə
necə varsa, o cür deyir, ancaq qeyri-adi bir ağayanalıqla söhbəti ayrı istiqamətə yönəldir: "Elə ki şahın halqası
qulağıma keçirildi (şahın məni öz qulu saydığını bildim), huşum ürəkdən beynimə vurdu. Nə həddim var idi ki,
əmrdən boyun qaçıram; nə gözüm görürdü ki, xəzinəyə yol tapam? Ömrümün süstlüyü, halımın zəifliyindən
başımı itirib nə edəcəyimi bilmədim. Məhrəm bir adam yox idi ki, sirrimi deyim..." Və şairin oğlu Məhəmmədin
müdaxiləsilə söhbət o yerə gəlib çatır ki, mövzu hər nə qədər "sevinc və nazdan (şuxluqdan)" uzaq, "dəhlizi təng
(darısqal)" olsa da, "bu dörd min beyt, bir az da çox" Nizami qələmi ilə "dörd aydan da az müddətdə" ərsəyə gəlir.
Yəni Nizami türkcə yazmağın müəyyən əhəmiyyət kəsb etdiyini Axsitanın onun nəinki gözünə soxur, əksinə, ona
deyir ki, "düşmən Fərasiyab (Əfrasiyab, yəni yağış köpüyü) olsa belə, təkcə sənin zərbən günəş kimidir".
Türklərin xətrinə dəyə biləcək mübaliğəni Nizami kimi dahi mütəfəkkir heç zaman boş- boşuna işlədə bilməzdi...
İkinci mühüm məsələ Nizaminin öz ata-anası barədə verdiyi məlumatlardır ki, onların içərisində aşağıdakı
sözlər müəyyən mübahisəyə səbəb olmuşdur: "Əgər mənim kürd rəisəsi anam ana kimi qarşımda öldüsə,
yalvararaq kimi imdada çağırım ki, onu (anamı) fəryadla mənim yanıma gətirsin?!"
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazır:
"Şairin əsl adı İlyasdır. Atası Müəyyəd oğlu Yusifdir. Anası, özünün də "raiseyi-kürd" deyə qeyd etdiyi
kimi, Azərbaycan kürdlərindəndir. Gəncədə yaşamış bulunan bir ailənin qızıdır. Adı məlum deyildir".
"Azərbaycan şairi Nizami"nin müəllifi bununla kifayətlənməyib əlavə olaraq qeyd edir ki, burada "rəisə"
Nizaminin anasının adı deyil, "rəiseyi-kürd"ün "kürd əşrəfindən" mənasına alınması daha məntiqli olacaqdır.
Kürd rəis və ya rəisəsi olmaq eyni zamanda, tarixdə misalları olduğu kimi, bəhs edilən adamın mütləq kürd
olduğunu da isbat etməz, çünki kürd əşirətlərinə rəislik etmiş bulunan türklərin varlığı bilginlərə məlumdur".
Əlyar Səfərlinin fikrincə isə, "Nizami onun kürd olduğunu yox, igid olduğunu yazmışdır:
Gər maderi-mən Rəiseyi-qord
Madər sefatane pişe-mən mord
(Mənim anam igid Rəisə Ana sifətində qarşımda öldü).
...Nizami anasının igidliyi ilə anasayağı ölməsini qarşılaşdıraraq təzad yaratmışdır".
Əlbəttə, Məcnuna türk demək, onun hər hansı hərəkətini türklüklə müqayisə etmək olmazdı. Nizami hətta
"fars oğlu fəsahətli (şirindil) dehqan"ın "ərəbin əhvalı"nı şərh etməyə girişməsinə də yumorla yanaşır: "Oğlunu
bada vermiş o qoca - Yusifindən ayrı düşmüş Yəqub elə ki Məcnunu qəlbi ürkmüş (divanə) gördü, onun ram
olacağından ümidini üzdü. İşgəncə ilə ahlar çəkir, ömrünü yenə ümidlə keçirirdi".
Lakin hər ehtimala qarşı, türksayağı bir şərh verməkdən də çəkinmir: "Məcnun ki qohumlarının nəsihətini
dinlədi, öyüdün acılığından pərişan oldu. Əl atıb köynəyini parçaladı (dedi ki) bu ölü kəfəni neyləyir?.. Türk kimi
evi tərk etdi, köç düşərgəsində oturdu... Divanə kimi hər məhəlləyə baş vurur, hər tərəfə (üz tutub) "Leyli, Leyli!"
deyirdi".
Məcnunun bu cür "türkləşdirilməsi" ilə bağlı M.Əlizadənin maraqlı bir qeydi var: "Türkdilli qəbilələrin
əksəriyyəti heyvandarlıqla məşğul olub köçəri həyat keçirirdilər. Nizami öz qəhrəmanını səhranişin olduğu üçün
türkə oxşatmışdı".
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Ərəb Məcnunu səhraya düşür, türk məcnunları çöllərə... Nə fərqi varmış ki?..
Ancaq dahi şair-mütəfəkkirin etnik zəmində daha bir təsirli metaforası var: Nofəlin təzyiqi ilə qızını
Məcnuna vermək məcburiyyəti altında qalan qız atası - Leylinin atası onun "qızı gərək tez gətirəsiniz ki, bu
qəbilədən razı qalım" təklifinin cavabında deyir: "Ey ərəblər (içində) alicənablıqda başçılığa və tacidarlığa layiq
olan! Yaralıyam, qocayam, könlüm qırıqıdır. Səndən iraq, pis günə qalmışam. Ərəblərin istehzasına məruz qalıb
özümə əcəmi ləqəb qoymuşam".
Ərəbliyini danıb əcəmi adı götürmək başına kül ələmək kimi bir şeydir...
Nizami əvvəlki əsərlərində olduğu kimi, "Leyli və Məcnun"da da etnonimlərin ideya-estetik enerjisini
qarşısıalınmaz bir maraqla aşkarlayır: Üzünü göstərməkdə ərəb ayı idi, könül ovlamaqda əcəm türkü idi... O türk
(gözəl) ki, onun ləng şikarıyam... O (zülfün) hindu (oğru) deyil, rüzgar kordur... Hindu (hindli) ona görə filin
beynini döyəcləyir ki, o, bir də Hindistanı yada salmasın... Naz-qəmzə etdiyi zaman ərəbə də, türkə də hücum
edirdi... Zənci yumaqla xütənli olmadı...
İstər "Sirlər xəzinəsi"ndə, istər "Xosrov və Şirin"də, istərsə də "Leyli və Məcnun"da özünü göstərən bu
cür etnoloji həssaslıq çox dərinliklərə gedir:
"Leyli mənzilindən kənara çıxdı. Zülfünün uclarını hörmüş, qızılgülə (üzünə) bənövşədən bəzək
vurmuşdu. O qəbilənin bal dodaqlılarından (qızlarından) gövhər kimi ətrafına bir dəstə düzülmüşdü. Adları
Ərəbistanda yaşayan türklər idi. Ərəb əndamlı türk gözəl olar".
Və son olaraq deyək ki, "Leyli və Məcnun"da Nizami başqa bir gözəli - Zeydin aşiq olduğu Zeynəbi tərif
edərkən gözlənilməz bir bənzətmə işlədir: Şəki alması kimi sadə (hamar) çənəsi (vardı)... Burada söhbət hansı
Şəkidən gedir? Doğrudanmı bizim Şəkidir?..
525-ci qəzet. - 2021. - 24 iyul. - № 129. - S. 12.
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Dahi şairin adına layiq
Hamlet Qasımov
Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan
şəhəri Gəncədə yaşayıb yaradaraq, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixini
zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini də məhz burada ərsəyə gətirmişdir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
“Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ölkənin ictimai-siyasi və mədəni həyatında
mühüm hadisə kimi qarşılanmışdır. Bu, doqquz əsrə yaxındır ki, xalqın qəlbində yaşayan ölməz şairə sonsuz
hörmət və izzətin, məhəbbətin daha bir bariz nümunəsidir.
Hər şair xalqın qəlbində əbədi yaşaya bilmir. Amma Nizami Gəncəvi əbədiyaşardır və bundan sonra da
əsrlər boyu yaşayacaqdır. Bilirsiniz niyə belədir? Sualın ən yaxşı cavabını ulu öndər Heydər Əliyev 2000-ci ilin
may ayının 24-də Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edərkən deyib: “Bütün Azərbaycan xalqı Nizami
Gəncəvi ilə fəxr edir. O, bu torpaqda yaşayıbdır, bu torpaqda yazıbdır. Onun yazdığı əsərlər bütün dünyada
məşhurdur. Təsəvvür edin, 850 il bundan öncə bu qədər böyük əsərlər yaratmaq!.. Onun əsərləri təkcə şeirdən
ibarət deyildir,onların hər birində böyük elm var, böyük fəlsəfə, dahi fikirlər var. Buna görə də onun əsərləri də
yaşayır, özü də yaşayır”.
Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Nizami irsinə daim xüsusi diqqət yetirmişdir. Məhz ümummilli liderin
təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin
öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar Nizami yaradıcılığının
tədqiqi və təbliği baxımından olduqca əhəmiyyətli tarixi bir sənəddir. Dahi şairin1981-ci ildə ulu öndərin
bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri bu gün də yaddaşlardan silinmir və
ölkənin mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nizami irsinin öyrənilməsi, qorunub saxlanması və
bütün dünyada təbliği ilə bağlı Heydər Əliyev ənənələrini bu gün də davam etdirir. 2011-ci ildə Nizami
Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlərlə yadda qalmışdır. Ölkə başçısı demişdir: “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 insanlığın mənəvi sərvətlər axtarışının zirvəsində dayanaraq dünya ədəbiyyatının şah əsərləri
sırasında layiqli yer tutur”.
2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan olunması ilə əlaqədar görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər
haqqında ilk olaraq Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinə müraciət etməyimiz də təsadüfi deyil. Nizami Gəncədə
doğulub boya- başa çatıb. O, bu qədim şəhəri bir gün də tərk etməyib.Gəncədə iki müqəddəs yer varsa, biri
İmamzadə, digəri Nizami məqbərəsidir. Ona görə də burada keçirilən hər bir tədbir, deyilən hər söz diqqəti cəlb
edir, böyük maraq doğurur.
Müsahibimiz Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif Cənnətovdur.
– Vasif müəllim, “Nizami ili” necə keçir?
– Əvvəla, 2021-ci ili “Nizami Gəncəvi ili” elan etdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevə Gəncənin və Gəncəbasarın mədəniyyət işçiləri adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Düzü,
Nizaminin bu torpağın oğlu olması bizim üzərimizə ikiqat məsuliyyət qoyur.
Qeyd edim ki, ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamından sonra Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyinin “Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinin keçirilməsinə dair
31 mart 2021-ci il tarixli tədbirlər planı” olub. Bunun ardınca Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi özünün ayrıca
tədbirlər planını hazırlamış və bu ilin yanvar ayından başlayaraq, regional idarənin tabeliyində fəaliyyət göstərən
Gəncə, Naftalan şəhər, Goranboy, Samux, Kəlbəcər və Xocalı rayon mədəniyyət müəssisələrində silsilə tədbirlər
– rəsm, kitab sərgiləri, kitab müzakirələri, “dəyirmi masa”lar, ədəbi-bədii kompozisiyalar, Nizaminin sözlərinə
yazılmış musiqi əsərlərindən ibarət konsertlər, poeziya saatları və sair bu kimi tədbirlər keçirilmişdir.
Təbii ki, tədbirlər həm kütləvi, həm də respublikada COVID-19 infeksiyası ilə əlaqədar karantin rejimi
qaydalarına uyğun olaraq onlayn formada təşkil edilir. COVID-19-la bağlı məhdudiyyətləri nəzərə alaraq bu ilin
ilk üç ayında daha çox videokonfranslara, digər onlayn tədbirlərə üstünlük vermişik. Lakin keçirdiyimiz
tədbirlərin adlarına baxmaq kifayətdir ki, onun necə çoxşaxəli olması sizdə təsəvvür yaratsın. Məsələn, “Ölməz
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Nizami” adlı videokonfrans Goranboy Rayon Mərkəzi Kitabxanasında baş tutdu. Onun ardınca “Mahir söz ustası”
adlı şeir saatı Gəncə şəhər MKS-nin 2 saylı filialında təşkil olundu. Sonrakı günlərdə Nizami Gəncəvinin 880
illiyi ilə əlaqədar “Kərpickəsən kişinin dastanı” adlı onlayn şeir saatı Gəncə şəhər MKS-nin Uşaq kitabxanasında
keçirildi və olduqca maraqla qarşılandı. Gəncə Şəhər Mərkəzi kitabxanasında “Nizami mövzu və süjetləri Şərq
xalqları ədəbiyyatında” kitabının onlayn təqdimatı da öz ətrafına xeyli nizamisevər topladı.
– Deyəsən, kitabxanaların gücündən daha çox istifadə edirsiniz...
– Bilirsiniz, kitabın, kitabxanaların təsir gücü daha böyükdür. Təsadüfi deyil ki, Gəncə Şəhər Mərkəzi
Kitabxanasının 19 saylı filialının “2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan olunması klassik ədəbi irsimizin
azərbaycançılıq məfkürəsi işığında tədqiq edilməsinə bir töhfə kimi” onlayn görüşü böyük əks-səda yaratdı.
Gəncə, Samux Heydər Əliyev mərkəzlərinin qış, yaz aylarında keçirdikləri tədbirlər haqqında hələ də söhbət
açılır. “Nizami hər sözü demiş birinci, qoymamış cilasız qalsın bir inci...” adlı onlayn tədbir də unudulmur. Gəncə
şəhər MKS-nin 11 saylı filialı, Gəncə Mədəniyyət Mərkəzinin diyarşünaslıq evi ilə birlikdə keçirilən həmin
tədbirdən sonra respublikanın bir çox bölgələrindən məktublar almışıq.
– Bilirik ki, açıq havada keçirilən tədbirlərə üstünlük verirsiniz. Yəqin pandemiya məcbur edir?
– Təkcə ona görə yox ki, qapalı məkanlarda geniş tədbir keçirmək bir qədər risklidir. Yox, sadəcə açıq
havada keçirilən tədbirlər daha təsirli, təbii və səmərəli olur. Goranboyda “Dahi Azərbaycan şairi” adlı mühazirə
saatı təşkil etdik. Bilirsiniz harada? Rayondakı “Xəmsə” baralyefinin önündə. Tədbirə toplaşanlar həm maska
taxmışdılar, həm də adamlar özləri məsafə saxlayırdılar. Goranboy Rayon Mərkəzi Kitabxanasının, Heydər
Əliyev Mərkəzinin və tarix-diyarşünaslıq muzeyinin iştirakı ilə keçirilən bu tədbirə xeyli rayon sakini
toplaşmışdı. Nizaminin qəzəlləri, sözlərinə yazılmış musiqi parçaları, şairin yaratdığı obrazlar adamların o qədər
xoşuna gəlmişdi ki, tədbirdən sonra hərə öz təəssüratını söyləyir, “zövq aldıq” deyirdilər.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, açıq havada keçirilən tədbirlərdə Gəncə Dövlət Dram Teatrının kollektivi
xüsusi fəallıq göstərir. Uzun illərdir ki, aktyorlar bu sahədə zəngin təcrübə əldə etmişlər. Nizami qəhrəmanlarının
canlı obrazını yaratmış sənətkarlar istənilən hava şəraitində istədiklərinə nail ola bilir, tamaşaçıların rəğbətini
qazanırlar. Artıq xarici ölkələrdə də gəncəli aktyorları tanıyır və bəyənirlər. “Xəmsə” ədəbi-bədii kompozisiyası
ilə Türkiyə Cumhuriyyətində keçirilən “Uluslararası kısa performanslar festivalı”nda iştirak edən kollektiv
haqqında xoş sözlər söylənilir. Qeyd edim ki, teatrın Nizami Gəncəvinin “Xəmsə” ədəbi-bədii kompozisiyası
Turkiyə Respublikasında keçirilən onlayn tamaşalar festivalında fəxri fərmana layiq görülmüşdür.
– Teatrdan söz düşmüşkən, ötən əsrin 80-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Gəncədə açıq
havada “Zərrabi” Poeziya Teatrı yaradılıb. Amma bir arada onun fəaliyyətində durğunluq hiss olunurdu. “Nizami
ili”ndə bu teatrın gücündən istifadə olunacaqmı?
– Nizami Gəncəvi irsinin təbliğində, teatr yaradıcılığının səhnə materialına çevrilməsində Gəncə Dövlət
Poeziya Teatrının əvəzsiz xidmətləri olub. Müxtəlif adlarla – Gəncə Dövlət Poeziya, Nizami Poeziya, “Zərrabi”
Nizami Poeziya teatrları kimi fəaliyyət göstərən bu sənət ocağında elə əsərlər tamaşaya qoyulub ki, bu gün də
onlar haqqında maraqla və razılıqla söhbət açılır. 1979-cu ilin payızında Nizami Gəncəvi irsindən “Slavyan gözəli
haqqında hekayət” ilə həyata vəsiqə qazanan bu teatr bir-birinin ardınca “Şairin gənclik illəri”, “Xeyir və Şər”,
“Gül və Zəhər” ,“Zəhmət dastanı” “Məhəbbət əfsanəsi”, “Leyli və Məcnun”, “Çoban və Bəhram” və başqa
tamaşalarla yadda qalıb.
Belə bir sənət ocağını, özü də, üstəlik, “Nizami ili”ndə biz diqqətdən kənarda saxlaya bilmərik. Artıq bir
neçə dəfə burada, açıq havada tamaşa göstərilib. Lakin dahi şairin 880 illiyinə daha ciddi hazırlıq görülür. Nizami
Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi”nin motivləri əsasında bütöv bir tamaşa hazırlanır. Bundan başqa, “Xəmsə”yə
əsaslanan, hər biri 10 dəqiqəlik filmləri də yaxın vaxtlarda tamaşaçıların ixtiyarına veriləcək.
Nizami ilində regional idarənin ən böyük məqsədlərindən biri şairin ədəbi irsinin beynəlxalq səviyyədə
təbliğ olunması, keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinin və kütləviliyinin artırılmasıdır. Samux Rayon Heydər
Əliyev Mərkəzinin Azərbaycanın Ukraynanın Xarkov şəhərindəki fəxri konsulluğu və respublikanın Gəncə,
Abşeron, Şəki, Yevlax, Qax, Qəbələ, Balakən, Yardımlı, Zaqatala, Oğuz, Ucar, Beyləqan Heydər Əliyev
mərkəzlərinin əməkdaşlarının, Ukraynada yaşayan soydaşlarımızın “Aynur xatun” qadın cəmiyyətinin və “Odlar
yurdu” Gənclər Təşkilatının iştirakı ilə “Azərbaycandan dünyaya doğan Günəş – Nizami Gəncəvi və Heydər
Əliyevin şairə olan rəğbəti” adlı onlayn tədbirimiz bu baxımdan maraqla qarşılanmışdır.
“Nizami Gəncəvi Azərbaycan mədəniyyətinin və tarixinin ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. Nizami
yaradıcılığı bütün dünyada sevilir. Bu gün şairin əlyazmaları dünyanın bir çox kitabxanalarında və arxivlərində
saxlanılır. Nizami yaradıcılığı yüksək sənətkarlıq, ədalət, xeyirxahlıq düşüncələri ilə seçilir. Hələ orta əsrlərdə –
Renessans dövründə bir çox Avropa ədibləri Nizaminin əsərlərinə müraciət edib”. Azərbaycan Respublikasının
birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın dediyi bu sözlər bir daha göstərir ki, Nizami, sözün həqiqi
mənasında, dahi şəxsiyyət olub. Bəli, o, bəşəri bir şairdir. Milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq, bütün xalqlar
onu tanıyır və əsərlərini sevə-sevə oxuyurlar. “Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatında” adlı beynəlxalq elmipraktik konfrans keçirdik. Dahi şairin böyüklüyü, ülviliyi, tolerantlığı və digər məziyyətləri ilə bağlı elə faktlar
səsləndirdilər ki, adam özünün də bu xalqın nümayəndəsi olmasından qürur duydu.
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– Rəhbərlik etdiyiniz regional idarənin tabeliyində olan mədəniyyət müəssisələrində də Vətən müharibəsi
şəhidləri, qazilər var. Onların ailələri ilə müntəzəm əlaqə saxlamağınızı, lazımi kömək göstərməyinizi də bilirik.
Amma şəhid ailə üzvləri üçün Nizami məqbərəsinə ekskursiyaların təşkili bizi xüsusilə maraqlandırdı...
– Bəli, həm məqbərəyə, həm də Nizami muzeyinə ekskursiyalar təşkil etdik. Nizami Gəncəvinin
əsərlərində qəhrəmanlıq motivləri, hərbi-vətənpərvərlik mövzusu kifayət qədərdir. İnanırsınızmı, bu
gəzintilərdən sonra mən şəhid yaxınlarının, qazilərin sifətində bir qürur hissi gördüm.
Şəhidlərimiz bizim baş tacımızdır. Onları unutsaq, özümüz unudularıq. Tez-tez evlərində oluruq,
problemləri ilə maraqlanırıq, əlimizdən gələn köməyi əsirgəmirik. Bu günlərdə Vətən müharibəsi şəhidi Hikmət
Məmmədovun barelyefinin açılışını etdik. O, Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun Nizami filialının
bələdçisi idi. Yaşadığı evin önünə vurduğumuz barelyefə görə ailə üzvləri heç bilirsiniz necə sevinirdilər? Yeri
gəlmişkən, şəhidlərin barelyeflərini, büstlərini gəncəli heykəltaraş Qasım Qasımov hazırlayır və özü də
təmənnasız. Biz bu günlərdə onu mükafatlandırdıq, xeyirxah işini qeyd etdik. Gəncə Şəhər Uşaq İncəsənət
Məktəbinin müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, istedadlı heykəltəraş Qasım Qasımov indiyədək I
və II Qarabağ müharibələrində şəhid olmuş 60 nəfərdən çox Azərbaycan övladının büst və barelyeflərini
hazırlayıb.
…Şəhər və rayon icra hakimiyyətləri ilə daha yaxından, əlaqəli fəaliyyət göstərməyə üstünlük veririk.
Nizami ili ilə əlaqədar istər Gəncə şəhərində, istərsə də ətraf rayonlarda maraqlı tədbirlər planı hazırlanıb və
həyata keçirilir. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov idarəmizin işinə böyük kömək
göstərir, öz məsləhətlərini verir, “Nizami Gəncəvi ili”ni yüksək səviyyədə başa çatdırmaq üçün bütün
imkanlardan maksimum istifadə olunmasını tövsiyə edir.
Biz Mədəniyyət Nazirliyinin, şəxsən nazir Anar Kərimovun bu işdə konkret diqqət və qayğısını hər gün
hiss edirik. Görürük ki, dahi şairin 880-ci ildönümünü yüksək səviyyədə keçirmək üçün bütün işlərə necə böyük
məsuliyyətlə yanaşılır, qarşımızda duran vəzifələr ən xırda detallarına kimi bizə tapşırılır və hesabat tələb olunur.
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Heydər Əliyev Mərkəzində yeni sərgi: “Nizaminin süjet və obrazları”
İyulun 22-də Heydər Əliyev Mərkəzində “Nizaminin süjet və obrazları” adlı sərgi açılıb.
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Dövlət Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyi ilə birgə təşkil etdiyi sərgi dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunub.
Açılış mərasimində çıxış edən Rusiya Dövlət Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyinin sərgi tərtibatçısı Kyuna
Kazakova bildirib ki, sərgi bu ilin mart ayında Moskvada nümayiş olunub. İndi isə Rusiyanın 4 muzeyi tərəfindən
həmin sərgiyə təqdim edilən eksponatlar Bakıya gətirilib. Sərgidə Rusiya Dövlət Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyi,
Rusiya Dövlət Ermitaj Muzeyi, A.S.Puşkin adına Dövlət Təsviri İncəsənət Muzeyi, A.N.Radişev adına Saratov
Dövlət Rəssamlıq Muzeyinin kolleksiyalarından istifadə olunub: “Biz çox şadıq ki, sərgi nəhayət Bakıda keçirilir.
Bizim tərəfdaşımız olan Heydər Əliyev Mərkəzi bu sərgiyə peşəkarlıqla yanaşıb. Ümid edirəm sentyabrın 26-na
kimi davam edəcək sərgi mədəniyyət xadimlərinin, Bakını ziyarət edən qonaqların və eyni zamanda bütün
vətəndaşların zövqünü oxşayacaq”.
Sonra iştirakçılar sərgi ilə tanış olublar.
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi gələcək nəsillərə “Xəmsə” adlanan poetik əsərlər toplusunu miras
qoyub gedib. Buraya beş müstəqil poema daxildir - “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”,
“Yeddi Gözəl” və “İskəndərnamə”. Sərgidə nümayiş etdirilən eksponatlar Nizami Gəncəvinin illüstrasiya
ənənəsini təqdim edir. Ekspozisiyadakı əlyazma, xalça, keramika və kətan üzərində təsvir edilən qəhrəmanları
izləməklə tamaşaçı şairin ədəbi dünyasına səyahət etmək imkanı qazanır. Bununla da ziyarətçilər dünya
ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik səs, nəfəs gətirmiş Nizaminin yaradıcılığı ilə tanış olurlar. Həmin sənət
nümunələri həm də Nizami Gəncəvi yaradıcılığının təsviri incəsənətə göstərdiyi sərhədsiz təsirini əks etdirir.
Nizami Gəncəvinin poemalarında rast gəlinən süjetlər onun əsərlərinin özünəməxsus “vizit kartına”
çevrilib. Məsələn, bunlara Şirinin bulaqda çimdiyi məşhur səhnə və ya öküzü qüllənin başına daşıyan Bəhram
Gurun sevgilisinə həsr edilmiş təsvirləri aid edilə bilər. Ekspozisiyadakı ən qədim eksponat isə XIII əsrin əvvəlinə
aid gildən hazırlanan, üzərində “Xosrov və Şirin” poemasından səhnələrin təsvir olunduğu qabdır.
Ekspozisiyada Azərbaycan, Rusiya, İran, Özbəkistan təsviri incəsənət ustalarının əsərləri nümayiş olunub.
Rəssamlardan Ravil Xəlilovun, Rəşid İsmayılovun, Sergey Biqosun qrafik işləri Nizami yaradıcılığının müasir
qavranılma mərhələsi üçün xarakterik olan iki əks tendensiyanı təsvir edir. Bir tərəfdən, ənənəvi mövzuların
seçimi tanınmış ikonoqrafiyaya müraciətə gətirib çıxarır, digər tərəfdən, təsvir edilən süjet dairəsinin
genişləndirilməsinə cəhd müşahidə edilir. Buna müvafiq olaraq yeni kompozisiya şəkilləri meydana gəlir. Bu
baxımdan Nikolay Rerixin “İsgəndər və dərviş” adlı kətan üzərindəki əsəri xüsusi qeyd oluna bilər.
Qeyd edək ki, sentyabrın 26-dək davam edəcək sərgidə 50-dən çox eksponat nümayiş edilir. Sərgilənən
eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə tamaşaçılara təqdim olunur.
AZƏRTAC
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Nizami Gəncəvinin əsərlərində göy cisimlərinin rəmzi mənaları
Elşad Nəsirov,
Masallı rayonu, Qüdrət Babayev adına Mahmudavar kənd ümumi
orta məktəbinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Yaradıcılığı ilə yalnız bir xalqa deyil, ümumiyyətlə, bütün bəşəriyyətə məxsus olan Nizami Gəncəvi
əsərlərində bir çox elmlərlə bərabər, asrtonomiyaya da müraciət etmişdir. Şair öz poemalarında, yeri
gəldikcə, göy cisimlərinin adlarını çəkir, öz fikrini daha gözəl ifadə etmək üçün onlara rəmzi və məcazi
mənalar vermişdir. Mərrix (Mars), Ütarid (Merkuri), Müştəri (Yupiter), Zöhrə (Venera), Zühəl (Saturn),
Günəş və Ay Nizaminin əsərlərində tez-tez misal çəkilən planet və göy cisimləri adlarıdır. Təsadüfi deyildir
ki, şairin farsca “Həft peykər” (“Yeddi gözəl”) adlanan poemasında “peykər” sözünün bir mənası da ulduz,
planet, səma cismi deməkdir.
Mövzu ilə bağlı fikrimizi əsaslandırmaq üçün Nizaminin poemalarından bir sıra beytlərə nəzər yetirək.
“Sirlər xəzinəsi” poemasında belə bir beyt var:
Qalx, qoy sənin hökmünlə İsrafil adlı mələk,
Qəndilləri söndürsün, işıqsız qalsın fələk.
Bu beytdə “qəndillər” deyərkən şair Günəş, Ay və ulduzları nəzərdə tutur. Beytdən çıxan məna budur ki,
İsrafil zülmə, fitnə-fəsada məruz qalmış dünyanı qəndilləri söndürməklə zülmətə qərq etsin.
Poemanın başqa bir yerində Nizami yazır:
Bir hilaldır təzə ay - gərili bir yaydır o,
Yetkinliyə çatanda - bədirli bir aydır o.
Bildiyimiz kimi, hilal, aypara və bədrlənmiş ay Ayın fazalarıdır. Hilal bir-iki günlü aya, bədrlənmiş ay
isə tam dairə şəklinə düşmüş on dörd gecəlik aya deyilir. Beytin sətiraltı mənası belədir ki, cavana cavan, qocaya
da qoca de, necə ki, bədrlənmiş ay bir zamanlar yayabənzər bir hilal, yəni cavan ay olmuşdur.
Nizami “Leyli və Məcnun” poemasında Allahın vəsfi hissəsində yeddi planetin, doqquz fəlləyin (göyün)
Allahın qapısında qul kimi pərdə tutmasını bu beytlə ifadə edir:
Yeddi qız, doqquz taxt qapında sənin
olmuşdur daima pərdə çəkənin.
Poemanın başqa bir yerində Nizami Axsitanın öz məmləkətini nəzarətdə saxlamasını aşağıdakı beytlərlə
ifadə edir:
Bu yeddi örtüklü, altı barmaqlı,
Bir gözlü, dörd əlli, doqquz ayaqlı,
Onun çəmbərindən çıxmasın deyə,
Qalıb çəmbərində dönmüş həlqəyə.
Yeddi örtük - yeddi planet, altı barmaq - altı tərəf (şərq, qərb, şimal, cənub, aşağı, yuxarı), bir göz (günəş),
dörd əl - dörd ünsür (od, su, torpaq, hava), doqquz ayaq - doqquz göy deyəndə Nizami kainatı nəzərdə tutur.
Açıb Zöhrə kimi əl-qol hər biri,
Mizana qoyurdu orda dəyəri.
“Xosrov və Şirin” poemasından götürülmüş bu beytdə Nizami Şirini əhatə edən gözəlləri gözəllik və
məhəbbət ilahəsi Zöhrə (Venera) səyyarəsinə bənzətməklə güclü bir təşbeh yaradıb. Belə ki, Zöhrə (Venera)
hərəkəti zamanı Tərəzi (Mizan) bürcündən keçir.
Bildiyimiz kimi, nücum elmində Müştəri (Bürcis) oğlan, Zöhrə isə qız kimi təsvir edilir. Nizami Xosrovun
Şirinə yanaşmasını Müştəri (Yupiter) səyyarəsinin Zöhrəyə (Venera) yanaşması ilə müqayisə edərək güclü bir
məcaz yaradır:
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Xoşbəxtlik iqablın əlini açdı,
Müştəri Zöhrəyə gəlib yanaşdı.
Yenə həmin poemada şair Şapurun Şirinə baş əyməsini hindlilərin heykəllərə səcdə etməsi və ən kiçik
planet Ütaridin (Merkurinin) ən böyük planet Müştəri (Yupiter) qarşısında özünü çox kiçik görməsinə işarə edir.
Hindlitək eylədi səcdə pəriyə,
Sanki Ütariddir, o Müştəriyə.
Təkzibolunmaz bir faktdır ki, Nizami “Yeddi gözəl” poemasında fikirlərini ifadə etmək üçün göy
cisimlərinə daha çox müraciət etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, şair poemanı “Həft peykər” adlandırmışdır.
Nizaminin Bəhram şahın yeddi sarayını yeddi rəng, həftənin yeddi günü və yeddi planet adı ilə müqayisə
etməsi çox maraqlıdır. Belə ki, yaşıl saray - Ay - bazar ertəsi, qırmızı saray - Mars (Mərrix) - çərşənbə axşamı,
mavi saray - Merkuri (Ütarid) - çərşənbə, səndəl rəngində olan saray - Yupiter (Müştəri) - cümə axşamı, ağ saray
- Venara (Zöhrə) - cümə, qara saray - Saturn (Zühəl) - şənbə, sarı saray - Günəş - bazar gününü ifadə edir.
Nizami Bəhramın anadan olmasını belə təsvir edir:
O gün ki, Bəhramın sübhü açıldı,
Qaranlıq gecəyə işıq saçıldı.
Şair poemanın başqa bir yerində Bəhramın taxta oturmasına işarə edərək yazır:
Ən uca nöqtədə o, bir günəşdir,
Ütarid ülkəri ona bir eşdir.
Qədim astroloqların nəzəriyyəsinə görə, Ütarid (Merkuri) planetinin Günəşə yaxınlaşması səadətə
yetişmək mənasını verir. Yəni, Bəhram şah taxta oturmaqla səadətə yetişdi.
“Yeddi gözəl” poemasının “Kəniz satan padşahın hekayəsi” hissəsində belə bir beyt var:
Dedi: Təsdis idi Zöhrəyə məkan,
Evdə oturmuşdu Bilqeys, Süleyman.
Təsdis altı bucaq, Zöhrə (Venera) isə təsdisdə, yəni altı planetin ortasında oturan məhəbbət və xoşbəxtlik
rəmzidir. Nizami bu beytdə Bilqeyslə Süleymanın bir yerdə oturmasını məhəbbətlə əhatə olunmuş Zöhrə
planetinin altıplanet arasında oturmasına bənzətmişdir.
Və yaxud, “Rus qızın Bəhrama söylədiyi hekayə”də bu beytə nəzər yetirək:
Şah toy məclisində saçırdı şəkər,
Zöhrəylə Süheylə kəbin kəsdilər.
Beytin mənası belədir ki, şah Zöhrə (Venera) adlandırdığı qızının kəbinini Süheyl (Yəmən ulduzu)
adlandırdığı cavana kəsdi.
“Baharın tərifi” hissəsində Nizami baharın gəlişini astronomik şəkildə ifadə etməklə güclü bir
metonimiya yaratmışdır:
Müştəri ilə Zühəl qovuşan zaman
Günəş daxil oldu Həmələ Hutdan.
Müştəri (Yupiter) və Zühəl (Saturn) təslisdə - üçbucaqda olanda Günəş Hut bürcündən (22 fevral - 22
mart) Həməl bürcünə (22 mart - 22 aprel) yollandı, yəni bahar gəldi.
Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poemasında da belə beyt və misallar kifayət qədərdir. Onlardan bir
neçəsini nəzərdən keçirək.
Poemanın digər hissəsində bu beytə nəzər salaq:
Daranın taxtını alınca ələ,
Musildən tərpəndi öz ordusiylə.
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Zöhrətək Babildən parladı öncə,
Haruti kəsləri təmizləyincə.
Mifologiyada Zöhrə sehir və cadu himayəsi sayılır. Harut və Marut isə Zöhrəyə uyub sehrbazlığa uymuş
mələklərdir və cəzalandırılaraq Babil quyusunda azdırılmışlar. Beytin mənası budur ki, İskəndər İranda
atəşpərəstliyə son qoyub.
Nizami “İqbalnamə”də “Kitabın yazılmasının səbəbi” hissəsində belə bir beyt işlədir:
Taleyim açıldı, oldum bəxtəvər,
Zöhrə dəf göndərdi, Müştəri dəftər.
Zöhrənin dəfi klassik şairlərin Zöhrə ulduzunun göylərin çalğıçısı olmasına, Müştərinin dəftəri isə
kosmoqrafiyaya görə, Müştəri ulduzunun üzərindəki qara xətlərə işarədir. Həm də Müştərinin Zöhrə ilə bir bürcdə
qarşılaşması qədim astroloqların fikrincə, xoşbəxtlik deməkdir. Bu beytdə Zöhrənin dəfi zövq verən şeirlər,
Müştərinin dəftəri isə xoşbəxtlik kitabı deməkdir ki, bu da “İqbalnamə”yə işarədir.
Bu kiçik məqalədə biz Nizaminin əsərlərində astronomik cisimlərə verilən rəmzi mənaları az da olsa
göstərməyə çalışdıq. Əlbəttə, buna nə dərəcədə nail olduq, dəyərli oxucularımız bilər.
Azərbaycan müəllimi. - 2021. - 23 iyul. - № 27. - S. 6.
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Musiqiyə və muğama Nizami Gəncəvi baxışı
Bənövşə Rzayeva,
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı)
XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq muğamın tarixi köklərini və onun lad məqam sisteminin araşdırılması
ilə bağlı tədqiqat aparan dahi Üzeyir Hacıbəyi 1919-cu ildə “Azərbaycan türklərinin musiqisi haqqında”
məqaləsində yazırdı: “Qədim fars kitablarından musiqiyə aid olan böylə bir rəvayət oxudum. Adəm Peyğəmbər
əleyhüssəlam torpaqdan yaradıldıqdan sonra, ruha əmr olundu ki, onun bədəninə daxil olsun, lakin ruh
təkəbbürlük edib, torpaqdan yaranmış olan bir bədənə girmək istəmədi; o halda Cəbrayıl əleyhüssəlam nazil olub
“Rast” muğamında bir hava oxurkən, ruh bu havanın təsirindən Adəm peyğəmbərin bədəninə bir rəğbət hiss edib,
həmən dəm bilatərəddüd bədənə daxil oldu”.
Dahi bəstəkarın bu fikri muğamın islamdan çox-çox qabaq dövrlərdə mövcud olmasına işarədir.
XI əsrin yazılı abidəsi olan Keykavusun “Qabusnamə” əsərinin “Musiqişünaslıq qaydaları haqqında”
fəslində, o dövrdə mövcud olmuş muğamlar haqqında danışılır. Burada Nizami dövründə ifa olunan muğamlardan
dördünün adı çəkilir ki, bunlar “Rast”, “Üşşaq”, “Əraqi”, “İsfahani”dir.
Görkəmli Azərbaycan musiqişünası Səfiəddin Urməvinin XIII əsrlə səsləşən “Kitabül-ədvar” (“Dairələr
kitabı”) əsərində əsas muğamlar “Uşşaq”, “Rast”, “Əraq”, “İsfahani”, “Zəngulə”, “Hüseyni” və “Hicaz” hesab
edilmişdir. Bu muğamlar sırasında yenə də “Uşşaq”, “Rast”, “Əraq”, “İsfahani” Nizami dövründə ifa olunan
muğamlardır.
Digər Azərbaycan musiqişünası Əbdülqadir Marağainin XIV-XV əsrlərin musiqi mədəniyyətini əks etdirən
“Came əl-əlvan”, “Məqasid əl-əlvan” və “Fəvaid əşəra” risalələrində ilk dəfə olaraq, 12 klassik muğamdan əmələ
gəlmiş 24 şöbənin adların göstərir. Görkəmli musiqişünas bu fəsilləri belə başlayır ki, musiqi sənətinin ustadları
dairələrdən 6 avaz, 12 pərdə və 24 şöbə seçirlər və hər birinə elmi adlar verməklə, əsərlərini də onların əsasında
qururdular.
Muğamın tədqiqi sahəsində Qubad Qasımovun “Nizami və Azərbaycan musiqisi” R. Zöhrabovun
“Muğam”, G. Abdullazadənin “Qədim və orta əsrlərin musiqi mədəniyyəti” xüsusilə də S. Abdullayevanın
“Nizamidə Musiqi, Musiqidə Nizami” əsəri dahi Azərbaycan şairinin dövründə səslənən və əsərlərində yer alan
muğamların öyrənilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir.
XII əsrdə yaşayıb-yaratmış dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin əsərlərində o dövrün
musiqi mədəniyyəti haqqında geniş məlumatlar var.
Qubad Qasımov Nizaminin əsərlərində, xüsusilə “Xosrov və Şirin” poemasında 8 muğamın adının
çəkilməsini qeyd edir: Bu muğamlar “Rast”, “Üşşaq”, “Hesari”, “Iraqi”, “Novruzi”, “İsfahan”, “Rəhavi” və
“Zirəfkənd”dir. Poemada bu muğamların o dövrün iki məşhur ifaçısı - Barbədlə Nəkisanın ifasında səsləndirilməsi
təsvir olunur.
Nəkisa oxudu cadugar kimi
“Rəhavi” üstündə köklədi simi.
Barbəd ilə Nəkisanın musiqi ifası səhnəsində Nizami onların oxuduqları muğamların müəyyən ardıcıllıqla
adını göstərir ki, bu da, Q. Qasımovun fikrincə, o dövrdə məhz dəsgahın quruluşu ilə bağlı idi.
Musiqişünas Səadət Abdullayevanın “Nizamidə musiqi, Musiqidə Nizami” əsəri muğamların araşdırılması
sahəsində xüsusilə böyük əhəmiyyətə malikdir.
Dahi Nizami əsərlərində muğamın insanlara ruhi təsirindən və musiqinin şəfaverici xüsusiyyətlərindən
danışır. Böyük sənətkar bunu Xosrovun mahir ud ifaçısı Barbədin çalğısından edərkən belə qələmə alıb:
Dünyanı bürüyüb asiman kimi,
Barbəd gətirmişdi təvana simi.
Nəğməylə dostlara səfa verirdi,
Xəstə ürəklərə şəfa verirdi.
Qalxıb ucaldıqca udunun səsi,
Hər teli çalırdı Davud nəğməsi.
Zəngulə xoş səslə axıb gedirdi,
Nəfəsi İsa tək can bəxş edirdi.
Muğamın yaranma tarixi, arealı, inkişafı, tərkibinə daxil olan hissələrin təhlili, məqam-lad xüsusiyyətləri
tədqiqatçılarımız tərəfindən ən aktual mövzu kimi araşdırılıb. Bu baxımdan Nizami Gəncəvinin əsərlərində
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muğamla bağlı misralar böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu məsələ bir sıra məqalələrdə öz əksini tapıb. Muğamlar şairin
dövründə. İndiki kimi dəsgah şəklində oxunub və sözlər üçün müxtəlif mövzulu qəzəllər seçilib. Nizami
Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasında əsər qəhrəmanlarının dilindən Nəkisa və Barbədin növbə ilə müxtəlif
pərdələr əsasında qəzəl oxuması, “Xəmsə”yə daxil olan poemalar əsasında ən maraqlı səhnələrdən biridir. Bu
“deyişmə” vaxtı əvvəlcə “Nəkisa o sənəmin istədiyi tərzdə cəngin müşayiətilə bu qəzəli “Rast” pərdəsində oxuyur
və Şirinin dilindən Xosrova xitabən söylədiyi qəzəldə onu düzgünlüyə, həqiqətə çağırır”. Burada musiqi ilə
poeziyanın vəhdəti ən yüksək səviyyəyə çatır. Musiqi poeziya kimi pafosla oxunur, poeziya isə musiqi kimi həzin
səslənir. Nəkisa çəng ilə qəzəl deyəndən sonra, Barbədin setarı saz ilə qoşalaşır.
Bu pərdədə oxuduğu qəzəldə Barbəd Xosrovun eşqindən, Şirinə vurğunluğundan danışır. O, ruhda nəğməni
tamamladıqan sonra “Nəkisa tez öz çəngini çalır, “Hesari” adlanan o pərdədə növbəti qəzəlini oxuyur”.
Göründüyü kimi, dahi şair öz əsərində mahir ifaçıların deyişmələrində 8 pərdənin-məqamın adını çəkir.
Əlbəttə, Nizami məqamları “Rast”, “Üşşaq”, “Hesari”, “Əraq”, “Novruzi” “İsfahan”, “Rəhavi” və “Zirəfkənd”
kimi ardıcıllıqla verməklə Şirin və Xosrovun adından Nəkisa və Barbədin apardığı dialoqun məğzindən asılı
olaraq bu və ya digər məqama uyğun qəzəllər seçib. Nizami rübailərinin birində “Əraq”ın adını bir daha çəkir.
“İsfahan” və “Zirəfkənd”ə gəlincə, onlar orta əsrlərdə yaxın və Orta Şərq xalqlarının klassik musiqinin
əsasını təşkil edən 12 muğamdan 6-cısı və 7-cisi idi. “İsfahan” əvvəllər kiçik şöbə şəklində ifa edilmişdir.
Nizaminin əsərlərində səciyyələndirdiyi məqamlardan 6-sı müasir dövrdə xanəndələrimizin repertüarına
daxil olan muğamlardır.
Onlardan “Rast” - “Novruz rəvəndə”, “Rast”, “Üşşaq”, “Hüseyni”, “Vilayəti”, “Xocəstə”, “Xavəran”,
“Əraq”, “Pəncgah”, “Rak”, “Əmiri” və “Məsihi” şöbə və guşələrindən ibarət olan dəsgahdır.
“Uşşaq” - “Rast” dəsgahının “Mayə”sində ifa olunan guşələrdən biridir. “Orta Mahur” və “Mahur Hindi”
dəsgahlarında şöbə kimi ifa edilir.
“Hasar” kimi tələffüz olunan “Hesari” “Zabul Segah”ın “Əraq” və “Aşiqguş” şöbələri arasında “Yədihasar” adıyla və ya “Mübərriğə” və “Manəndi-Müxalif' arasında, “Bərdaşt” şöbəsindən sonra “Manəndi-hasar”
guşə kimi ifa edilir.
“Əraq” - “Rast”, “Mahur Hindi” və “Rahab” dəsgahlarının kulminasiya nöqtəsini özündə əks etdirən və
əzəmətli səslənən şöbədir.
“Novruzi” - “Humayun” dəsgahında şöbədir.
“Rəhavi” - altı şöbə və guşədən ibarət olan, “Şur” ailəsinə mənsub kiçik həcmli muğamdır.
“Zirəfkənd” - “Mahur” dəsgahında Fili” ilə “Əbu” arasındakı guşədir.
“İsfahan” - “Bayatı-İsfahan” muğamının əvvəlki adıdır, hazırda “Bayatı-Şiraz” muğamının şöbələrindən
biridir.
Deməli, zaman keçdikcə muğam silsilələri ya dəyişikliklərə uğrayaraq müstəqil muğamların şöbəsinə
çevrilib və ya əksinə, dəyişməz qalmışdır.
Maraqlıdır ki, Nizami Gəncəvinin adını çəkdiyi məqamlar sırasında “Rast” öz mayə ucalığını zəmanəmizə
qədər mühafizə edə bilmişdir. Əbəs yerə orta əsr musiqişünasları onu “Muğamların anası” adlandırmayıblar.
Yerdə qalan muğamlar isə zaman keçdikcə şöbə və ya avaz səviyyəsinə enmişlər.
Üzeyir Hacıbəylinin “Zabul Segah” muğamına əsaslanaraq Nizaminin sözlərinə yazdığı “Sənsiz” romansı
və “Segah” muğamı motivləri əsasında bəstələdiyi “Sevgili canan” romansları dünyanın ən möhtəşəm konsert
salonlarında səslənib və böyük rəğbətlə qarşılanıb.
Ü. Hacıbəyli ənənələrini davam etdirən Azərbaycan bəstəkarları öz yaradıcılıqlarında müxtəlif
muğamlardan yararlanaraq, dahi Nizaminin şeirlərinə çoxlu sayda gözəl əsərlər bəstələmişlər. Buna ilk misal
olaraq, Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Nizami” operasını göstərmək olar. Qeyd edim ki, Nizami obrazı ilk dəfə bu
opera əsərində yaradılmışdı. Zülfüqar Hacıbəylinin “Nüşabə”, Soltan Hacıbəyovun “İsgəndər və Çoban”, Fikrət
Əmirovun “Nizami” simfoniyası, maestro Niyazinin “Xosrov və Şirin” lirik romantik operası, Ramiz
Mustafayevin “Şirin” diplom işi, Rəşid Şəfəqin “Bayquşların söhbəti” üç hissəli nağıl-operası, Eldar Mansurovun
“Yeddi gözəl” rok operası, Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” adlı 4 pərdə və 10 şəkilli baleti, Tofiq Bakxanovun
“Xeyir və Şər” baleti də bu baxımdan parlaq əsərlərdir. Bundan əlavə, Nizami Gəncəvinin əsərlərinə “A capella”
xoru üçün əsərlər, vokal poemalar, instrumental əsərlər, vokal silsilə, elegiya, musiqili qəzəllər, mahnı və
romanslar yazılıb ki, onların sırasında Ərtoğrul Çavidin məşhur “Yar gəlmiş idi” əsəri də var.
525-ci qəzet.-2021.-9 iyul.-№120.-S.13.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Nizami Gəncəvinin dini-fəlsəfi görüşlərində ədalət və tolerantlıq
Səyyad Aran
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin I müavini, Filologiya elmlər namizədi
Xalqımızın bəşər sivilizasiyasına bəxş etdiyi və dünya poeziyasının ən parlaq simalarından biri hesab
olunan Nizami Gəncəvi öz yaradıcılığında dini əxlaqi görüşlərə, eləcə də ədalət və multikultural həyat tərzi kimi
ümumbəşəri dəyərlərə geniş yer verib.
Ümumiyyətlə, ədalət cəmiyyəti daim düşündürən məsələlərdən biri olub, İslam dinində də bu məsələyə
olduqca böyük önəm verilib, ona xüsusi həssaslıqla yanaşılıb. İslama görə, doğru və qərəzsiz davranmaq,
cəmiyyətdəki maddi durumundan və mövqeyindən aslı olmayaraq bütün insanlara bərabər münasibət göstərmək,
toplumun və dövlətin təməlini təşkil edən əsas amillərdən biridir. Ədalətsiz toplumda həmişə hərc-mərclik,
qarışıqlıq, insanları bədbəxtliyə düçar edən proseslər, narazılıqlar, inamsızlıq, bir sözlə, zülm hakim olar. Allahın
buyurduqlarına boyun əyən insan isə heç kəsə zərrə qədər də olsun zülm etməməlidir. Belə ki, Uca Rəbbimiz
bütün Səmavi Kitablarında, o cümlədən, Qurani-Kərimdə ədalətli olmağı, yaxşılığı, insanların haqqını aralarında
fərq qoymadan verməyi buyurmuş, zülmü pisləyərək zalımların aqibətləri barədə xəbərdar etmişdir. QuraniKərimin "ən-Nisa" surəsinin 135-ci ayəsində buyurulur: "Ey iman gətirənlər! (Şahidliyiniz) sizin özünüzün, ataananızın, yaxın qohumlarınızın əleyhinə olsa belə, ədalətdən möhkəm yapışan Allah şahidi olun! (Əleyhinə
şahidlik edəcəyiniz şəxs) istər dövlətli, istər kasıb olsun, hər halda Allah onların hər ikisinə (sizdən) daha yaxındır.
Nəfsinizin istəyinə uyub haqdan üz çevirməyin! Əgər dilinizi əyib büzsəniz və ya (doğru şəhadət verməkdən,
yaxud ümumən şahidlikdən) boyun qaçırsanız, (bilin ki) Allah etdiyiniz işlərdən xəbərdardır!"
Qeyd etdiyimiz ayədən anlaşıldığı kimi, Uca Rəbbimiz bu məsələdə iman gətirənləri istəklərinə görə
deyil, onun razılığına uyğun hərəkət edərək haqdan üz çevirməməyi və ədalətdən möhkəm yapışmağı əmr
etmişdir.
Hədis kitablarında da ədalət və onunla hökm edənlərin fəzilətinə diqqət çəkilmiş, bu ilahi buyruğu yerinə
yetirənlər isə müjdələnmişdir. Məsələn, mənbələrdə bu barədə qeyd olunan bir hədisdə buyurulur ki, idarəçiliyi
altında olanlarla ədələtlə davrananlar, Allah dərgahında nurdan olan minbər üzərində olacaqlar. Adil idarəçilər
məhşər meydanında Allahın lütfünü və himayəsini qazanacaqlar.
Adil davranmaq və ədaləti uca tutmaq tarixin müəyyən dövrlərində şair və mütəfəkkirlərin əsərlərində
prioritet məsələlərdən olub.
Dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi"ndə irəli sürdüyü "şahlıq və ədalət" məsələsi məhz
onun ədalətli cəmiyyət arzusundan irəli gəlmişdir. Nizamiyə görə, ədalət şahlığın əsas təməli, dövlətin qüdrəti və
xalqa bağlı bünövrəsidir.
Belə ki, əsərin "Sultan Səncər və qarı" hekayəsində zülmə məruz qalmış yaşlı qadın Sultan Səncərdən
ədalət tələb edir. Əsərdəki qoca qarı, yaxud müdrik qoca obrazı əslində, qafil hökmdarları ayıltmaq üçün bir
vasitədir - kəfən geyib şahın hüzuruna gəlmiş qoca obrazıdır ("Sirlər xəzinəsi", 14-cü hekayə).
Burada məzmun humanizmin əsas kontekstinə - ictimai ədalət, şah və rəiyyət probleminin həllinə
yönəldilmişdir. "Sirlər xəzinəsi"ndəki qarının haqlı danlaq və nəsihətləri isə əslində, Nizami Gəncəvinin öz
düşüncələrinin məhsuludur. Dahi şairin düşüncələrini əks etdirən beytlərə diqqətə yetirək:
Adillik eşqindəsən, bəs hanı ədalətin?
Haçan sona yetəcək sitəmin, qəbahətin?
Qaydadır ki, sultandan xalqa güc, qüvvət gələr,
Bəs niyə səndən bizə daim həqarət gələr?
Yetim malını yemək ədalətmidir məgər?
Hələ də lənətlənir Abxazda qarətçilər.
Dulların əmlakını soyma, çapma, talama!
Utan ağ saçlarımdan, dəymə olub-qalana.
Sən qul olduğun halda şahlıq sövdasındasan,
Canidən şah olarmı, ey haqqı dardan asan?
Şah ölkədə hər işi sahmana salsın gərək,
Xalqın səadətinə keşikçi olsun gərək.
Adil olsa şah əgər, hamı ona baş əyər,
Bəslər məhəbbətini bütün canlar, könüllər.
(Farscadan tərcümə edəni Xəlil Rza Ulutürk. "Lider nəşriyyat", Bakı, 2004)
Qəlbi daim xalqı ilə döyünən, yüksək dünyagörüşə malik fenomen - mütəfəkkir, qeyd edəcəyimiz
misralarda ədalət üzərində ucalan türk dövlətçiliyini nümunə göstərir:
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Dağ kimi ucalmışdı bir zaman Türk dövləti,
Sarmışdı məmləkəti ədaləti, şəfqəti.
Sən yıxdın o şöhrəti, batıb getdi o ad-san,
Demək, sən türk deyilsən, yağmaçı bir hindusan.
Əllərinlə dağıldı şəhərlərin əsası,
Biçinçinin xırmanı, əkinçinin tarlası.
Nizami Gəncəvi əsərində həmçinin, insana öz əlinin əməyi ilə dolanmağı, bir qarın çörək üçün kimsəyə
əl açmamağı tövsiyə edir. Şair gəncləri halal zəhmətə səsləyir.
Halal qazanc və ya halal loxma isə dinimizin ehkamlarına uyğun əldə edilən gəlir və qazanılan ruzidir.
Qazancın və yeyilən çörəyin halal olması üçün hər şeydən əvvəl doğru işlərlə məşğul olmalı, üzərimizə düşənləri
isə vicdan əxlaqi ilə - yəni "heç kim də görmürsə, Rəbbimiz görür" prinsipi ilə yerinə yetirməliyik.
Ümumiyyətlə, halal-haram məsələsi dinimizin çox önəm verdiyi mühüm məsələlərdəndir. Çünki sonuncu
Səmavi Kitabdan anlaşıldığına görə, haram insanlığı məhvə sürükləyəcək, bəşər övladını dünya və axirəti pərişan
edəcək, Allah və qul haqqını tapdamasına gətirib çıxaran günahlardandır. Halal və haram məfhumunu yaxşıca
dərk etmək üçün isə Peyğəmbərimizin (s) bu hədisini xatırlamaq kifayət edər: "Halal olan şeylər müəyyən, haram
olan şeylər də bəllidir. Bu ikisinin arasında, xalqın bir çoxunun halalmı, harammı olduğunu bilmədiyi şübhəli
məsələlər də vardır. Şübhəli mövzulardan çəkinənlər isə, dinini və ismətini qorumuş olur. Şübhəli şeylərdən
çəkinməyənlər isə get-gedə harama dalar. Necə ki, diqqət edin! Hər padşahın girilməsini qadağan etdiyi ərazisi
vardır. Unutmayın ki, Allahın qadağan ərazisi də haram qıldığı şeylərdir. İnsan bədənində isə kiçik bir ət parçası
vardır ki,əgər bu ət parçası yaxşı olsa, bütün bədən yaxşı olar. Əgər o, pozulsa, bütün bədən pozular. Bu ət parçası
isə insanın qəlbidir".
Şairin yaradıcılığında öz əksini tapmış multikultural dəyərlərə gəlincə, onun Azərbaycanda qədim tarixi
və böyük ənənələri vardır. Belə ki, ən qədim zamanlardan ölkəmizdə müxtəlif xalqların nümayəndələrinin birgə
yaşamış, möhkəm dostluq və qarşılıqlı əməkdaşlıq mövcud olmuşdur. Bu dəyər bir çox şair və mütəfəkirlərimizin,
o cümlədən, dahi Nizaminin də əsərlərində özünə yer tapmışdır.
Bu baxımdan böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin məşhur "Yeddi gözəl" poemasını da multikultural
ideyalar əsasında yazılmış möhtəşəm bir sənət nümunəsi hesab etmək olar. Əsərdə Çin, Slavyan, Rum (Bizans),
Hind, Xarəzm, Məğrib (Qərb) və İran gözəlinin dilindən deyilmiş hekayətlər və ibrətamiz hadisələri sanki
Azərbaycan nağıllarında olduğu kimi təqdim olunur. Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poeması məhz
multikultural dəyərlərin insanın və cəmiyyətin mənəvi zənginliyindəki rolunu, yerini və əhəmiyyətini parlaq
şəkildə nümayiş etdirir. Qısa desək, həmin əsərdə milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsə dərin
ehtiram duyğuları ifadə olunmuş, bəşər övladı heç bir mənsubiyyətindən asılı olmayaraq uca tutulmuşdur.
Kainatın və hər şeyin yaradıcısının Allahın olduğunu bilən və bu cəhəti əsərlərində daim vurğulayan şair
Uca Yaradanın varlığını malik olduğu dini bilikləri ilə anlatmağa və mədh etməyə çalışmışdır.
Dahi şair əsərlərində öncə Uca Yaradanı mədh etmiş, hər bir işə Allahın adıyla başlamağı tövsiyə etmiş,
bütün yaxşılıq və gözəlliklərin Onun əsəri olduğunu vurğulamışdır. O, hər zamankı kimi "İqbalnamə" yə də məhz
bu ənənəyə sadiq qalaraq başlamışdır:
Harda ki, ağıl bir xəzinə tapar,
Allahın adını eyləyər açar.
Allah ağıllıya nəvazişkardır,
Ağılsızlara da əlacı vardır.
O, sözün sirrini əyan eyləyər,
O verər zəlilə, acizə hünər.
Zahirdən, batindən aşikar, nihan,
Əqlə yol göstərən odur hər zaman.
(Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. İqbalnamə. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004)
Dahi mütəfəkkir qeyd edəcəyimiz digər beytlərdə isə etiqadımızın əsasını təşkil edən Peyğəmbərə imanı
özünə məxsus gözəl bir üslubda belə dilə gətirmişdir:
Mələk simalıydı, allahtanıyan,
Bizə də allahı o verdi nişan.
Bizləri cənnətə odur aparan,
Cəhənnəm odundan odur qurtaran.
Parlayıb nur saçdı bu kainatda,
Bənzərdi Zülmatda abi-həyata.
Uca qalxmasaydı ərşin tağından,
Kimdi kainatın sirrini açan?
Ümumiyyətlə, bəzi tədqiqatçılara görə, orta əsr İslam dünyasında Qurandan sonra ən çox oxunan kitab
məhz Nizaminin əsərləri olmuşdur. Əsərlərinin bu qədər sevilib mütaliə edilməsinin səbəbləri kimi isə seçdiyi
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dilin axıcılığı, üslubunun şirinliyi, beytlərinin məna dolu olması, əxlaqi və tərbiyəvi hekayələrdən geniş istifadə
edilməsi, xüsusi ilə Quran ayələrindən, eləcə də Həzrət Məhəmmədin hədislərindən müxtəlif sitatlar gətirilməsi
göstərilmişdir.
525-ci qəzet. - 2021.- 14 iyul. - № 123. - S. 18.
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığında multikulturalizm
Məsməxanım Qazıyeva
Müxtəlif xalqların vahid cəmiyyətdə birgəyaşayışı və həmrəyliyi kimi qəbul edilən multikulturalizm onun
geniş təbliği və təşviqi, mövcud cəmiyyəti inkişaf və təkamülə aparan vasitə kimi dəyərləndirilməsi sayəsində
xüsusi önəm qazana, mədəniyyətlərarası dialoqu şərtləndirərək siyasi-mənəvi zənginliyin əsas göstəricisinə
çevrilə bilmişdir.
Multikulturalizmin inkişafı, müəyyən cəmiyyətdə dayanıqlığı, hər şeydən əvvəl, multikultural şəraitin
mövcudluğunu tələb edir. Qədim Qafqaz da belə əlverişli məkanlardan biri olmuş, indi də milli mənzərəsinin
rəngarəngliyi ilə müasir dünyanın çoxmillətli və çoxmədəniyyətli bölgəsi olaraq tanınır. Multikultural dəyərlərin
tarixən Qafqazda geniş yayılması müxtəlif xalqların həyatın fərqli sahələrində əlaqələrindən irəli gəlmişdir.
Təmaslı əlaqələr həyat tərzinin, davranışın, adət-ənənələrin transformasiyasına, bir-birinə keçməsinə səbəb
olmuşdur. Ayrı-ayrı xalqların həyat tərzindəki rəngarənglik bütün dövrlərdə hökmdarların, şairlərin, elm
sahiblərinin diqqətini cəlb etmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatının istər klassik, istərsə də müasir nümunələrində
multikulturalizm ideyaları qırmızı xətt kimi keçir. Multikulturalizm ədəbiyyatımızın bütün dövrlərə aid
əsərlərində ifadəsini, bədii təsvirini tapmışdır. Azərbaycanın dahi şairi, mütəfəkkiri və filosofu Nizami
Gəncəvinin yaradıcılığında da multikulturalizm dəyərləri böyük məhəbbət və rəğbətlə tərənnüm edilmişdir.
Böyük mütəfəkkirin "Yeddi gözəl" poeması bu baxımdan xüsusi önəm kəsb edən əsərlərdən biridir. Bəzən belə
hesab olunur ki, Nizami yaradıcılığında ədalətli hökmdar axtarışı, ədalətli, adil padşah obrazı yaratmaq ön planda
olmuş, digər həyati məsələlər bununla müqayisədə arxa mövqedə durmuşdur. Lakin bu belə deyildir. Nizami
Gəncəvi qələmə aldığı bütün əsərlərində insanı narahat edə biləcək bütün problemləri dərindən işıqlandırmış,
onlara aydınlıq gətirməyə çalışmış, bütövlükdə həqiqi insan obrazını yaratmaq istəmişdir. Kimliyindən asılı
olmayaraq insan necə olmalı, həyatı boyu nəyə can atmalıdır kimi bir məsələyə aydınlıq gətirmək Nizaminin
həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. "Yeddi gözəl" poeması ədalətli hökmdar surəti yaratmaq, şairin ideal şah
arzusunu ifadə etmək üçün yaradılmış əsər deyil, insana yeni - İntibah dövrünün münasibətini əks etdirən bir
poemadır. İnsan necədir və necə olmalıdır fıkrini geniş planda əks etdirmək Nizaminin daha çox bu əsərdə əsas
poetik qayəsi olmuşdur.
"Yeddi gözəl" poemasının diqqəti cəlb edən cəhətlərindən biri onun insan obrazına münasibəti
multikultural dəyərlər prizmasından açmaq imkanlarına söykənir. Tədqiqatçılar bu məsələni qeyd edirlər.
Akademik İ.Həbibbəyli "Yeddi gözəl" poemasının multikulturalizm məsələlərindən bəhs edərkən göstərir ki,
"əsərdə Çin qızının, Slavyan gözəlinin, Rum qızının, Hind, Xarəzm, Məğrib (Qərb) gözəlinin dilindən deyilmiş
hekayətlər də ayrı-ayrı xalqların taleyinin ən maraqlı anları, ibrətamiz hadisələri sanki Azərbaycan nağıllarında
olduğu kimi təqdim olunur. Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poeması multikultural dəyərlərin insanın və
cəmiyyətin mənəvi zənginliyindəki rolunu, yerini və əhəmiyyətini parlaq şəkildə nümayiş etdirir. "Yeddi gözəl"
- müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinə hörmət və ehtiramın böyük poeziya çələngidir. Bu əsərdə milli
mənsubiyyətindən və dini inancından asılı olmayaraq, ümumiyyətlə insana dərin ehtiram duyğuları ifadə
olunmuşdur. İnsanı hər şeydən uca tutmaq ideyası Şərq intibah mədəniyyətinin ən mühüm çağırışıdır".
"Multikulturalizm" termininin ilk dəfə İsveçrədə ötən əsrin 50-ci illərinin ikinci yarısında işlədilməsi qeyd
olunur. Bu ölkədə dörd dildən istifadə olunması və müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin birgəyaşayışı əsas
götürülmüşdü. 1971-ci ildən Qərb ölkələrində termin fərqli şəkildə izah olunmağa başlanmışdır. Onun
çoxmədəniyyətli ölkə anlamı aktuallaşmışdır.
Anlayış və onu ifadə edən terminin müasir dövrə aid edilməsi, terminin əsasında duran sözlərin Avropa
dillərinə aidliyi, anlayışın fərqli şəkillərdə şərh edilməsi multikultural dəyərlərin Şərqdən Qərbə doğru
yayılmasını şübhə altında qoya bilmir. Multikulturalizm ideyalarının ayrı-ayrı xalqların, o cümlədən Azərbaycan
xalqının ədəbiyyatında hələ Nizami dövründə yer alması bu məsələyə pozitiv münasibətdə də ölkəmizin tarixən
öndə getməsini təsdiq edir. Fikrimizcə, multikulturalizm fərqli, dilləri, mədəniyyətləri, din və inancları özündə
birləşdirir. Bu birləşdirmə və vəhdətdə vacib şərtlərdən biri fərqliliyə tolerant yanaşmanın mövcudluğudur.
Nizami Gəncəvinin əsərlərində müxtəlif xalqlara münasibətdə ayırma, birinin digərindən üstünlüyünü qabartma
kimi fikirlər yoxdur. Əksinə, müxtəlif mədəniyyətlərin üstün cəhətlərini açmaq, onları yaymaq istəyi tərənnüm
olunur.
"Yeddi gözəl" poemasının "Yeddi günbədin tikilməsi, Bəhramın yeddi iqlimin qızını istəməsi" hissəsində
sarayın yeddi günbədli olmasının milli-mədəni müxtəlifliklə bağlılığı bir də qeyd olunmuşdur. Saray yeddi yurdu,
yeddi diyarı və beləliklə də yeddi fərqli mədəniyyəti təmsil edir. Şair yazmışdır:
Usta hekayəti düşdü yadına,
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Təriflər yazmışdıq əvvəldən ona,
Saray ki, yurduydu o yeddi yarın,
Sanki Ərtəngiydi yeddi diyarın.
Şahın ürəyinə saldı məhəbbət
Ustanın çəkdiyi o yeddi surət.
Qaynadı yeddi yol, qəlbi duruldu,
Ta ki, yeddi kimya özünün oldu.
Təbii ki, poemada sevgi və məhəbbət motivləri də üstünlük təşkil edir. Bəhramın yeddi gözəli bir saraya
gətirməsini bilavasitə multikulturalizm meyili kimi birbaşa izah etmək, əsaslandırmaq çətindir. Lakin şahın yeddi
müxtəlif xalqı təmsil edən qızların saraya gətirilməsi və onların şərəfinə yeddi günbədin də fərqli rənglərlə, fərqli
daşlarla bəzədilməsi faktı milli-mədəni müxtəlifliyi nəzərə çarpdırmaq, diqqət mərkəzinə çəkmək məqsədi
daşımışdır. Şah bu yeddi gözəllə ünsiyyəti zamanı onların hekayələrini dinləyir, həyat və dünya hadisələrinə,
təbiətə müxtəlif münasibətlər haqqında eşidir.
Bəhramın saraya gətirdiyi birinci gözəl Kəyan nəslindəndir. O, qızı zorla saraya gətirməmişdir. Onun
xaqanına elçi də göndərmişdir.
Min xəznə yolladı o pərizada,
Tapdı gövhəritək gövhər dünyada.
Sonra da xaqana elçi göndərdi,
Bir az qorxu gəldi, ümid də verdi.
Xaqandan qız, xəznə və tac istədi,
Bir də yeddi illik xərac istədi.
Bəhramın sonuncu - yeddinci gözəli Slavyan şahının qızı olmuşdur.
Slavyan şahına yazdı kağızı,
İstədi ondan da o dilbər qızı.
Yeddi el şahından bu qayda ilə
Bəhram sahib oldu yeddi gözələ.
Əsərin adından və yeddi gözəlin yeddi iqlimdən gətirilməsi bir daha təsdiq edir ki, Nizami oxucusunu
fərqli ölkələrin mədəniyyəti və həyatı, adət-ənənələri ilə tanış etmək, onlara rəğbət oyatmaq olmuşdur.
"Yeddi gözəl" poemasında müxtəlif xalqların maddi-mədəniyyətindən, onların özünəməxsus
keyfiyyətlərindən də bəhs olunur. Bu cəhət Nizaminin başqa əsərləri üçün də xarakterikdir. Nizami Gəncəvi hansı
xalqa, hansı mədəniyyətə aid olmasından asılı olmayaraq yaxşını yaxşı kimi dəyərləndirir, ondan istifadə
edilməsini təbliğ və təşviq edir.
"Xətayi geyinib, xəta örtənsən" - Xətay - Kitay, Çin. Çinin zərxara geyimləri ən gözəl və qiymətli geyimlər
sayılmışdır. Şairin dilində işlənən Xətayi-puş ifadəsi - "Çindən gələn parçalardan tikilən qiymətli libaslar geyən"
mənasında işlənmişdir.
Tam əks-əyarlı nəqdi Gəncədən
Rumi ceşnisiylə parladınca mən...
Əks-əyarlı - ən təmiz qızıldan duzəldilmiş, uzərində məşhur və qüdrətli şahın əksi həkk edilmiş pul
deməkdir. "Rumi çeşnisi" birləşməsi "Vizantiya imperiyalı kimi yüksək əyarlı parlaq qızıl pul" mənasında
işlədilmişdir. Şair öz poemalarının əyarının yüksəkliyini qeyd etmək məqsədilə "Rumi çeşnisi" ilə müqayisə
aparmışdır. Burada ifadə olunan əsas fikir odur ki, Nizami Gəncədə üç yüksək əyarlı qızıl poemasını yazıb başa
çatdırmış və onları şaha ithaf etmişdir.
Qara səmur ilə qaranlıq gecə
Burtas pərdəsini örtdü gizlicə.
Rusiya çöllərində yaşayan türk qəbilələrindən biri Burtas olmuşdur. Bu qəbilə əsasən ovçuluq və
heyvandarlıqla məşğul olmuşdur. Nizaminin dövründə xəzi Azərbaycana burtaslar və ruslar gətirirmişlər.
Burtasların yorğanları parlaq ağ dələ dərisindən olmuşdur. Burada Nizami həmin dərilərin rəngini gündüzün işığı
ilə müqayisə etmişdir.
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Nizami Gəncəvi ensiklopedik biliyə malik şəxsiyyət olmuşdur. Onun yaradıcılığında cəmiyyətdə müxtəlif
xalqların dinc yanaşı və birgə yaşaması ideyaları ortaya atılmış, ayrı-ayrı mədəniyyətlərin bir-birini inkar
etməməsi, əksinə, mədəniyyətlərin, eləcə də dinlərin insanları yaxınlaşdırması ideyası ortaya atılmışdır. Nizami
əsərlərində müxtəlif dinlər haqqında məlumat vermiş, bu dinlərin insanları yaxşılığa, dinc yanaşı yaşayışa,
dostluğa, qarşılıqlı yardıma çağırdığını qeyd etmişdir. O, xalqlar arasında etibarlı, dayanıqlı yaxşı münasibətlərin
formalaşmasının mümkünlüyünü, bir ölkədə yaşayan ayrı-ayrı etnosların bir-birinin mədəniyyətinə hörmət
bəsləməsinin vacibliyini, dinlərarası münasibətlərdə tolerantlığı qəbul və təşviq etmişdir. Poemalarında müxtəlif
dinlər haqqında verilən məlumatlar da bu amala xidmət etmişdir.
Üsul, firu ilə oldu aşina
Bəxtiyşu rəyinə, İyşu baxtına.
Poemadakı İyşu adı İsa peyğəmbəri bildirir. İsanın taxtı günəş kimi göyün dördüncu qatında yerləşmişdir.
Bəxtiyşu VIII əsrdə yaşamış və Abbasilər xilafətinin saray həkimi olmuşdur. Onun şöhrəti hər yerə yayılmışdır.
Körpə Arslan dinin ehkamlarını, şəriətin qanunlarını dəqiq yerinə yetirdiyi üçün İsanın qayğısından
məhrum deyil.
Zülmət, nur pərdəsi altda heç zaman
Uzaq olmaz eşşək mehri-İsadan.
Zülmət gecə və işıqlı gündüzün bir-birini əvəz etdiyi aləmdə eşşəyin möhrəsi (belinin fəqərələri) də İsanın
mehrin və qayğısından kənarda qalmır. Burada İsanın Beytül-Müqəddəsə getdiyi eşşək nəzərdə tutulmuşdur.
Sarıydı Musanın danası, əlbət,
Çox verdilər ona, odur ki, qiymət.
Musanın danası. "Tövrat"dakı "Qızıl dana" nəzərdə tutulmuşdur. Musa peyğəmbər xalqını - yəhudiləri
Firondan xilas edib Misirdən Fələstinə gətirib çıxarmışdır. Onun ümmətinin bir hissəsi tövhidi (monoteizmi, tək
ilahiliyi) qəbul etməmiş, qızıldan bir dana düzəldib ona büt kimi sitayiş etmişdir. Musa ümmətinin doğru yola,
Allahın yoluna qayıtması üçün bu bütü sındırıb məhv etmişdir.
Şəmmas məbədindən çıxıb kənara,
Abbasilər kimi geyinib qara...
Şəmmas "günəşə qulluq edən" mənasını verir. Rəvayətə görə, bu şəxs atəşgahı tikən atəşpərəst olmuşdur.
Şəmmas məbədi "atəşgah", "atəşgədə" mənasındadır. Atəşpərəstlər müqəddəs odun alovlandığı bu cür
məbədlərdə oda sitayiş etmişlər.
Məhəmməd peyğəmbərin əmisinin adı Abbas olmuşdur. Abbasilər xilafəti onun adı ilə bağlıdır. Bu
sülalənin simvolu qara rəng olmuşdur. Abbasın qara diyarı - qara günbəd (priyom kimi) poemada bu mənada
işlədilmişdir.
Çağdaş dünyamızda mədəniyyətlərarası dialoqun əhəmiyyəti dönə-dönə qeyd olunsa da, bu sahədə
müxtəlif beynəlxalq toplantılar keçirilsə də siyasi proseslər, dünya siyasətində hegemonluq iddiaları daha da artır.
Bir sıra ölkələrdə islamofobiya günbəgün genişlənir, dövlət siyasətinə çevrilməyə başlayır. "İslamofobiya" "islam
qorxusu" anlamını verir və bir sıra ölkələrdə islam qorxusu ciddi şəkildə təbliğ olunur, Peyğəmbərimizin,
dinimizin terror və düşmən obrazı yaradılır. Bunun müqabilində xristian ölkələrinin bir-birinə yardım və dəstəyi
gücləndirilir.
Azərbaycan Prezidenti xarici telekanallara verdiyi müsahibələrində dəfələrlə qeyd etmişdir ki, "erməni
terrorçular bizim bütün tarixi abidələrimizi, muzeylərimizi, məscidlərimizi dağıtmışlar. Bu gün Ağdam
məscidinin, Şuşa məscidinin dağıdılması erməni vəhşiliyinin açıq-aydın sübutudur. Bu, təkcə Azərbaycanın tarixi
irsinə qarşı deyil, eyni zamanda İslam dəyərlərinə, İslam tarixi irsinə qarşı olan hücumdur".
Ermənistanın Azərbaycan mədəniyyətinə və ümumilikdə islam dəyərlərinə vurduğu ziyan, törətdiyi
vəhşilik göz qarşısında olduğu bir zamanda bir sıra ölkələr Azərbaycanın əsrlərlə qoruduğu, mənfur
qonşularımızın erməniləşdirməyə cəhd göstərdiyi alban məbədləri ilə bağlı erməni və xristianpərəst mövqedən
məsələlər qaldırmağa cəhd göstərirlər. Bəşəriyyətə böyük dahilər vermiş, multikultural və tolerant bir ölkə olan
Azərbaycanın haqq səsi yenə də yetərincə eşidilmir. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin belə bir dövrdə
2021-ci ili "Nizami Gəncəvi ili" elan etməsi ilə bağlı imzaladığı Sərəncam böyük əhəmiyyət daşıyır. Sərəncamda
deyilir: "Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan şəhəri
Gəncədə yaşayıb yaradaraq, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən
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ecazkar söz sənəti incilərini də məhz burada ərsəyə gətirmişdir. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış "Xəmsə"si
dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. Mütəfəkkir şair çox sayda davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi
məktəbin bünövrəsini qoymuşdur. Nizaminin ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəzəyən əsərləri Şərq miniatür
sənətinin inkişafına da təkan vermişdir. Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində
olmuşdur".
"Nizami ili" Azərbaycanda dahi mütəfəkkirin yaradıcılığının müasir dünyanın çeşidli problemləri
müstəvisində dərindən öyrənilməsi üçün yeni üfüqlər açacaqdır. Hesab edirəm ki, Nizami yaradıcılığında
multikulturalizm, tolerantlıq, mədəniyyətlər və dinlərarası dialoq məsələləri daha geniş planda araşdırma və
tədqiqat mövzusu olacaqdır. Bu tədqiqatlar Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, kulturoloji fikrin,
Azərbaycan humanizminin dərin və qədim köklərini açıb göstərməkdə, tarixi faktları beynəlxalq səviyyədə
yaymaqda mühüm rol oynayacaqdır. Multikulturalizmin Azərbaycan modelinin qədim tarixə malik olması bütün
dünyada öz təsdiqini tapmalıdır.
Multikulturalizm və mədəniyyətlərarası dialoq problemi bu gün əsas problemlərdən biridir və onun
aktuallığının izahına böyük ehtiyac duyulmur. Multikulturalizm uzun tarixi yol keçmiş fenomenal hadisələrdən,
mürəkkəb elmi-fəlsəfi anlayışlardan biridir. Çağdaş dünyada multikulturalizmin əsas səbəbləri qloballaşma və
miqrasiya ilə bağlıdır. Multikulturalizm və "kosmopolitizm" anlayışları arasında prinsipial fərq ondadır ki,
onlardan birincisi milli-mədəniyyətin özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamağı, digəri isə insanın mədəniyyət
seçimində müstəqilliyini, sərbəstliyini müdafiə edir. Multikultural perspektivə görə heç bir siyasi doktrina, eləcə
də ideologiya bütün həqiqəti ifadə edə bilməz. Yaxşı cəmiyyət, insanların qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayışı
isə müxtəlif mədəniyyətlər arasında dialoqu tələb edir.
Azərbaycanın multikulturalizm modeli də insanların dinc yanaşı yaşamasını, mədəniyyətə, adət-ənənələrə
qarşılıqlı hörməti, dini və hər cür başqa tolerantlığı özündə birləşdirir. Azərbaycan multikulturalizminin tarixi
qədimdir və bu tarix şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrimizdə, Nizami Gəncəvi kimi dünya şöhrətli
mütəfəkkirlərimizin yaradıcılığında dərin izlərini qoymuşdur. Bizim işimiz həmin izləri, Azərbaycanda
multikulturalizm ideyalarının qaynaqlarını açıb bütün dünyaya yaymaq olmalıdır.
Ədəbiyyat qəzeti. - 2021. - 3 iyul. - № 28. - S. 24.
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"Nizami işığında..."
Bir tablonun tarixçəsi
Aydın Tağıyev
...Onunla ötən əsrin 80-ci illərinin ortalarında tanış olmuşdum. Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbini
qurtarmışdı. "Babaların oyunu" adlı tablosu - fərqlənmə diplomuna layiq görülmüşdü.
"Babaların oyunu" adlı o diplom işində rəssam nərd oynayan iki oyunçu babanı, onların oyununa tamaşa
edən 6-7 yaşlı bir oğlan uşağının timsalında milli-mənəvi köklərimizə bağlılığı o yaşda uşağın düşüncələri - oyuna
heyranlığı ilə təsvir etmişdi və deyim ki, soyadı Hüseynov olan Vaqif ulu kökü ilə - təkyə türkü olması ilə qürur
duyurdu. Bizim Şirvan torpağının Təkyə kəndindən olması ilə fəxr edirdi. Və çox təəssübkeş bir oğlan idi.
Yerlibazlıqdan uzaq olan Vaqif həmyerliləri olan təkyəliləri kiminsə öz adına çıxmasına dözmürdü. "Sizinki sizin,
bizimki bizim..."
Sankt-Peterburqda (Leninqradda) Repin adına məşhur Rəssamlıq Akademiyasında oxudu. Və diplom işi
kimi də məhz qürur duyduğu Azərbaycanın dahi şairi - Nizami Gəncəvinin 800 illiyi ilə bağlı o qanlı-qadalı
müharibə illərində blokadadakı Leninqrad şəhərində, Ermitajda keçirilən yubiley tədbirini boyaların dili ilə kətana
köçürməsi oldu...
Rəssam "Nizami işığında" tablosunu 1987-ci ildə işləsə də, onu yaratmaq barəsində hələ Ə.Əzimzadə adına
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini bitirib ali təhsil almaq üçün Leninqrada yollananda düşünməyə
başlamışdı. Uzun müddət mövzunun bədii ifadəsini daha real göstərməyə kömək ola biləcək materialları
toplamışdı.
Əsərdə Nizami Gəncəvinin 1941-ci ildə qeyd edilmiş 800 illik yubiley mərasimi təsvir olunub. 1941-ci ildə
SSRİ məkanında Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd edilməsi planı hazırlansa da,
Böyük Vətən müharibəsinin başlaması bu planların həyata keçirilməsinə imkan verməmişdi. Şairin yubileyi
Peterburqda Rusiya alimlərinin və ədəbiyyatşünaslarının iştirakı ilə keçirilmiş tədbirlə qeyd edilmişdi. Məhz bu
tədbir Vaqif Ucatayın "Nizami işığında" əsərinin mövzusu olmuşdu.
Rəssam əsəri işləməmişdən əvvəl təsvir edəcəyi tarixi hadisə ilə bağlı kifayət qədər material toplaya
bilmişdi. Bu da ona yubiley mərasimini bütün reallığı ilə göz önündə canlandırmağa imkan verib. Rəssam əvvəlcə
tədbirin keçirildiyi yerlə (Ermitaj) tanış olub. Hətta meteoroloji mərkəzindən öyrənib ki, yubiley günü
Leninqradda havanın hərarəti müsbət 1 dərəcə olub, gecə saat 1-də isə qar yağmağa başlayıb.
Məlum olub ki, yubiley vaxtilə "məktəbli kabineti" kimi tanınan 160 kvadratmetrlik yerdə baş tutub.
Muzeylə üzbəüz yerdə - Neva çayında dayanan "Qütb ulduzu" gəmisi iclas salonunu işıqla təmin edib. Yubiley
təntənəsində altı nəfər çıxış edib. Muzeyin direktoru İ.A.Orbeli, şərqşünas alim M.Dyakonov, eləcə də
A.İ.Boldıryev, Q.V.Ptitsin, N.Tixonov və başqaları öz çıxışlarında Nizaminin yaradıcılığından danışıblar.
Dyakonov və Ptitsin həm də Nizaminin əsərlərindən etdikləri yeni tərcümələri oxuyublar. Sonda iştirakçılar
Nizami dövrünə aid sənət əsərlərindən ibarət sərgiyə də baxıblar. Bütün bu məlumatları əldə etdikdən sonra
rəssam əsər üzərində işləməyə başlamış və 1987-ci ildə əsərini tamamlamışdır. Bu əsər eyni zamanda, Vaqif
Ucatayın akademiyada diplom işi olub.
İri ölçülü tabloda (208x160 sm) yubiley təntənəsi əks olunsa da, bütünlükdə əsərdə müharibə ruhu, blokada
ab-havası duyulur. Yeddi metrlik pəncərələrin müharibə şəraitinə uyğun örtülməsi, yeri gələndə onların qarşısını
örtməli olan pərdələrin döyüşə hazır vəziyyətdə asılışı və yubiley iştirakçılarının hərbiləşmiş qiyafələri az qala
tamaşaçını rəssamın hansısa gizli yığıncağı görüntüyə gətirdiyi qənaətinə gətirir.
Tablonun mərkəzi fiquru Nizaminin molbertdə qoyulmuş portreti (hələ o vaxt Nizaminin rəssam Q.
Xalıqov tərəfindən yaradılmış (1940) obrazı ictimailəşmədiyindən V.Ucatay görüntüyə əyanilik gətirmək üçün
kompozisiyaya şairin miniatür üslubunda çəkilmiş həmin portretini daxil edib) önündə çıxış edən I.A.Orbelidir.
Portretin qarşısında oturan məşhur alim I.Y.Kraçkovskidir. Rəssam ön planda onlardan əlavə başı sarıqlı
M.Dyakonovu (onu yaralı olsa da, məruzəçi kimi cəbhədən geri çağırmışdılar), eləcə də Q.Ptitsin, N.Tixonov,
A.Boldıryev, İ.Lurye və başqalarını təsvir etmişdir.
V. Ucatayın rəyasət heyətindəki bir stulu boş saxlaması da rəmzidir. Rəssam həmin yeri Azərbaycandan
gələn qonaq üçün saxlayıb, amma müharibə vəziyyətinə görə o qonaq burada yoxdur.
Əsərdə tətbiq edilən uğurlu işıq - kölgə həlli kiçik salona toplaşanların böyük Nizami ruhuna köklənmiş
yaşantılarını təsirli və yaddaqalan biçimdə göstərməyə imkan verib.
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Qələm dostum, şair-publisist Oktay Abbas "Ürəyi Azərbaycanla döyünən rəssam" adlı essesində ("Sözün
yaddaşı", Bakı - 2019) hələ 2006-cı ildə "Avropa" nəşriyyatında "Rəssam Vaqif Ucatay" adlı kitabdan iqtibas
gətirərək yazır ki, o günlərdən illər keçib. Vaqifin diplom işi kimi araya-ərsəyə gətirdiyi həm rəssamlıq, həm də
qətiyyətlə demək olar ki, ədəbiyytımızın tarixi və ədəbiyyatşünaslıq baxımından olduqca dəyərli "Nizaminin
işığında" (1987) əsəri N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyində saxlanır. İlk baxışda adi görünən cümlə. Amma bu
cümləni deyə bilmək hüququnu qazanana qədər Vaqifin qarşılaşdığı çətinliklərlə, maneələrlə tanış olanda onun
sənətə vurğunluğu, Azərbaycana böyük məhəbbəti barədə təsəvvür əldə etmək olur. Diplom mövzusunun təsdiqi
altı ay yubadılır. Vaqif diplom mövzusunun təsdiqindən sonra axtarışlara başlayır. İlk gümanı bu olur ki, mövzu
ilə bağlı faktları öyrənməkdə ona şərqşünaslar kömək edə bilərlər. Odur ki, Leninqrad Dövlət Universitetinin
şərqşünaslıq fakültəsinə yollanır. Yaxınlaşdığı ilk adama məqsədini bildirəndə ondan bu sözləri eşidir: "Axır ki
bir nəfər tapıldı". Sonra onu Nizami yubileyinin iştirakçısı olmuş Aleksandr Nikolayeviç Boldrevin yanına aparır.
Xeyli söhbətdən sonra Vaqifə diplom işinin uğurlu alınması üçün daha nələri öyrənməklə bağlı məsləhətlər verir.
Son sözü bu olur ki, həmin məşhur yubileylə bağlı ən tutarlı məlumatlar, faktlar sizin öz yerlinizdədir. Sonra onu
universitetdə işləyən Əfrasiyab Vəkilovun yanına gətirir. Əfrasiyab müəllim ona xeyli məlumat, o cümlədən,
yubileyin dəvətnaməsini, yubiley iştirakçılarının siyahısını verdi. Əfrasiyab müəllim həmin dövrdə cəbhədə
döyüşdüyündən özü yubileydə iştirak edə bilməmişdi. Amma sonralar maraqlanmış, yubiley iştirakçıları ilə
şəxsən görüşmüş, xeyli elmi məlumat toplamışdı. Onun məlumatları, verdiyi sənədlər həm diplom işinin
hazırlanması, həm də bütövlükdə yubileylə bağlı faktların dəqiqləşdirilməsi baxımından faydalı oldu.
Vaqifin axtarışları bəhrəsini verdi. Doğrudur, diplom müdafiəsində də mane olmaq istəyənlər tapıldı.
Ermitajın direktoru, bu işdə Vaqifə böyük köməklik göstərmiş akademik Orbeli də diplom müdafiəsində iştirak
etdi. Müdafiədən sonra o əsəri sərgi eksponatı qismində deyil, işçi otaqlardan birində saxlanmaq üçün almaq
istədiyini bildirdi. Vaqifin "istəmirəm" cavabına təəccübünü gizlətmədi. Əsəri Azərbaycana aparmaq istədiyini
eşidəndə əlini onun çiynimə vurub fikrini təqdir etdiyini bildirdi.
Akademikin təəccübünə səbəb adi bir tələbənin bu cür ələdüşməz təklifdən (əsərin Ermitaj üçün
alınmasından) imtina etməsiydi. Akademiki təəccübləndirən həm də bu idi: o, dəqiq bilirdi ki, müdafiəyə təqdim
olunmuş əsər mövcud təlimatlara görə Rəssamlıq Akademiyasında saxlanılmalıdır və onu Bakıya aparmaq istəyi
real deyil.
Bəlkə də elə bunun nəticəsidir ki, Vaqifin hələ tələbə ikən akademik İ.A.Orbeliyə dediyi sözü heç vaxt
yadından çıxmır, onu reallaşdırmaq üçün uzun illər fürsət axtarır. Nəhayət, dostu, sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə
söhbətləşəndən sonra o dövrdə R.Mustafayev adına İncəsənət Muzeyinin direktoru işləyən Əməkdar incəsənət
xadimi Kazım Kazımzadəyə müraciət edir. Bu müraciəti məmnuniyyətlə dinləyən K.Kazımzadə yubandırmadan
İ.Y.Repin adına Rəssamlıq Akademiyasının rəhbərliyinə "Nizaminin işığında" əsərinin Azərbaycana verilməsi
xahişi ilə məktub hazırlatdırır. Şəxsi vəsaiti hesabına Leninqrada yollanan Vaqif məktubun köməyilə, istisna hal
kimi, əsəri Azərbaycana gətirməyə müvəffəq olur. İndi həmin əsər N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyində
saxlanılır.
***
Doğma Qarabağımızın erməni qəsbkarları tərəfindən işğalı Vaqifin sağalmaz, ovunmaz yarası idi. Ötən
əsrin bəşəriyyət tarixində ən böyük qanlı faciələrindən olan Xocalı soyqrımı ilə bağlı onun yaratdığı tablo həm də
sənətkarın çağırışı idi. "Bu qan yerdə qalmamalıdır!" Gün-güzəranın ağır vaxtlarında heç bir sifarişlə iş görməyən
Vaqif Dəvəçi (indiki Şabran) şəhidləri haqqında kitab hazırlandığını biləndə dərhal şəhidlərimizin müqəddəs
ruhuna ehtiram kimi kitabın üz qabığının rəsmini çəkib bizə çatdırdı.
Vaqif uzun müddət başımızı aldatan atəşkəs dövründə dəfələrlə cəbhə xəttində, o zaman igid əsgərlərimizin
xain düşmənlə üzbəüz qaldığı təmas xəttində olmuş, hər an Ali Baş Komandanın döyüş əmri ilə hücuma keçməyə
hazır olan Vətən əsgərlərinin şəhidliyə hazır çöhrələrini, düşmənə nifrətlə dolu odlu gözlərini rəsmlərinə
köçürmüşdü, müqəddəsliyə, əbədi ucalığa yüksəltmişdi.
Bəlkə də Vaqif Ucatayın (yeri gəlmişkən, yada salaq ki, soyadı Hüseynov olan Vaqif Ucataya təxəllüsünü
sufi folosofumuz, mərhum Asif Ata verib) ən möhtəşəm tablosu 44 günlük Vətən müharibəsindəki tarixi
qələbəmizə həsr edilən əsəri olacaqdı. Bəlkə də Vaqifin üzrəyindən keçən, dilindən düşməyən (hərçənd ki, heç
bir sənətkar yaratdığı bir əsərini digərindən üstün tutmur...) tablosu işğaldan azad olunmuş Şuşamızda tarixi
Xarıbülbül Festivalını boyaların qüdrəti ilə kətana köçürülməsi olacaqdı. Axı o festival da Nizaminin Leninqradda
keçirilən o tarixi yubileyi qədər tarixi idi...
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Vaqif Qələbə xəbərinin sevinci ilə qısa bir müddət yaşadı. Bəlkə də ürəyində, möhtəşəm Qələbə xəbərindən
sonra neçə-neçə rəssam xəyalları qurmuşdu.
Bəlkə də... Bəlkə də "Xarıbülbül" Festivalını rənglərin dili ilə "Nizami işığında" tablosu kimi tariximizin
sənət yaddaşına köçürəcəkdi. Yəqin ki, indi soyadından da ucalıqda olan Vaqif o tablonu ruhu ilə kətana köçürür.
Rəssamlıq Akademiyasına gələcəyin fırça ustalarına sənətin sirlərini öyrədirdi.
Yaradıcılıq arzuları sənətkar təxəyyülünə bəlkə də sığmırdı.
Ancaq... Ancaq vaxtsız əcəl qəfil gəldi.
525-ci qəzet. - 2021.- 6 iyul. - № 117. - S. 13.
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"Xosrov və Şirin"in türk dünyası
Nizami Cəfərov
Nizami Gəncəvi "Sirlər xəzinəsi"ndən bir neçə il sonra "Xosrov və Şirin" dastan-poemasını tamamlayıb
Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvana hədiyyə göndərmişdi.
O hökmdara ki, əsərin əvvəlində haqqında yazırdı: "Dövrün hakimi, ulu məlik Atabəy ki, dünyadan
zülmün izini kəsdi. Əbucəfər Məhəmməd ki, səxavəti ucundan Sultan Mahmud kimi Xorasanı tutacaq" ("Xosrov
və Şirin"dən verilmiş bütün nümunələr professor Həmid Məmmədzadənin filoloji tərcüməsindəndir). Nizami
Cahan Pəhləvanın kiçik qardaşı, "Çindən xərac Rumdan cizyə alan" Qızıl Arslanı da tərifləmişdi: "Qapısını dəniz
kimi hamıya açar, Xəzər yoxsulundan Rum varlısınadək heç kəs fəzilət dəryasından əliboş qayıtmaz". Atabəylərin
"qələm türkləri"nə göstərdikləri qayğını şair-mütəfəkkir onların mənəvi böyüklüyünün göstəricisi saymışdı.
Göründüyü kimi, Nizaminin düşüncə (və yaradıcılıq) üslubunun ən mühüm əlamətlərindən biridir ki, elə
əsərinin əvvəlindəcə türk hökmdarı, türklərin təsiri altında olan coğrafiya, eləcə də türkün qələminin gücü barədə
aydın təsəvvür yaradır. Və eyni zamanda, mövzunun ilk dəfə böyük fars şairi Firdovsi tərəfindən ələ alındığını
qeyd edib ona öz ehtiramını bildirməklə yanaşı, göstərir ki, o, dastandan "eşq əhvalatı"nı ona görə çıxarmaq
məcburiyyətində qalmışdır ki, "yaş altmışa çatmışdı... altmışda eşqdən, sevgidən. əlbəttə, söz demək ona fayda
verməzdi".
Nizaminin Firdovsiyə ustad-şagird münasibəti hüdudundan kənara çıxmayan zərif bir yumoru da var: "O
farsdilli qoca söz ustadı fars şahlarından belə danışır: Xosrov o azad sərvdən xəbər tutmaq üçün Ərmənə adam
göndərəndən sonra gecə-gündüz yarın intizarını çəkirdi". Bu isə o deməkdir ki, hər halda Xosrovun sevgi
iztirablarını etiraf edən "farsdilli qoca "eşqdən, sevgidən" o qədər də uzaq düşməmiş imiş, sadəcə, onun qarşısına
qoyduğu məqsəd, yaradıcılıq qayəsi şahları başqa bir prizmadan təsvir etməyə hesablanmışdı.
Eyni zamanda, hər nə qədər "eşq dastanı" yazsa da, Nizami bu eşqin cazibəsindəki həyatın mahiyyətinə
də nüfuz edib sosial, mənəvi, əxlaqi dəyərləri tərənnüm eləməkdən kənarda qalmır.
"Xosrov və Şirin"in əvvəlində olduğu kimi sonrakı parçalarında da türk, xüsusilə Azərbaycan
toponimiyası addım-addım izlənməklə bütövlükdə əsərin coğrafi (milli) qeydiyyatını, tamamlamış olur; məsələn:
Gəncədə özünü dustaq etməkdən qurtardı... Oradan Muğana tərəf yollandı, Muğandan da Xəzərlərə sarı keçdi...
Bərdə mülkünə iltifat göstərib bir qış orada kef sürəsiniz... Bulğara getmiş bir katibdir... Özünü Azərbaycana
çatdırdı, oradan da Muğana tərəf mənzil saldı... Gah da Kür çayında zəncir açdılar, çoxlu balıq, quş ovladılar...
Ümumiyyətlə, "Xosrov və Şirin"də əsərin baş qəhrəmanlarının ən çox gedib-gəldikləri iki məşhur məkan
var: Xosrovun vətəni Mədain, Şirinin vətəni Ərmən... Təəssüf ki, bir zamanlar Ərməndə "Hayastan" mənasında
"Ermənistan"ı görmək, buradan irəli gələrək Şirini "erməni qızı" olaraq təqdim etmək kimi gülünc (və cəfəng)
iddialar da səslənmiş, ancaq tamamilə təbii idi ki, ciddi elmi çevrələrə ayaq aça bilməmişdi.
"Sirlər xəzinəsi"ndə olduğu kimi, "Xosrov və Şirin"də də "türk" sözünün ideya-estetik harmoniya yaradan
funksionallığı ön plandadır: Bu türk xasiyyətli çərxi-fələk iki gözünün qarasını qarət elədi... Türklər kimi taxttacını qarət edibdir... Türklərin o qovğasında türk neyinin səsindən türklərin boğazı tutulmuşdu... İstəyirdi Şirinə
tərəf at çapsın, türksayağı türkü qarət eləsin... O nazəndə türk elə başını dik tutdu ki, onun Xosrov deyil,
Keyxosrov da nazını çəkərdi... Mən o qaragözlü türkəm ki, bu damda adım sənin ağ kənizin olubdur... Mən o türk
deyiləm ki, ərəbcə bilməyim, işvə-naz etməyi də bacarmayım... Əgər gözüm türklükdən daraldısa... Türkün yayı
oxdan uzaq düşdükdə... Əhsən o türkə ki, yeddi tayfanın başçısıdır...
"Xosrov və Şirin"də "türk"lə yanaşı, "Türküstan" da obrazlaşır: Yerdən göyə, günəşdən aya kimi hamı
onun fəzilət Türküstanının yol yoldaşıdır... Bir nazla Türküstanın bağrını yarmış...
Nizaminin "etnik həssaslığı" yalnız "türklər"lə məhdudlaşmayıb daha geniş etnoloji spektri əhatə edir:
xəyalıma mən pərəstişlər etmişəm, bundan başqa, günahım varsa, cuhud olum... Dünyada məndən aşağı bir kürd
yoxdur, heç kimi mənim kimi kimsəsiz görməzsən... Kürdlər kimi ürək versən, döş axtarar; əgər evi ona versən,
xəzinə axtarar... Alçaqlığı həddindən keçirsən, cuhudluq olar, cuhudluq etmək yaramaz... Bu hindu ki sənin
paltarını soyubdur... Xidmətində türklər olan cahan hökmdarlarının damında bir hindu keşik çəkər... Həbəş
qaraları, Çin türkləri gecə ilə ay kimi yanaşı oturmuşdular... Cavanmərd hindu kimi üzr istəməyə gəlmişdir... Ya
yunanlı Əflatun ol, ya da o kürd...
"Xosrov və Şirin" də türk tematikasını gücləndirən ən əsas amil, heç şübhəsiz, ideya-məzmunca olan
Xosrovla həm "ziddiyyət"də, həm də "vəhdət"də olan Şirin obrazıdır. Müəyyən mənada hətta düşünmək olar ki,
Firdovsinin "Şahnamə"də verdiyi İran-Turan qarşılaşdırmasını Nizami "Xosrov və Şirin" də özünəməxsus bir
şəkildə davam etdirir.
Xosrovun gənclik dostu, rəssam Şapur ona xəbər verir ki, "dağlığın o tərəfində bir neçə mənzillikdə,
Dərbənd dənizinin limanı yerləşən yerdə şahlar nəslindən bir qadın hökmranlıq edir. Onun qoşununun cəngi səsi
İsfahana çatır. Bütün ölkə Ərrandan Ərmənədək o qadının hökmünə tabedir... O hökmdarın adı Şəmiradır,
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Şəmiranın mənası Məhin banudur... Gül fəslində yeri Muğandır ki, ayaq basdığı yerlər həmişə yaşıllıq olsun.
Yayda Ərmən dağlarına çıxar... Payız vaxtı Abxaza gələr... Qışda Bərdəyə meyl göstərər, çünki qışda Bərdənin
havası isti olur".
Xosrovun təkidi ilə Şirini axtarıb tapan Şapurun onunla görüşü belə təsvir olunur: "Hindu axtarmaqdakı
zirəkliyinə görə bütün türklər onun nazının qulu olmuşdurlar. O zirək hindu Şapurun könlünü çalmışdı, bu da
türksayağı hindunun paltarını tələb edirdi... O gözəl naxışın şirin ədaları nəqqaşın əlini və dilini bağlamışdı".
Məhin banu qardaşı qızının Xosrova aşiq olduğunu biləndə, İran şahzadəsinə nə qədər ehtiramı olsa da,
Şirinə belə bir məsləhət verir: "Səni vəfalı və namuslu görsə, el qaydası ilə gəlib səni məndən istər. Namuslu qız
kimi dünyada adın çəkilər, dünya şahlığı sənin olar. O, aydırsa, biz də günəşik. O, Keyxosrovdursa, biz
Əfrasiyabıq".
Nizami türk qızı olan Şirinin namusunu qəribə bir qısqanclıq, təəssübkeşliklə (və israrla!) qoruyur. Bunun
həm əsərin ideya-məzmunundan, həm də şairin, çox güman ki, təhtəlşüurundan gələn bir sıra əsaslı səbəbləri
olmamış deyil.
Şirinin ölümünü son dərəcədə böyük yanğı, kədər, dərin hissiyyatlarla təsvir edərkən Nizaminin onu
keçmiş həyat yoldaşı Afaqla müqayisə etməsi yalnız böyük bir ədəbi səmimiyyətin təzahürü yox, həm də öz qadın
qəhrəmanının türklüyünə növbəti işarədir: "Bu dastanı oxuyub gərək göz yaşı tökəsən, Şirin qəbrinə acı gülab
səpəsən, ona görə ki, o az ömürlü cavan ikən gül kimi solub bada getdi. Mənim qıpçaq bütüm kimi yerişi yüngül
idi, sanki elə mənim Afaqımın özü idi. O, ağıllı, kamallı, gözəl, xoşqədəm bir qız idi. Dərbənd hökmdarı mənə
göndərmişdi... Yad adamların qulağını burub, mənimlə balışa baş qoyaraq həmsər olmuşdu. Türklər kimi
köçməyə möhtac olanda evini türk kimi talan edərdi. Türküm çadırımdan köçüb getdisə, ilahi, türkzadəni sən
özün saxla!"
"Xosrov və Şirin" türk-müsəlman dünyasında Nizamiyə böyük şöhrət qazandırdı. Türk şairlərindən Əmir
Xosrov Dəhləvi "Xosrov və Şirin", Arif Ərdəbili "Fərhadnamə" poemalarını Nizami kimi farsca qələmə aldılar.
XIV əsrin ortalarında Qızıl Orda şairi Qütb "Xosrov və Şirin"i Türküstan türkcəsinə çevirdi. Dahi özbək şairi
Əlişir Nəvai isə "Fərhad və Şirin"i məhz türkcə yazmaqla mövzunu türk dünyasının anadilli mənəvi mülkiyyətinə
çevirdi.
525-ci qəzet. - 2021.- 3 iyul. - № 116. - S. 12.
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Nizami ilə Nəvai irsinin mif və folklor qaynaqları araşdırılmaqdadır
Milli şüur “Oğuznamə”də şifahi olaraq yaşasa da, onu yazılı ədəbiyyata ilk dəfə keçirən Nizami
Gəncəvi olub
Məhəmməd Nərimanoğlu
Söz dühalarının ədəbi-bədii irsinə nəzər saldıqca, onların bəşəri fikirlərinin hələ də ciddi araşdırmaya
ehtiyac olduğu açıq-aydın hiss edilir. Dühaların elmi-nəzəri düşüncələrinin fəlsəfəsi yəqin ki, yüz illər bundan
sonra da araşdırmaların, tədqiqatların mövzusu olacaq.
Bu mənada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla bu il Nizami Gəncəvinin 880
illiyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlər artıq silsilə halını alıb. İlin əvvəlindən koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar
tədbirlərin onlayn formada təşkili də dahi Nizami irsinə xalq məhəbbətinin və dövlət qayğısının bariz
nümunəsidir.
Bu mənada AMEA Folklor İnstitutunun təşkilatçılığı ilə “Nizami və Nəvai irsinin mif və folklor
qaynaqları” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi konfransı xatırlamaq yerinə düşərdi. Dahi Nizami Gəncəvi və
Əlişir Nəvainin yubileylərinə həsr edilmiş konfransda AMEA Folklor İnstitutunun direktoru, akademik Muxtar
Kazımoğlu-İmanov Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ümumtürk mədəniyyətinin, xüsusən ədəbiyyatının
inkişafındakı əvəzolunmaz rolundan danışarkən Əlişir Nəvainin də Nizami Gəncəvi ədəbi məktəbinin
nümayəndələrindən biri, “Xəmsə” yaradan sənətkar olduğunu vurğulayıb.
AMEA Folklor İnstitutunun ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə şöbənin əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Sönməz Abbaslı bildirir ki, Nəvai Orta əsr türk dünyasının əksər sənətkarlarından fərqli olaraq,
əsərlərinin bir çox hissəsini doğma türk dilində yazmışdır. Alim akademik M.Kazımoğlu-İmanovun fikirlərinə
istinad edərək Nəvainin həm də türk ədəbiyyatının və milliyyətinin bayrağını qaldırdığını söylədi. “O, türk dilində
ədəbiyyat yaratmaq, bu yolla türk millətini vahid hala gətirmək kimi böyük işlərlə məşğul olub və bundan fəxr
duyub” dedi.
AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa
Həbibbəyli qeyd edir ki, 2021-ci ilin Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi ili” elan olunması ilə əlaqədar keçirilən
tədbirlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki dahi şairin həm ölkəmizə, həm də dünyaya yenidən tanıdılması
istiqamətində görülən tədbirlərə hələ də ciddi ehtiyac var. Türk dünyasının digər böyük sənətkarı Əlişir Nəvainin
“Xəmsə”si Azərbaycan dilinə çevrilib və çapa təqdim olunub.
Bundan başqa, AMEA Folklor İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Cəlal
Qasımovun “Nizami Gəncəvinin milli və ədəbi kimliyi” mövzusundakı məruzəsi də incə məqamlarına görə
olduqca maraqlıdır. Professor bildirir ki, “Nizami ili” təkcə şairin deyil, Azərbaycan ədəbiyyatının
Nizamiyəqədərki və sonrakı mərhələlərini, onun müasirlərini, klassik əsərlərin poetika, struktur, dil-üslub
məsələlərini bir daha nəzərdən keçirmək, yeni fikirlər irəli sürmək, əsərlər yazmaq üçün gözəl imkan yaradıb:
“...Nizaminin milli kimliyi məsələsi ötən əsrin 20-30-cu illərində meydana çıxıb. Bəzi dövlətlərin elmi dairələri
Nizaminin milli kimliyi məsələsində öz milli maraqlarına uyğun mövqe tutur, onu özününküləşdirməyə
çalışırdılar...”
Professor C.Qasımov eyni zamanda ötən əsrin 30-cu illərində Səməd Vurğunun Nizami barədə fikirlərinə,
Aleksandr Fadayevin şairi rus adlandırmasına, farslar və ermənilərin isə onu fars, daşnakların bir qədər də irəli
gedərək, “kürd kökənli fars” adlandırmalarına da diqqət çəkir.
Konfransa Özbəkistanın Səmərqənd Dövlət Xarici Dillər İnstitutundan qatılan filologiya elmləri doktoru,
professor Dilaram Salohiy “Şeyx Nizami və Əmir Nəvai epik şeirində folklor elementlərinin yeri” mövzusunda
çıxış edərkən bildirib ki, Şərq epik poeziyasının yenilənməsində Şeyx Nizami Gəncəvi və Əmir Əlişir Nəvainin
bədii-estetik və ideoloji prinsipləri iki xalqın folklor mənbələrindən istifadəyə əsaslanıb.
AMEA Folklor İnstitutunun Dədə Qorqud şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru Ramazan
Qafarlının da fikirləri onlayn şəklində konfransa qatılanların marağına səbəb olub. Bildirib ki, türk dünyasının
Orta əsrlərin müxtəlif çağlarında yaşayıb-yaradan iki böyük söz ustadı - Nizami və Nəvai eyni kökdən gələn gen
yaddaşına söykənib, epik əsərlərini dünyanın ilkin ümumi strukturuna uyğun şəkildə qurmuşlar.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru Ramiz Əskərə görə, dörd dahi xəmsənəvis var. Professor onu da
qeyd edir ki, Şərq ədəbiyyatında bir çox istedadlı şair “Xəmsə”, hətta “Səba” yazıb. Lakin bu işi ən mükəmməl
şəkildə yerinə yetirən dörd dahi xəmsənəvis var ki, onlar da Nizami Gəncəvi, Əmir Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman
Cami və Əlişir Nəvaidir.
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Özbəkistan Elmlər Akademiyası Əlişir Nəvai adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklor şöbəsinin
müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Mamatkul Jurayevin də “Əlişir Nəvainin əsərlərində “gül” və “ənqa”
obrazlarının mifopoetik şərhi” mövzusuna həsr edilən məruzəsi maraqlı və diqqətçəkəndir.
AMEA Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Seyfəddin
Rzasoy “Nizami və Nəvai yaradıcılığında folklor ənənələri” adlı məruzəsində göstərir ki, Nizaminin “Xəmsə”si
bütövlükdə türk milli-siyasi ideologiyasına xidmət edib. Milli şüur Nizamiyə qədər “Oğuznamə”də şifahi olaraq
yaşasa da, onu yazılı ədəbiyyata ilk dəfə keçirən mütəfəkkir şair Nizami olub. Əlişir Nəvai isə türk etik-mədəni
sistemində türklüyün ideologiyasını ortaya qoyub.
Azərbaycan. - 2021.- 4 iyul. - № 137. - S. 5.
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Nizaminin həyatından bir məqam
Şairin Məhəmməddən başqa da oğlu olub
Təhminə Bədəlova,
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Nizamişünaslıq şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Dünya ədəbiyyatının nadir söz dühalarından olan Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı XIII
əsrdən başlayaraq o dövrün əsas şeir antologiyası hesab olunan təzkirə müəlliflərinin diqqətini cəlb etmiş və
bugünümüzədək gəlib çatan qədim mənbələrdə yer almışdır. Təbii ki, dahi şair haqqında etibarlı mənbədə
deyilmiş istənilən məlumat və ya Nizamiyə aid edilən şeir parçası həcminin böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq
bizim üçün qiymətlidir.
Nizami Gəncəvi haqqında məlumat verən ilk mənbə XIII əsr müəllifi Məhəmməd Ovfinin “Lübabüləlbab” təzkirəsidir. Əlbəttə, bu təzkirə, onun müəllifi və burada dahi şair haqqında yer alan fikirlər indiyədək
nizamişünasların diqqətini çəkmiş, Nizamidən bəhs edən tədqiqatçılar bu və ya digər münasibətlə “Lübabüləlbab”dan da söz açmışlar. Lakin M.Ovfinin təzkirəsindəki məlumat və şeirlərlə bağlı üzərindən ötəri keçilən
məqamlar da var. Nizamidən “Fəsle-seyom dər zekre-şüaraye-Eraq və mozafate-an” (“İraq və o bölgənin
şairlərindən bəhs edən üçüncü fəsil”) başlıqlı bölmədə danışan M.Ovfi şairin ünvanını “Əl-həkim əl-kamel
Nezami əl-Gəncə” kimi göstərmişdir. O, Nizaminin poemalarının hər birindən, Orta əsr təzkirələrinin tərtib və
quruluş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, təxminən bir-iki cümlə ilə bəhs etsə də, şairin “beş inci”sini çox yüksək
qiymətləndirmiş, onları “fəzilətlər, biliklər xəzinəsi” (“gənce-fəzayel”), “lətifələr, hekayələr xəzinəsi”
(“xəzaneye-lətayef”) adlandırmışdır. Təzkirə müəllifi Nizaminin divanını görmədiyini söyləyir, ancaq Nişapurda
bir şəxsdən eşitdiyi üç lirik şeirini əsərinə daxil edir. Bunlar “Hezar bar becan amədəst kare-məra” (Mənim işim
min kərə cana gəlmişdir), “Coubecou mohnəte-mən ze an roxe-gəndom qunəst” (Mənim möhnətim (dərdü
qəmim) arpa-arpa o bugdayı üzündəndir) və “Ey şode həmsəre xubane-beheşt” (Ey cənnət gözəllərinin yoldaşı
olan) misraları ilə başlayan qəzəllərdir.
Qeyd edək ki, hər üç qəzəl Mübariz Əlizadə tərəfindən filoloji tərcümə edilmişdir. Birinci və üçüncü
qəzəlin Azərbaycan dilində poetik tərcüməsinə rast gəlməsək də, ikinci qəzəl Xəlil Rza tərəfindən ilk misrası
“Arpa qədər də tapıb yox, a buğdayı üzlü nigar!” şəklində olmaqla bədii tərcümə edilmişdir. Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, Nizami Gəncəvi qələminə məxsus olan hər bir misra nə qədər qiymətli olsa da, bu məqalədə şairin
həyatından çox kiçik bir detalı aydınlaşdıran üçüncü qəzəl üzərində dayanmaq istəyirik.
M.Ovfi bu qəzəli “Dər mərsiye-e-pesər quyəd” (“Oğluna mərsiyəsində deyib”) qeydi ilə təqdim etmişdir.
Məlumdur ki, Nizaminin heç bir əsərində Məhəmməddən başqa bir övladının nə adı çəkilmişdir, nə də onun
haqqında hər hansı bir məlumat, o cümlədən də vəfatına dair işarə vardır. Bəlkə də bundan irəli gələrək istər
təzkirəçilər, istərsə də Azərbaycan şairinin həyatını araşdıran tədqiqatçıların çox böyük əksəriyyəti
Məhəmməddən şairin yeganə övladı kimi söz açmışlar. Lakin təbii ki, mərsiyəyə diqqət yetirənlər də olmuşdur.
Bunlardan hələlik yalnız iki müəllifin adını qeyd edə bilərik: Məmməd Əmin Rəsulzadə və Xəlil Yusifli. Hər iki
müəllif çox qısa şəkildə şairin bu qəzəlinə münasibət bildirmişdir. Nizaminin yalnız bir oğlu olduğunu qeyd edən
təzkirə müəlliflərinin (Dövlətşah Səmərqəndi, Lütfəli bəy Azər və b.) fikirlərini təkzib edən erkən yaşlarında
ölmüş oğluna yazdığı mərsiyəsi haqqında Məhəmməd Ovfiyə əsasən məlumat verən M.Ə.Rəsulzadə “Nizaminin
Məhəmməddən başqa bir oğlu olduğuna hökm vermək lazım gəlir” və ailəsinə göstərdiyi məhəbbət və qayğı ilə
yanaşı, məhz bu mərsiyə də “Nizaminin nə qədər qayğıkeş, həssas və şəfqətli ailə başçısı olduğunu göz önündə
canlandırır” yazsa da, bu şeirin “naməlum, yad bir gəncə yazıldığını iddia edənlər də vardır” fikri ilə az öncə
söylədiyi mülahizələrini şübhə altına alır. M.Ə.Rəsulzadə qəzəlin poetik tərcüməsini də vermişdir və bu,
mərsiyənin Azərbaycan dilində bizə məlum olan yeganə bədii tərcüməsidir.
Xəlil Yusiflinin isə “Məhəmməd şairin yeganə övladı olmuşdur” (Əlyar S., Xəlil Y. Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi. Bakı, “Ozan” nəşriyyatı, 2008. S. 136) qəti hökmündən az sonra “Nizaminin əldə olan lirik
şeirlərindən belə anlaşılır ki, onun Məhəmməddən başqa da övladı olmuşdur, körpə ikən ölmüşdür” deməsi alimin
M.Ovfi təzkirəsindəki şeiri nəzərdə tutduğunu göstərir. Başqa bir əsərində yer alan “M.Övfinin nümunə gətirdiyi
şeirlərdən biri isə uşaqkən ölən bir oğlunun ölümü münasibəti ilə yazılmışdır” fikri isə X.Yusiflinin bu faktı, yəni
Nizami Gəncəvinin Məhəmməddən başqa da ovladı olması faktını qəbul etdiyinə sübutdur.
Sovet şərqşünaslıq elmində böyük xidmətləri olmuş akademik A.Krımski də çox incə şəkildə Nizaminin
oğlunun ölümü məsələsinə toxunmuşdur. Şairin tədqiq tarixindən bəhs edən akademik italyan şərqşünası
İ.Pitsinin fikirlərinə münasibət bildirərkən onun gəncəli ustadın həyatına dair lakonik qeydlərini sitat gətirir:
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“…ko dvoram kotorıx, polnım zavistnikov, sam pogt i ne stremilsə, a jil v blaqoçestivom uedinenii; tam eqo
spokoystvie inoqda naruşali lişğ təjelıe udarı slepoy sudğbı, otnimavşey u neqo jenu (jenat on bıl tri raza) ili
löbimoqo sına” (kursiv bizimdir). Aydındır ki, burada söhbət Məhəmməddən gedə bilməz. A.Krımski İ.Pitsinin
fikirlərinə şübhə doğuracaq heç bir işarə belə etmir və dolayısı ilə Nizaminin oğlunun ölməsi faktını təsdiqləyir.
Alimin bu məsələyə dair mövqeyi Məhəmməd Ovfi təzkirəsindən və orada verilən mərsiyənin
məzmunundan danışarkən də aydın olur. Belə ki, A.Krımski “oğluna yazdığı mərsiyə haqqındakı sətirlər Ovfinin
Nizami haqqında verdiyi yeganə real bioqrafik detaldır”, - deyə qeyd edir və deməli, haqqında bəhs etdiyimiz
faktı şairin tərcümeyi-halına aid edir: “...gleqiə (marsiye) na bezvremennuö smertğ önoqo sına, …u Aufi edinstvennaə realğno bioqrafiçeskaə çerta o Nizami...”
Nizami Gəncəvinin oğlunun ölümünə mərsiyə kimi yazdığı “Ey şode həmsəre xubane-beheşt” misrası ilə
başlayan qəzəlinin tərcümə və nəşr tarixi də maraq doğurur. Keçmiş sovet məkanında qəzəlin nəşrinə ilk dəfə
Y.Bertelsin 1947-ci ildə Moskvada “Oğuz” nəşriyyatında geniş ön sözlə çap etdirdiyi “Lirika” kitabında
Tarkovskinin tərcüməsində rast gəlirik. Maraqlıdır ki, hələ “Böyük Azərbaycan şairi Nizami” (1940) kitabında
Nizaminin ailəsi və övladı haqqında bəhs edərkən “Türkzadə, şairin türk qadınından doğulmuş, yeganə oğlu
Məhəmməddir; görünür bundan başqa onun övladı yoxmuş” (Bertels Y. Böyük Azərbaycan şairi Nizami. Bakı,
EA Azfil. 1940. s. 29) fikrini irəli sürən Y.Bertels haqqında danışdığımız mərsiyənin də yer aldığı həmin “Lirika”
kitabındakı ön sözdə Nizami Gəncəvinin həyatından danışarkən yazıb: “İzvestno lişğ, çto on jenilsə na kıpçakskoy
rabıne Afak, podarennoy emu melikom Derbenda. Nizami strastno löbil eё i, koqda ona vskore posle rojdeniə eqo
edinstvennoqo sına Muxammeda (kursiv bizimdir) umerla, vsö svoö löbovğ perenёs na gtoqo rebёnka. Jenat on
bıl ehё dva raza, no tolğko pervuö jenu vspominaet v svoix pogmax s qlubokoy skorbğö” (Bertelğs. E. Predislovie.
// Nizami. Lirika. Pod redaküiey E.G.Bertelğsa i K.A.Lipskerova. Moskva, “Oquz” Qosudarstvennoe İzdatelğstvo
Xudojestvennoy Literaturı. 1947. s. 8). Görünür, bu qəzəl ya görkəmli sovet nizamişünasının diqqətini cəlb
etməmiş, ya da mərsiyədə deyildiyi kimi, şairin oğlu çox erkən vəfat etdiyi üçün Bertels Məhəmməddən onun
yeganə övladı kimi bəhs etmişdir. Elə buradaca qeyd edək ki, çox güman qəzəlin diqqətdən kənarda qalmasının
əsas səbəbi məhz bu ikinci ehtimal olmuşdur.
Sonralar Rüstəm Əliyev Nizami Gəncəvinin 1960-cı ildə Moskvada, 1981-ci ildə Bakıda rus dilində nəşr
olunan “Lirika” kitablarına Tarkovskinin həmin tərcüməsini daxil etsə də, 1981 və 1991-ci illərdə Bakıda çıxan
eyniadlı kitablarda N.Xatuntsevin bədii, özünün isə filoloji tərcüməsini “Fraqmentı” (“Parçalar”) başlığı altında
təqdim etmişdir. Maraqlı və təəccüblü burasıdır ki, Nizami Gəncəvinin Azərbaycan dilində nəşr olunan lirik
şeirlər toplularında bu mərsiyəyə rast gəlmirik. Şairin həyat və yaradıcılığından bəhs edən monoqrafiya və
tədqiqatlarda da, M.Ə.Rəsulzadə və X.Yusiflinin göstərilən əsərləri istisna olmaqla, onun həyatından bir məqamı
açıqlayan adıçəkilən qəzəl xatırlanmır.
Nizami Gəncəvi irsi ilə məşğul olmuş görkəmli alim Səid Nəfisi də hazırladığı “Nizami Gəncəvinin
qəsidə və qəzəllər divanı” kitabında şairin “Ey şode...” qəzəlini “Dər mərsiyeye pesər quyəd” (“Oğluna
mərsiyəsində demişdir”) başlığı altında vermişdir.
Qəzəldə günahlardan xali yeniyetmə övladını itirən atanın çəkdiyi acılar bədii ifadəsini tapmışdır. Yeri
gəlmişkən onu da qeyd edək ki, biz şairin oğlunun bu haqda bəhs edən tədqiqatçıların yazdıqları kimi, körpə ikən
deyil, məhz yeniyetmə yaşlarında vəfat ediyini düşünürük. Çünki müəllif bir neçə yerdə “hələ üzündən tük
çıxmamış”, “sənin yenicə çıxmış tüklərin” ifadələrini işlədir. Zənnimizcə, körpə, çox kiçik yaşlı uşaq üçün bu
ifadələrin işlənməsi məntiqli görünmür. Şair hələ təbiətin üzündə izlər qoymağa macal tapmadığı, yəni hələ
üzündə xətti (tükü) olmayan oğlunun torpağına qanlı göz yaşları axıtdığını söyləyir. Şeirdə kədərin ifadəsi ilə
yanaşı, “Kim yazdı sənə bu qədəri” deyən şairin taleyə etirazını da duymamaq olmur.
Nizami Gəncəvinin “Ey cənnət gözəllərinin həmdəmi olan” qəzəli bədii-poetik keyfiyyətləri baxımından
da öyrənilməyə layiq bir əsərdir. Şair hələ çox gənc ikən torpağa tapşırılan oğlunu torpağın altına əkilmiş
çəmənliyə bənzədir, özünün göz yaşı axıtması da o əkinə su vermək ehtiyacından yaranır.
“Torpağın mənim göz yaşlarımdan qanla islanması təəccüblü deyil. Sənin yaşıl xətlərin (təzəcə çıxmış
tüklərin) torpağın altındadır. Su ki, (axı su) əkinə yenidən güc verir” (beytlərin sətri tərcüməsi bizə məxsusdur).
Bu parçanın M.Ə.Rəsulzadənin poetik tərcüməsində maraqlı və orijinala yaxın alındığını düşünərək və mərsiyəqəzəlin, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Nizami Gəncəvinin indyiədək Azərbaycanda nəşr olunan lirik şeirlər
toplularına daxil edilmədiyini nəzərə alaraq burada verməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Tərcüməsi:
Cənnət gözəllərilə bir yastığa baş qoyan,
Yavrum, gözəl üzünlə məzara oldun rəvan.
Meyvəsini həyatın, yavrucuğum, dərmədin,
Vardın cənnətlik oldun, cəhənnəmlik olmadın.
Ömür daha çəkmədi yanağına bir xətt sənin,
Kim yazmışdı başına bu qəzanı biaman?
Torpaq gözümdən axan qanlı yaşla islansa,
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Kimsəyə gəlməz qərib, ey mənim canımda can.
Su verməmək tarlaya necə mümkün olur ki,
Üzündəki səbzəlik torpaqda tutmuş məkan.
Şeirdə işlədilən təşbih və məcazlar şairin poetik fiqurlar çələngindən bəhs edərkən ondan da bir mənbə
kimi faydalanmağa imkan verir.
Güman edirik ki, Nizami Gəncəvinin həyatından bəhs edən gələcək tədqiqatlarda bu məqamlar geniş
işıqlandırılacaq və şairin əsərlərinin daha qədim və etibarlı əlyazmalarının dərindən öyrənilməsi onun həyat və
yaradıcılığının hələ bizə məlum olmayan çox gərəkli məqamlarının açılmasına vəsilə olacaq.
Azərbaycan. - 2021.- 4 iyul. - № 137. - S. 5.
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Budapeştdə “Nizami Gəncəvi İli”
Macarıstanda rəsmi səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə Azərbaycan
nümayəndə heyəti iyunun 29-da Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) Budapeşt
nümayəndəliyinin ofisində “Nizami Gəncəvi İli”nə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edib.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib ki, tədbiri Türk Şurasının Budapeşt
ofisinin rəhbəri Yanoş Hovari açaraq Azərbaycan nümayəndə heyətini salamlayıb. O, Türk Şurası çərçivəsində
əməkdaşlıqdan bəhs edərək Macarıstanın bu qurumda müşahidəçi qismində fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
Macarıstan Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibinin müavini Andraş Baranye çıxış edərək Azərbaycan
ilə Macarıstan arasında münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri haqqında danışıb. A.Baranye
Türk Şurası çərçivəsində həyata keçirilən əməkdaşlığın iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfə
verdiyini qeyd edib.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova çıxış edərək Türk Şurasının Budapeştdəki ofisini dərin tarixi kökləri
rəmzləşdirən, Türk dünyası ilə macarları birləşdirən məkan kimi yüksək dəyərləndirib. Qeyd edib ki, hazırda həm
Macarıstan, həm də türkdilli dövlətlər əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün səy göstərirlər. Macarıstan Türk Şurasına
üç il əvvəl müşahidəçi statusunda qəbul edilsə də, əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün ötən müddətdə xeyli
addımlar atılıb.
Türk Şurasına bütün üzv dövlətlərin nümayəndələrinin bu görüşə təşrif gətirməsini xalqlarımız arasında
təmasların daha bir təcəssümü olduğunu söyləyən Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, Azərbaycan, Türkiyə,
Qırğızıstan, Özbəkistan və Qazaxıstan nümayəndələri macar həmkarları ilə birgə mövcud əlaqələrin
intensivləşməsinə böyük əhəmiyyət verirlər. Bu gün Türk Şurası öz strateji baxışını yaratmaq üzərində işləyir.
“Türk dünyasının baxışı – 2040” bir yol xəritəsidir, ondan istifadə edərək biz müxtəlif sahələrdə, o cümlədən
mədəni sahədə daha dərin əməkdaşlığa doğru irəliləyə bilərik.
Sahibə Qafarova qeyd edib ki, Türk Şurasının qarşıya qoyduğu vacib vəzifələrdən biri də beynəlxalq
terrorizm, separatizm, ekstremizm və transsərhəd cinayətlərə qarşı mübarizədə fəaliyyətlərin koordinasiyasıdır.
Sədr bu baxımdan tədbir iştirakçılarına xatırladıb ki, Azərbaycan 30 il ərzində Ermənistanın işğalından əziyyət
çəkib. Keçən il isə Azərbaycan öz hərbi-siyasi imkanlarından istifadə edərək otuzillik erməni işğalına son qoyub.
Spiker təcavüzə və işğala qarşı aparılmış Vətən müharibəsində Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini
dəstəklədiklərinə görə Türk Şurasına üzv dövlətlərin hökumətlərinə və xalqlarına öz adından və Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi adından səmimi təşəkkürünü ifadə edib.
Milli Məclisin sədri vurğulayıb ki, Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası – TÜRKPA xalqlarımız
arasındakı mövcud əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün son dərəcə vacib platformadır. TÜRKPA-da müşahidəçi
statusuna malik olan Macarıstanın bu qurumla inteqrasiyası dərinləşdikcə xalqlarımız bir-birinə daha da
yaxınlaşacaq. Türk Şurasına üzv olmaq üçün digər ölkələrdən gələn yeni müraciətlər məmnunluq doğurur, 10dan çox tərəfdaşımız müşahidəçi statusu almaq niyyətlərini ifadə ediblər.
Tədbirdə Macarıstanda Nizami Gəncəvi haqqında nəşr olunan kitabın tərcüməçisi Laura Pal çıxış edərək
dahi Azərbaycan şairinin bəşəri dəyərlərlə zəngin irsindən söz açıb.
Nizami Gəncəvinin xatirəsinə həsr edilmiş bədii proqram nümayiş olunub.
***
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Macarıstana rəsmi səfəri
çərçivəsində Budapeştə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə inşa olunmuş Əlil uşaqlar üçün Laszlo Batyani
İnstitutunun Reabilitasiya Mərkəzini də ziyarət edib.
Mərkəz 1982-ci ildə Macarıstan katolik kilsəsi tərəfindən yaradılıb. Əsas missiyası görmə, hərəkət,
ünsiyyət qabiliyyətləri pozulmuş və digər fiziki imkanları məhdud olan uşaqlara yardım göstərməkdən ibarətdir.
Heydər Əliyev Fondu xeyriyyə missiyasını davam etdirərək mərkəz üçün yeni korpus tikilməsi təşəbbüsü ilə çıxış
edib. 2015-ci ildə tikinti başa çatdırılandan sonra həmin korpus digər binalar kompleksi ilə birləşdirilib.
Beşmərtəbəli yataqxana korpusunun ümumi sahəsi 1385,26 kvadratmetrdir.
Mərkəzin kollektivi ilə söhbət edən Sahibə Qafarova deyib ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə belə
bir korpusun yaradılması iki dost xalq arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir. Parlament
nümayəndə heyəti mərkəzin fəaliyyəti ilə tanış olub. Milli Məclisin sədri mərkəzə xatirə hədiyyəsi – Bakının
tarixi təsviri olan tablo təqdim edib.
Bakıda isə “Bela Bartok İli”
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Macarıstanda dahi Azərbaycan şairinin irsinə diqqət göstərildiyi kimi, Azərbaycanda da macar mədəni
irsinə hörmətlə yanaşılır.
İyulun 2-də Bakıda – Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun ofisində məşhur macar bəstəkarı
Bela Bartokun (1881–1945) 140 illik yubileyinə həsr edilmiş “Bela Bartok İli”nin açılış mərasimi keçiriləcək.
Tədbirdə təşkilatın himayəsində yaradılan “Dədə Qorqud” kamera orkestrinin ifasında bəstəkarın
əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim ediləcək. “Dədə Qorqud” kamera orkestri Türk dünyasının zəngin
mədəniyyət və incəsənətini, xalq yaradıcılığını, dahi bəstəkarlarının əsərlərini beynəlxalq aləmdə tanıtmaq
məqsədilə yaradılıb. Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru Xalq artisti, professor Yalçın Adıgözəlovdur.
Mədəniyyət. - 2021. - 2 iyul. - № 49. - S. 1,3.
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Nizami Gəncəvi: "Heç bir hünər ədalətdən gözəl deyildir"
Təhminə Bədəlova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Dünya ədəbiyyatının korifeyləri sırasında şərəfli yer tutan dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin hikmət, fəlsəfi fikirlər və elmi biliklərlə zəngin xəzinəsi - bəşər ədəbiyyatı tarixinin ilk "Xəmsə"si
Yaxın və Orta Şərq xalqları ilə yanaşı, Avropa xalqları ədəbiyyatlarının da ideya, mövzu, süjet və motiv
istiqamətlərinin müəyyənləşməsində, sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin zənginləşməsində, bədii-estetik və fəlsəfi
fikrinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Şairin insan dühası və zəkasının fövqündə dayanan ölməz əsərlərinə
yüzlərlə nəzirə və cavablar yazılmış, fars, türk, ərəb, urdu, kürd, pəncab, gürcü, erməni və puştu dillərində Nizami
mövzularında orijinal sənət nümunələri yaranmışdır. Ölməz yaradıcılığı ilə bütün bəşəriyyətə məxsus olan
Azərbaycan şairinin ədəbi əsərləri təkcə misilsiz sənətkarlıqla qələmə alınmış bədii örnəklər deyil, həmçinin
zəngin elmi, tarixi biliklərin bir araya toplandığı qiymətli mənbələrdir.
Nizami Gəncəvinin dünya ədəbiyyatındakı yeri yalnız onun əsərlərinin yayıldığı coğrafi arealın genişliyi
ilə ölçülmür. Şairin əsərlərindəki qəhrəmanlara nəzər saldıqda orada ən müxtəlif xalqların və millətlərin, ən
müxtəlif inancların nümayəndələrini görürük. Ümumiyyətlə, şairin yaradıcılığında bütün inanclara, bütün millət
və xalqlara böyük hörmət və ehtiram vardır. Təsadüfi deyildir ki, tədqiqatçılar yazırlar ki, Nizaminin vətəni dünya,
milləti insanlıqdır. Nizami heç bir dinə, heç bir millətə yuxarıdan baxmır. Şair dilindən, dinindən və millətindən
asılı olmayaraq ədalətsizliyi, zorakılıq və zülmkarlığı, qəddarlığı, kələkbazlığı, yalançılığı, kibri, hiyləgərliyi və
insanın uca əxlaqına yaraşmayan başqa xasiyyətləri rədd edir.
Nizami Gəncəvi yaradıcılığının bəşəriliyini, onun bütövlükdə dünya və insanlar üçün çalışdığını,
qayğılandığını göstərmək üçün şairin ən məşhur beytlərindən birinə müraciət edək:
Çalış xəlqin (xilqətin, xəlq olunmuşların, yaradılmışların, insanların) işinə yarayasan, / Ta ki,
yaradıcılığınla (işinlə) dünyanı bəzəyəsən.
Nizamiyə görə, insan öz insanlıq borcunu bəşəriyyətə, insanlığa xidmət etməkdə görməlidir. Alman şairi
Höte də Nizami yaradıcılığının məhz bu keyfiyyətini - "heç bir dini-etnik fərq qoymadan bütün bəşəriyyət üçün
ağrıyıb-acıması, narahatlıq keçirməsi"ni (Abdulla Kamal. Həpimiz bir günəşin zərrəsiyik. // Azərbaycan
multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları. I kitab. Bakı, Mütərcim, 2016, səh.3.) yüksək qiymətləndirmişdir.
Dövrünün ədəbi-bədii hadisələri kimi, ictimai-siyasi durumuna da biganə qalmayan sənətkarı düşündürən
problemlərdən biri də dövlətin, cəmiyyətin, adi insani əlaqələrdən tutmuş, yüksək ali məqamlaradək qarşılıqlı
münasibətlərin bütün məqamlarında ədalət prinsipinin gözlənilməsi, bunun bir əxlaqi normaya çevrilməsi və bu
istiqamətdə təsiredici vasitələrin - ilk növbədə eşqin, sevginin, hikmətli sözün gücündən istifadənin vacibliyi idi.
Nizaminin bütün yaradıcılığının əsas xəttini təşkil edən bu problemlə bağlı lirik ricətlərdə nəzəri baxımdan irəli
sürülən fikirlər şairin illüstrativ hekayələrində əyani əksini taparaq həyati misallarla əsaslandırılır.
Nizamiyə görə, insanlığın ümumi məskəni olan yer üzü ancaq ədalətin ətəyində çiçək aça bilər. Şair
"İskəndərnamə" poemasında Bərdənin keçmiş cah-calalını təsvir edərkən deyir:
O cür ki, o gözəl bitkilər
Ki, toxumdan yox, bəlkə ədalətin ətəyində bitərdi.
Şairin əsərlərinin bu prizmadan öyrənilməsi göstərir ki, Nizaminin hələ XII əsrdə utopik şəkildə də olsa,
təsvir etdiyi azad cəmiyyət, onun idarəetmə prinsipləri, sosial ədalət, hökmdar-rəiyyət münasibətləri müasir
baxışlar və görüşlərlə bir çox məqamlarda üst-üstə düşür. Şairə görə, müstəqil, güclü və uzunömürlü dövlətin
möhkəmliyinin başlıca şərti onu idarə edənlərin uzaqgörənliyindən və ədalətindən asılıdır. Akademik Teymur
Kərimlinin də qeyd etdiyi kimi, "Nizami, bir siyasi-ictimai institut kimi dövlətin rolunu çox yüksək
qiymətləndirirdi və xüsusən onun başçısının şəxsi kefiyyətlərinə böyük əhəmiyyət verirdi" (Kərimli Teymur.
Nizami və tarix. Bakı, Elm, 2002, səh. 24.).
Bir məqamı xüsusi olaraq vurğulamaq istərdik ki, Nizami Gəncəvi üçün ədalət və humanizm prinsiplərinə
uyğun idarə edilən dövlət məhz Türklərin dövlət quruluşu idi. Şair Səlcuq sultanlığını nəzərdə tutaraq yazdığı
aşağıdakı beytdə bunu açıq şəkildə ifadə edir:
Türklərin dövləti ucalanda,
Məmləkətdə ədalət hakim oldu.
Ancaq Nizami dünyanı geniş anlamda götürdüyü üçün, "vətənim dünya, millətim insanlıq" dünyagörüşünə
sahib bir mütəfəkkir olduğu üçün ədalətin bərqərar olduğu məkan coğrafi mövqeyindən, kimlərə
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məxsusluğundan, dini-irqi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq şairin mədh obyekti ola bilirdi. Məsələn, Nizami
Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasında "Xosrovun ova çıxması və oradan kəndlinin evinə getməsi" hissəsində
atəşpərəst Hörmüzün dünyaya səs salan ədaləti şairin qələmində əbədiləşdirilir: Ov zamanı sərxoş olan və
hökmdar atasının qoyduğu qaydaları pozan şahzadə cəzalandırılır: Xosrov - şah oğlu olmasına rəğmən, adi bir
rəiyyət kimi etdiyi hərəkətin bədəlini ödəyir. Nizami Hörmüzün ədalətini alqışlayarkən açıq-aşkar onun bir
atəşpərəst olduğunu yazır və keçmiş zamanların ədalətinin müasiri olduğu dövrdə yoxa çıxmasından kədərlənir:
Bax gör (şahlar) bundan əvvəl yadları deyil,
Öz dürdanələrini (də) necə tənbeh edirdilər.
O ədalət və insaf harada qaldı?
Övladla belə rəftar indi hanı?
İndi yüz məzlum qanı axıdılsa,
Heç bir damcı su da bənddən kənara axıdılmaz.
Əsəri üçün bədii obraz kimi seçdiyi şəxsiyyətlərin tarixdə daha çox hansı keyfiyyət və özəllikləri ilə
qaldıqlarından yaradıcı şəkildə istifadə edən şair bu sahədə də təxəyyülünün sonsuz imkanlarını sərgiləmişdir.
Məsələn, Adil Nuşirəvan haqqında hər kəsə məlum olan Nuşirəvan və bayquşların söhbəti əhvalatını xatırlayaq.
Nizami bayquşların söhbətindən təsirlənib nəticə çıxaran və ölkədaxili siyasətini kökündən dəyişən, bütün
fəaliyyətini xalqın rifahı istiqamətinə yönəldən hökmdarın adının tarixdə "ədalətli" padşah kimi qalmasını
özünəməxsus şəkildə izah edir:
Pak qəlblər ölkəsində onun adı
Sikkədə "ədalətli" yazıldı.
Onun aqibəti yaxşılıqla qurtardı,
Ədalət qapısını döyənlərin
hamısına bu ad nəsib oldu.
Nə üçün cəmiyyətə ədalət lazımdır? Nizamidə bu sualın çoxsaylı cavabları vardır: hər şeydən əvvəl, hansı
cəmiyyətdə ədalət bərqərar olarsa, fitnə-fəsad o yeri tərk edər, bəla, kədər oradan uzaq olar. "Xosrov və Şirin"də
Qızıl Arslanın mədhi hissəsində oxuyuruq:
O zülmü dövrandan kəsənin qorxusundan,
Fitnə doğulsa da, ildırım kimi ölər.
...Bu tuş gəlmənin zərərindən
biz nə üçün qorxaq ki,
Allah adil, padşah rəhmlidir.
O tuş gəlmədə ki, belə bir ədalət var,
Fal yeldən vurulub, demək ki, yeldir.
Nizami Gəncəvi özünəməxsus bir dahiyanəliklə oxucusuna çatdırmaq istədiyi fikirləri ümumiləşdirə və
fərdiləşdirə bilir. Yəni şairin ideyaları eyni zamanda həm qlobal, həm də lokal olaraq dərk və izah edilə bilir.
"Sirlər xəzinəsi" məsnəvisində "Ədaləti qorumaq və insafa riayət etməyə dair" ikinci məqalatı şair "əqli,
idrakı ilə bütün canlıların şahı olan insan"a müraciətlə başlayır. Elə ilk misralarda Nizami bütün yaradıcılığı boyu
inadla davam və inkişaf etdirdiyi, əsərlərinin əsas ideya leytmotivini təşkil edən ən mühüm tezisini ortaya qoyur:
ədalət və insanpərvərlik. Şairə görə, "heç bir hünər ədalətdən gözəl deyildir!". AMEA-nın müxbir üzvü R.Azadə
də "Sirlər xəzinəsi" məsnəvisindən danışarkən əsərdə qoyulan əsas problemin dövlətin və xalqın ədalətlə idarəsi
olduğunu xüsusi qeyd etmişdir (R.Azadə. Nizami Gəncəvi (həyatı və sənəti). Bakı, "Elm" nəşriyyatı, 1979,
səh.48). Nizami Gəncəvi hökmdarın ilk vəzifələri sırasında ölkənin, məmləkətin abadlaşdırılmasını qeyd edir.
Şairin fikrincə, hökmdarın ədaləti, yürütdüyü düzgün daxili və xarici siyasət xarabalığa çevrilmiş dünyanı yenidən
abadlığa döndərər.
Əgər sən şahsansa, şahlıq mülkünü abad et,
Əgər gövhərsənsə, ilahi tacını abad et.
Göründüyü kimi, şair ümumiyyətlə, insana, "Yer üzünün şahına" müraciət edir. Ancaq bu misraları eyni
zamanda həm də konkret bir məmləkətin hökmdarına aid etmək mümkündür. Şair üzünü sosial durumundan,
cəmiyyətdə tutduğu mövqedən asılı olmayaraq, "Tanrı nurunun feyzindən daha çox pay alan" bütün bəşər
övladına tutur: sinəni gər, iftixar et ki, bütün dünyada nə varsa, sinəsini gərib sənə xidmət etməkdədir.
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Dövləti ədalətlə idarə etmək, eyni zamanda, xalqın qayğısına qalmaq deməkdir. Yalnız bu yolla xalqın
dəstəyini qazanmaq, onun tənəsindən xilas olmaq mümkündür:
Adillik xeyirxahlıq güdməkdir,
Bu, xalqdan xilas olmaq üçün böyük sənətdir.
Ədaləti "padşahlığın əsas şərti" hesab edən Nizami Bu evdə hər kim bir gecə xeyirxahlıq etsə,
O, öz sabahkı evini abad etmiş olur,
- deyir.
"Padşahın əsl düşməni zülm edən ədalətsiz məmurlardır. Xalq zülm edəndən üz çevirər", - deyən Nizami
Gəncəvi dövlətin möhkəmliyi və sabitliyi üçün hökmdarla, iqtidarla xalqın birliyinə çox böyük əhəmiyyət verirdi.
Şairə görə, əbədi dövlətə nail olmaq üçün ölkədən, məmləkətdən zülmün, sitəmin ayağını kəsmək, xalqı
incitməmək lazımdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də qeyd edir ki, "Nizamiyə görə, dövlət anlayışı ilə zülm
anlayışı bir araya sığa bilməz" (Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Azərbaycan şairi Nizami. Bakı, "Çıraq" nəşriyyatı,
2008, səh. 250). Yalnız bu zaman dövlətin gələcəyi haqqında düşünmək olar.
Şair dönə-dönə vurğulayır ki, zülm və sitəmlə xalqın rəğbətini qazanmaq, hörmət və ehtiram əldə etmək
mümkün deyildir, bütün qapıların açarı yalnız ədalət və xeyirxahlıqdır! "Ölkə (məmləkət) yalnız ədalətlə qüdrətli
(əbədi) ola bilər" - deyən şairin ədalətə necə böyük önəm verdiyi bu mövzu ilə bağlı işlətdiyi təşbihlərdən də
məlum olur. O, ədaləti - "dünyanı şadlandıran böyük əmirə", "məmləkəti abad eləyən bir zəhmətkeşə" bənzədir.
Zülm etmək bəyənilən əməl deyil, (çünki bu)
Öz üzünün suyunu (abrını)
və xalqın qanını tökmək (deməkdir).
Nizami çox incə şəkildə dövrünün hakimlərinə çatdırır ki, zülm edilən xalqdan qorxmaq lazımdır! Şair
Sultan Mahmudun aqibətini nümunə gətirir:
Bir-iki kişinin incimiş himməti
Gör Mahmudun bədənini (nə günə) saldı.
Məlumdur ki, Sultan Mahmud Qəznəvi (999-1030) Hindistanı fəth edəndən sonra hind kahin və yoqları öz
maqnetizmi (himməti) vasitəsilə Mahmudu dəhşətli xəstəliyə mübtəla edirlər. Təbiblər onu müalicə etməkdə aciz
qalırlar. Bu zaman Mahmuda xəbər çatır ki, onun xəstəliyinin səbəbi kahin və yoqların dua və ibadətidir. Mahmud
onları məcbur edir ki, ona şəfa duası oxusunlar və bundan sonra o sağalır.
Prof. Rüstəm Əliyev yazır ki, yuxarıdakı "beytdə əsas məqsəd zülmkar şah və hakimləri məzlumların ahnaləsi, bəddua və qarğışları ilə qorxudub, zülmkarlıqdan saqındırmaqdır..." (Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi.
Filoloji tərcümə prof. Rüstəm Əliyevindir. Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2014, səh.280).
Akademik Həmid Araslının da qeyd etdiyi kimi, dahi şair, ümumiyyətlə "ədalət problemi ilə bağlı dövlətin
idarəsinə ağıllı, təcrübəli adamların cəlb edilməsi, nəhayət, zülmə dözməməyə çağırış, zalımın ədalətsizliklərini
üzünə qorxmadan demək, haqsızlıqlarla mübarizə kimi öz aktuallığını əbədi saxlayan ictimai-siyasi əhəmiyyətli
mülahizələr söyləmişdir" (Araslı Həmid. Şairin dünya şöhrəti. // H.Araslı. Azərbaycan ədəbiyyatı: tarixi və
problemləri. Bakı, "Gənclik", 1998, səh. 236).
Nizaminin əsərlərində hökmdarın ədaləti şəxsiyyətin və türk cəmiyyətində, ailəsində xüsusi dəyərə malik
olan qadının şərəf və ləyaqəti ilə müqayisə olunur. Şahın ədaləti qadınlıq, müqəddəslik və ən əsası toxunulmazlıq
rəmzi olan örpəklə qarşılaşdırılır.
Bu zülmə həvəslə baxanlar
Mənim örtüyümü, sənin isə
ədalətini biabır edirlər.
Nizami Gəncəvi zülmə qarşı mübarizədə sözün tərbiyəedici gücünə, bu nəsihətlərin zalımlara dərin təsir
bağışlayacağına, onları zülm, istibdaddan əl çəkməyə vadar edəcəyinə inanır və özünəməxsus bir müdrikliklə
bütün insanlara, ilk növbədə isə dövlət başında dayananlara, ixtiyar, güc sahibi olanlara müraciət edir:
Şair "Ədalətli Nuşirəvan və vəzirin hekayəsi"ndə də bir daha vurğulayır ki, "zülmün hasili göz yaşından
başqa bir şey ola bilməz!".
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Öz zəmanəsində ədalətdən əsər-əlamət qalmadığından, onun "dağlara qaçıb əfsanəvi Simurq quşunun
qanadları altında özünə sığınacaq tapdığından" şikayətlənən şair ədaləti bərpa etməyin yollarını da özünəməxsus
şəkildə tövsiyə edir:
Sən ondan ötrü şahsan ki, zülmü azaldasan,
Başqaları xəstə olarsa,
sən onlara dərman verəsən.
Zəiflərin adəti sənə naz eləmək (ərk etmək) olar,
Sən isə gərək onlara nəvaziş göstərəsən.
Zavallı nəfəslərin hörmətini saxla,
Küncə qısılmış iki-üç zəifi qoru!
Nizami Gəncəvinin ictimai görüşlərindən bəhs edən professor Cəfər Xəndan şairin insan hüquqları
haqqındakı fikirlərinə toxunarkən yazır: "Nizamiyə görə, yaranmışların ən şərəflisi insandır. O, öz hüququnu
almalı, insan kimi yaşamalıdır" (Cəfər Xəndan. Nizami Gəncəvi. // Cəfər Xəndan. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. 1ci cild. Şeirlər, poemalar, ədəbi-tənqidi məqalələr. Bakı, "Çaşıoğlu", 2010, səh. 142).
Beləliklə, Nizami Gəncəvi arzu etdiyi ictimai quruluşun necə və hansı vasitələrlə bərqərar olmasını dəqiq
müəyyənləşdirmişdir. "Onun fikrincə, xoşbəxt cəmiyyətdə rəiyyətlə hökmdar bir vəhdət təşkil etməli, şah - hakim
böyük bir ailədən ibarət olan bütün elin başçısı, onun qəyyumu və rəhbəri olmalıdır. Belə bir quruluşda bütün
ölkə hökmdara tabe olur. Lakin hökmdar hakimi-mütləq olmur. O, hər bir addımını onun ətrafında olan alimlərin,
filosofların, vəzirlərin və dünya görmüş qocaların məsləhəti ilə atır. Belə hökmdarların ümdə qayğısı rəiyyətin
rifahı olmalıdır" (M.Mübariz. Böyük demokrat. // Nizami. Üçüncü kitab. Bakı, Azərnəşr, 1941, səh.14).
Nizami Gəncəvinin ədalətli cəmiyyət necə olmalıdır probleminə dair görüşlərini aşağıdakı kimi
ümumiləşdirmək olar:
- hökmdar (dövlət başçısı) ilk növbədə məmləkəti abad etməlidir ("Əgər sən şahsansa, şahlıq mülkünü abad
et");
- məmləkətin hər bir vətəndaşı dövlətin sabitliyi və möhkəmliyi üçün birləşməli və hökmdar da məmləkətin
(dövlətin) hər bir vətəndaşının taleyi üçün cavabdehlik daşımalıdır ("Sinəni gər, bunlar hamısı sinələrini səninçün
gəriblər");
- hökmdar-xalq münasibətlərinin möhkəmliyi üçün yerlərdə ixtiyar sahibi olan məmurlar öz vəzifələrini
layiqincə yerinə yetirməlidirlər;
- qoşunun (ordunun) qayğısına qalmaq (Ölkənin və qoşunun xeyirxahı olsan, / bütün ölkə və qoşun da sənə
yaxşılıq diləyəcəkdir);
- zülmün kökünü kəsmək (Məmləkətin evini yıxan sitəmkarlıqdır / Əbədi dövlət xalqı az incitməkdən hasil
olur);
- xalq malına göz dikməmək (Elə bil zəiflərin malını ələ keçirdin, ...Onda qiyamət günündə mühakimə
başlayanda / Utanmayacaqsanmı?..);
- ədalətli olmaq (Ölkəni yalnız ədalətlə almaq olar. Ədalət məmləkəti abad edən bir zəhmətkeşdir.
Məmləkət yalnız ədalətlə əbədi qüdrətli ola bilər) və sair.
Sonda bir məqamı da qeyd edək ki, Avropa ədəbiyyatında Nizami Gəncəvinin hələ uzun əsrlər əvvəl
ədəbiyyata gətirdiyi və bədii həllini verdiyi ictimai, siyasi və sosial məsələlərin - dövlətin idarə olunması,
hökmdar və xalq münasibətləri, ədalətin bərpası, insanın mənəvi kamilliyə can atması, şəxsiyyətin fiziki və
düşüncə azadlığı, insan əməyinin qiymətləndirilməsi, sevmək və sevilmək hüququ və s. - sanki davam və
inkişafını açıq-aydın görmək olur. Bunun dəqiq ifadəsini görkəmli tədqiqatçı Əkbər Ağayev aşağıdakı
mülahizələrində aydın şərh edir: "Nizaminin yaradıcılığı XII əsrdə Azərbaycanı humanizmin vətəninə
çevirmişdir, halbuki həmin dövrdə Qərbi Avropa ölkələrində intibah dövrünün fikir və ideyaları hələ rüşeym
halında idi. Buna görə də qətiyyətlə demək olar ki, Nizami ümumdünya tarixində intibah dövrünün yetişdirmiş
olduğu görkəmli sənətkarların ən qüdrətli sələflərindən biridir" (Ağayev Ə. Nizami və dünya ədəbiyyatı. Bakı,
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1964, səh.64).
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-26 iyun.-№27.-S.24-25.
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Azərbaycan nizamişünaslığındakı təhrif və interpretasiyalara bir nəzər
Səadət Şıxıyeva
Giriş
Dünya nizamişünaslığına nisbətən daha gənc olan Azərbaycan nizamişünaslığının tarixi təqribən bir əsr
öncədən başlayır. Müxtəlif siyasi ideologiyaların bir-birini əvəz etdiyi bu zaman kəsiyində nizamişünaslıq, təbii
ki, eyni səviyyədə diqqət mərkəzində olmamışdır. Çar Rusiyasının tabeliyində olduğumuz dövrdə təməli atılan
Azərbaycan nizamişünaslığını sovet dövründə çeşidli maraqlar müşayiət etmiş, nəticədə çoxsaylı monoqrafiyalar
ərsəyə gəlmiş və müstəqillik dövründə, əsasən, həmin məktəbin ənənələri davam etdirilmişdir. Bu yaşadılan
ənənələrdə, təəssüf ki, sovet dövrünün siyasi-ideoloji baxışı və ondan qaynaqlanan ədəbi yozumların da güclü
təsirini görmək və aşkarlamaq mümkündür.
Ədalət naminə demək lazımdır ki, Nizaminin həyatı, şəxsiyyəti, yetişdiyi mühit, hər bir əsərinin strukturu,
qəhrəmanları, onların prototipləri, şairin ideya qaynaqları, sələfləri, təsirlənmə və təsir etmə səviyyəsi, müxtəlif
ölkələrdə tədqiqi tarixi barədə yetərincə yazılıb və sovet dövründə yazıya alınmasına baxmayaraq, dəyərini bu
gün də saxlayan elmi əsərlər az deyildir. Azərbaycan nizamişünaslarından Həmid Araslı, Mübariz Əlizadə,
Rüstəm Əliyev, Qəzənfər Əliyev, Xəlil Yusifli, Qulamhüseyn Beqdeli, Xəlil Hüseynov, Çingiz Sasani, Qasım
Cahani, Nüşabə Araslı, Mehdi Kazımov, Mənzərə Məmmədova və digərləri Nizaminin ədəbi şəxsiyyətinin
müxtəlif cəhətlərini ciddi şəkildə araşdırmışlar və həmin tədqiqatlar bu gün də öz dəyərini saxlayır. Eləcə də
müstəqillik dövründə Nizami şərhçiliyi sahəsində tədqiqatçı alim Siracəddin Hacının 12 kitabdan ibarət
araşdırmaları böyük bir boşluğu doldurmaq yolunda uğurlu elmi işlərdəndir. Son onilliklərdə sairin dini və irfani
görüşləri, milli mənsubiyyəti ilə bağlı mübahisəli məqamların dövri olaraq müzakirə və araşdırma mövzusu
olması bu sahə ilə bağlı bir sıra qaranlıq məqamlara işıq tutmuşdur. Bununla belə, Nizaminin dini və milli
zehniyyəti, onun İslam Şərqinin bir sıra ədəbi və fikri ənənəsi ilə bağlı görüşləri, şeiriyyətindəki fərdi özəlliklərin
dəyərləndirilməsində kifayət qədər təhrif və boşluqlar vardır. Bunun başlıca səbəbi, əlbəttə ki, Şərq və türk
düşüncə tarixinə tamamilə yad və aşkar düşmənçilik mövqeyində olan sovet ideologiyasının diqtəsi idi. Sovet
insanını təkcə çağdaşlarının deyil, elə klassiklərimizin də ateist, materialist düşüncə sahibi olmasına inandırma
cəhdi 70 il boyunca israrla davam etdirildi, tarixi zəmindən məhrum və psevdo elmi zehniyyət formalaşdırıldı.
Klassiklərimiz, o cümlədən Nizaminin də görüşləri bu təbliğatın alətinə çevrildi, saxta əsaslı dəlillərin vasitəsilə
özünün milli, fikri, dini, ədəbi, mədəni və tarixi köklərindən ayrılıb avropalı düşüncəsi və zövqünə
uyğunlaşdırıldı. Çox təəssüf ki, o kompilyasiya, yanlış anlama, bilərəkdən yanıltmalar özünün təsir gücünü sovet
hakimiyyətinin süqutu ilə itirmədi, o dövrün zərərli ideoloji yanaşmaları müstəqillik dövründə də davam etdirildi
və etdirilməkdədir. Əslində nizamişünaslıqdakı təhrif, interpretasiya və boşluqlar çoxyönlü və çoxsaylı
olduğundan monoqrafik tədqiqatlara mövzu ola bilər. Biz isə burada ən mühüm və qabarıq nəzərə çarpan bir neçə
cəhəti təhlilə cəlb etməyi məqsədəuyğun saydıq.
Renessans, yoxsa Azərbaycan hökmdarlarının uğurlu mədəni-ədəbi siyasəti
Sovet dövrü ədəbiyyatşünas və nizamişünaslarının Nizaminin çağını ədəbi, mədəni, iqtisadi və ticari inkişaf
baxımından öz tarixi gerçəkliklərindən ayıraraq, Renessans kimi dəyərləndirməsi ənənəsi bu gün də davam edir.
Sovet insanının zehniyyətinin təzahürü olan bir özəllik - hər bir hadisə və şəxsiyyəti avropalı qəlibində təqlidi
təqdim etmə və avropalı meyarları ilə dəyərləndirmə təşəbbüsləri Nizami dövründəki çoxyönlü inkişaf və
çiçəklənməni Renessans (İntibah) adlandırma ilə nəticələndi. Halbuki Nizamidən çox sonra - XIII əsrin sonlarıXVI əsrlərdə İtaliyada meydana çıxaraq, Avropada geniş dairələrə yayılan, İntibah deyə də nəzərdə tutulan
Renessans xristianlıq dini və dünyəvi elmlər arasında tərs mütənasibliyin və ziddiyyətin tədriclə ikincinin xeyrinə
dəyişməsinin nəticəsi idi.
"Renessans" kəlməsi araşdırmalarda "əvvəlki halına dönüm", "yenidən doğulma", "arınma", "paklaşma"
anlamlarına gələn özəl bir termindir. Bu, "Avropada cəhalət çağının bitməsi və yunan-Roma mədəniyyətinin
gəlməsiylə yaranan bir "yenidən doğulmadır.
Bu yenilənmə ilə birlikdə Avropada cəhalət ölməyə başlayır və dini nüfuz dərindən sarsılır. Qısa müddətdə
özəlliklə İtaliyada rəsm, heykəltaraşlıq və memarlıqda yeniliklər çağı başlayır".
Halbuki müxtəlif istiqamətlərdə aparılmış araşdırmalardan məlum olur ki, İslam Şərqində elm və din
arasında kəskin qarşıdurma olmamış, ərəblər islamın qəbulundan sonra hətta yunan fəlsəfə əsərlərini və
atəşpərəstlik abidələrinin elmi bilikləri ehtiva edən qismini ərəbcəyə tərcümə etmişlər. Bu anlamda, əsasən, XIVXVI əsrlər Avropasına xas terminlə Nizami və çağdaşlarının yetişdiyi mühiti qavrayıb dəyərləndirmə nəticə
etibarilə silsiləli təhriflərə yol açmağa xidmət etmir. Cəmi bir əsr davam edən və XIII əsrdə monqol hücumu ilə
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fərqli müstəviyə keçən Azərbaycan şeirinin XII yüzillikdəki çiçəklənmə mərhələsi fərqli baxış bucağından və
yenidən dəyərləndirilməyə möhtacdır. Qənaətimizcə, Azərbaycan ədəbiyyatının ümumiyyətlə hər bir mərhələsi
öz keçdiyi tarixi yola uyğun öyrənilməlidir. Yalnız bu zaman tarixi gerçəklik gərəksiz qəliblənmə və "redaktə"dən
azad olar.
Məlum olduğu kimi, XII əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatının çiçəklənmə dövrünə daxil olması və birdən-birə
ədəbiyyat tariximizə çox sayda görkəmli söz sənətkarlarının bəxş olunması Azərbaycan atabəyləri və
Şirvanşahların şeiri, sənəti, sənətkarı himayəsinin nəticəsidir. O zaman niyə XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının
çiçəklənmə dövrü Eldəgizlər və Şirvanşahların uğurlu ədəbi siyasəti və söz ustalarını himayəsinin nəticəsi olaraq,
konseptual əsaslarla təfərrüatlı öyrənilmir, əksinə, aidiyyəti olmayan yad bir terminlə əlaqəli təqdim olunur? Bu
sülalələrin tarixi xidmətlərini fraqmentar şəkildə deyil, sovet dövrü ideologiyasının təsirindən azad olunub
obyektiv qiymətləndirmənin və Nizami dönəmini öz tarixi axarına uyğun biçimdə - təhriflərdən azad şəkildə
tanıtmanın zamanı çatmayıbmı?
Artıq gördüyümüz kimi, təhrifli yanaşma və anlatmalar nəticəsində Azərbaycan atabəylərinin Gəncədəki
uğurlu siyasətinin, onların dövründə elm, təhsil və ticarətin inkişafının birdən-birə böyük miqyasda elmi-ədəbi
inkişafa yol açması öz tarixi zəminindən ayrılmış, bu coğrafiyada baş verən proseslər yad və əlaqəsiz terminlə
təqdim olunmuşdur. İntibah hadisələri deyə bu prosesləri qəbul edib dəyərləndirmə tarixi keçmişi, siyasi tarixi,
ədəbi inkişaf və s.-ni uğursuz və naşıcasına "redaktə"nin nəticəsidir. Bundan başqa, Nizami irsi dəyərləndirilərkən
onu yetişdiyi tarixi zəmindən ayıraraq, romantizm, multikulturalizm, utopik sosializm kimi yad düşüncə və yad
dünyagörüşü ilə süni əlaqələndirmə də nizamişünaslığı nəinki irəliyə doğru aparacaq yol deyil, əksinə, bu sahəyə
psevdo-nizamişünaslıq siması verəcək cəhdlərdir.
Humanizm, yoxsa Allahmərkəzli dünyagörüşü
Orta çağ İslam Şərqinin saysız ədəbi nümunələri insana, təbiətə və hər ikisinə gözəllik bəxş edən - Yaradana
məhəbbətin ifadələri olaraq ərsəyə gəlmişdir. Amma sovet dövründə bir çox klassiklərimiz kimi Nizaminin də
insana verdiyi dəyər öz islamı özülündən və tarixi qaynaqlarından təcrid olunaraq, məqsədyönlü şəkildə Avropada
yaranıb təşəkkül tapmış humanizmlə süni şəkildə əlaqələndirilmiş və onillər boyunca saxta əsaslı "Nizami
humanizmi" deyimi elmi dövriyyədə olmuş və hazırda da elmi dövriyyədə işləkliyini saxlamaqdadır. Qeyd
etməliyik ki, xarici konfranslarda bizim orta çağ şairlərinin insana baxışının "humanizm" adı altında təqdiminin
dəfələrlə sərt şəkildə təkzibi və tənqidinin də şahidi olmuşuq. Bu ondan irəli gəlir ki, humanizm də Renessans
kimi şərqli müsəlmanın zehniyyətinin məhsulu deyildir və avropalı müəlliflərin insana fəlsəfi baxışının ifadəsidir.
Öz tarixi inkişafı boyunca teistik humanizm, ateistik humanizm, kommunistik humanizm və s. kimi biçimlərə
düşən bu görüş sovet dövründə Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixi tədqiqatçıları və ədəbiyyatşünaslarının mahiyyətinə
varmadan sıx-sıx istifadə etdiyi və bir çox orta çağ mütəfəkkirimiz kimi Nizami ilə də tərəddüdsüz əlaqələndirdiyi
bir termin idi. Halbuki "humanizm - ali varlığa inamın köməyi olmadan, özünü reallaşdırmaq və bəşəriyyətə daha
çox fayda vermək məqsədilə etik həyat tərzi keçirməyə qadir olduğumuzu və buna məcbur olduğumuzu iddia
edən" (https://az.wikipedia.org/wiki/Humanizm) bir düşüncə tərzidir. Amma Nizaminin də mənsub olduğu İslam
Şərqinin mütəfəkkirləri insanmərkəzli deyil, Allahmərkəzli düşüncənin daşıyıcılarıdır və Azərbaycanda
klassiklərimizin dəyərləndirilməsində istifadə olunan bu yad əsaslı termin (humanizm) ilə təqdimat ölkəmizdən
kənarda, artıq qeyd etdiyim kimi, rəğbətlə qarşılanmır və sovet təfəkkürünün ifadəsi kimi qəbul olunur. Doğrudur,
Nizaminin yaradıcılığında insana verilən yüksək dəyər qabarıq nəzərə çarpır, amma bunu onun Allahı vəsf etdiyi
misraları ilə müqayisə etdikdə nisbətin ikinci mövzunun xeyrinə dəyişdiyini də görürük və insanı yaradılmışın
alisi saymağa əsas verən düşüncənin bünövrəsində də Quranda ifadəsini tapmış motivlər (ilk insana ruhunun
Allahın nəfəsi vasitəsilə verilməsi, onun Allahın yer üzərində canişini olunması və s.) durur. Odur ki, təkcə
Nizaminin yaradıcılığında deyil, ümumiyyətlə, orta çağ şeirində insanmərkəzli fəlsəfə axtarmaq, insanı Yaradana
möhtac olmayan, Yaradana rəqib bir varlıq kimi təqdim etmə cəhdləri də yanlışdır, uğursuzluğa məhkumdur. Bu
düşüncənin ən lakonik ifadəsi Yunus Əmrəyə məxsusdur: "Yaradılmışı sevəriz Yaradandan ötəri".
Nizaminin Allah sevgisini anlamaq üçün onun əsərlərinə verdiyi quruluşa nəzər salmaq yetərlidir. Onadək
tövhid, minacat və nətin yeri sabit olmadığı halda, Nizami məhz "Sirlər xəzinəsi" ("Məxzənül-əsrar") ilə Allahın
birliyini mədh edən (tövhid), ona yalvarışı dilə gətirən (minacat), onun sonuncu peyğəmbərinin özünü (nət) və
meracını mədh edən (meracnamə) qisimləri önə çəkir və bununla yüzillərlə davam edən bir ənənənin əsasını
qoyur...
Burayadək dediklərimizdən də göründüyü kimi, müstəqillik dövründə də sovet ideologiyasının məhdud və
təhrifli yanaşma tərzinə sədaqət və onun formalaşdırdığı yanlışların hələ də zehniyyətlərdən silinməməsi
nizamişünaslığı təhriflərə məruz qoyan ziyanlı bir ənənədir.
Nizami slavyanlardan bəhs etmişdirmi?
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Nizaminin "Xəmsə"sində ən maraqlı və geniş müzakirələrə səbəb olan mövzulardan biri də onun
əsərlərində xüsusi yeri olan millət və tayfa adları - etnonimlərdir. Bəzən onun dövründəki tayfa və xalq adlarının
bugünkü fərqli təyinatı və zaman keçdikcə dəyişdiyi nəzərə alınmadığından köklü təhriflərə yol açmışdır.
Xüsusilə mütəfəkkirin dövründə daha çox toponim kimi istifadə olunan Səqlab, Rus vilayəti və Ərmənin zaman
keçdikcə millət adına çevrilməsinə tədqiqatlarda diqqət yetirilmədiyi üçün təhriflərə gətirib çıxarmışdır. Bu
istiqamətdə ciddi yanılma və yanıltmalar Nizaminin "Həft peykər" ("Yeddi gözəl") əsərindəki şahzadə qızların
mənsub olduğu coğrafiyaya uyğun müəyyənləşən milli mənsubiyyətinin mətnin əslindən fərqli təqdimatda
müşahidə olunur. Belə ki, Nizaminin bu əsərində dördüncü iqlim kimi təqdim olunan Səqlab ölkəsinin
şahzadəsinin rus və ya slavyan qızı olaraq göstərilməsi və onun əsərin qəhrəmanlarından biri olaraq seçimi sovet
dövrü nizamişünaslığının sevimli mövzularından olmuşdur. Halbuki Nəsrinpuşun adı, nağılın sehrbazlıqla
əlaqəsi, heykəllərə sitayiş və s., eləcə də Nizaminin digər əsərlərində ("Xosrov və Şirin", "İsgəndərnamə") bu ölkə
ilə bağlı verilən məlumatlar tamamilə başqa izlərə salır. Araşdırmamız göstərdi ki, Səqlab padşahının qızı və onun
haqqında bəhs açdığı Rus vilayəti tarixən slavyan deyil, türk xalqı ilə bağlı toponim (ikincisi daha çox
etnotoponimdir) kimi istifadə olunmuşdur. İstər bu əsərdə Səqlab və Rus vilayətinin, istərsə də "İsgəndərnamə"də
yad olunan rus, Səqlab və qıpçaqların bağlılığının nəzərə alınmaması tarixilik baxımından yanlış qənaətlərə yol
açmışdır.
Təəssüf ki, sovet dövründə Nizaminin düşüncələrini bilərəkdənmi, yoxsa elmsizlikdənmi təhrif edərək, onu
az qala sovet ideologiyasının təbliğatçısına çevirmə cəhdləri ciddi yanlışların uzunömürlü təməlini qoydu. Sanki
Nizami də saxta və görüntü naminə irəli sürülən xalqlar dostluğu ideyasının daşıyıcısı olmuşdur və buna nümunə
olaraq, daha çox onun "Həft peykər" əsəri göstərilirdi. Halbuki əsərin sovet ideologiyasının bu gün də
nizamişünaslıqda davam edən təsirindən kənarda tədqiqi və təfərrüatlı təhlili fərqli nəticələrə gətirib çıxarır. Belə
ki, bu əsərdə dünyanı simvolizə edən yeddi iqlimdən (Hindistan, Məğrib, Səqlab, Xarəzm, Çin, İran və Rum)
gətirilən gözəllərdən üçü (Xarəzm, Çin və Səqlab) türk gözəlidir. Nizaminin dövründə Xarəzmşahlar dövləti bir
türk dövləti kimi mövcud idi və şairin o ölkənin gözəlini türk kimi nəzərdə tutması şübhə doğurmur. Çin gözəlinin
də əslində Şərqi Türküstandan olması bir sıra araşdırmalarda qeyd olunur. Amma bu da qabarıq şəkildə deyil,
sadəcə şərhlərdə nəzərə çatdırılır və həmin gözəlin türklüyü barədə yayğın təsəvvür yaradılır: "Nizami
poeziyasındakı Çin müasir coğrafi Çin demək deyildir. Çin deyərkən şair Şərqi Türküstanı nəzərdə tutur, türk
sözü isə Nizami lüğətində gözəllik, ağlıq, nəciblik rəmzidir. Təraz (indi Talas), Yağma, Xotən həmin Türküstan
Çinində yerləşmiş şəhərlərdir və öz gözəlləri ilə məşhur olublar". (Nizami Gəncəvi. Yeddi gözəl. İzahların
müəllifi: Rüstəm Əliyev, Bakı: Yazıçı, 1983, s. 330)
Göründüyü kimi, Nizaminin "türk" sözünü istifadəsinin şərhində natamamlıq vardır və bu ifadənin hər
zaman məcazlaşmadığının, yerindən asılı olaraq, konkret bir millətin adı kimi etnonimlik statusunu qorumasının
üzərindən keçilir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Nizaminin bu əsərində Çindən bəhs edilərkən adı
çəkilən Xəllux, Xəta, Səncab da Şərqi Türküstandadır.
Maraqlıdır ki, Çin xaqanının qızının adı Yəğmanazdır. Bu ad isə Nizaminin "yəğma"nı təkcə toponim Şərqi Türküstanda yer adı olaraq deyil, qədim türk sözü kimi də nəzərdə tutmasını ağla gətirir. Şairin "yəğma"
(qarət edən) və "naz" kəlmələrindən yaratdığı bu ad "nazı ilə könül qarət edən" anlamını daşıdığı üçün müəyyən
anlamda Dilbərlə (könül aparan) nisbi sinonimliyə malikdir. Beləliklə, Nizami ikianlamlı "yəğma" sözündən
istifadə etməklə Çin gözəlinin elə türk gözəli olduğunu həm onun şəxsi adı (antroponim), həm də dolayısı ilə
əlaqələndirdiyi coğrafi adla (Yəğma) vurğulamış olur.
Əsərdə üçüncü türk şahzadəsi, artıq qeyd etdiyimiz kimi, Səqlab padşahının qızı Nəsrinpuşdur. Təəssüf ki,
onun milli mənsubiyyəti sovet dövrü araşdırmalarında slavyan və ya rus kimi verilmiş və vurğulanmışdır. Hazırkı
dövrdə də həmin zehniyyətin dəyişdirilməsi müşkül bir məsələyə çevrilib.
Səqlabın Nizaminin "Xəmsə"sində etnonim deyil, toponim olaraq istifadəsini, terminin sonradan etnonimə
çevrilməsini nəzərə almayan sovet dövrü nizamişünasları şairin bu ölkə ilə bağlı düşüncələrini və bədii məqsədini
ciddi təhriflərə məruz qoymuşdurlar. Bu yanlışın başlıca səbəblərindən biri, görünür, ərəblərin slavyanlara, eyni
zamanda ruslara səqləb (cəmi: səqalib) deməsi olmuşdur. Araşdırmamız zamanı, əsasən, əsir slavyanların bu
tərzdə adlandırılması barədə məlumatlara rast gəldik. Halbuki Nizaminin "Həft peykər" əsərində haqqında bəhs
olunan Səqlab bir ölkə adıdır. Bəhram Gur qızlarından əlavə, bac və xərac aldığı digər ölkələrin (Çin, Rum və s.)
padşahlarından fərqli olaraq, ona hörmətlə məktub yazaraq qızını istəyir. "İsgəndərnamə"də əsərin baş qəhrəmanı
Səqlab ölkəsinin gümüş pulunun üzərinə öz adını yazmağı arzulayır. Bu da Nizaminin haqqında rəğbətlə bəhs
etdiyi, dünyanın yeddi mühüm ölkəsindən biri saydığı Səqlabın dövlətçilik ənənəsinə malik bir yer olaraq nəzərdə
tutulduğunu göstərir.
"Həft peykər"in qəhrəmanı Bəhram Gur əsərdəki bütün gözəlləri və onların himayədarlarını- planetləri
əlaqələndirən bir surətdir. Onun Bəhram (Mars) planetinin himayəsi altında olan Səqlab ölkəsinin
şahzadəsinin qəsrinə dördüncü gün daxil olması təsadüfi seçim deyildir. Maraqlıdır ki, əsərdəki bütün surətlərin
əlaqəli olduğu Bəhram kimi eyniadlı planetin himayəsi altında olan Səqlah da iqlimlər, planetlər və həftənin
günlərinin düzümündə mərkəzə yerləşdirilir. Buna Nizaminin də açıq işarələri vardır:
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Ze degər ruz-e həfte an beh bovəd,
Naf-e həfte məgər seşənbe bovəd.
(Həftənin digər günlərindən o yaxşıdır,
Demək ki, həftənin ortası çərşənbə olur).
Bu gözəllər içərisində yalnız Səqlab şahzadəsi Bəhramla (Mars) birbaşa əlaqəlidir. Nizaminin planetləri
sıralamasında qırmızı rəngdə olub, müharibə, qətl və qırğını simvolizə edən Bəhram/Marsın Səqlab ölkəsinin
himayədarı kimi mərkəzi mövqedə yer alması diqqəti çəkir. Bu zaman o həm planetlərin sayı olan yeddinin, həm
də Bəhram Gurla birlikdə səkkizə yüksələn sayın tən ortası olmuş olur.
Nizaminin poetik və fəlsəfi düşüncəsindəki heyrətamiz simmetriya və sistemliliyi nümayiş etdirən bu
əsərdə şairin dünyanın mərkəzinə Marsın himayəsində olduğu üçün onu hərb yolu ilə əldə etməyə qadir Səqlabı
qoyması çox düşündürücüdür. Nizaminin bu qədər dəyər və önəm verdiyi bir ölkənin hansı xalqa aid olmasına da
yenə özü ipucu verir. Onun iqlimlərin ekvator (hərfən: "tənbölən") xəttinə və dünyanın mərkəzinə qoyduğu
Səqlabın yeri Qıpçaq çölündədir. Şair özü "Şərəfnamə"də Makedoniyalı İsgəndərin Səqlab çölünə çatanda oranı
qıpçaqlarla dolu gördüyünü açıq bir dillə deyir:
Qozər bər biyaban-e Səqlab kərd,
Biyaban həme xeyl-e qıfçaq did.
(Səqlab çölünə çatanda
Çölü başdan-başa qıpçaq qoşunuyla
(dolmuş) gördü).
XV əsr müəlliflərindən olan Əbdürrəşid əl-Bakuvinin "Kitab təlxis əl-əsar və əcaib əl-malik əl-qəhhar"
əsərində deyilir ki, Səqləb Xəzərlə həmsərhəd və Rumla qonşuluqda olan bir ölkədir. Onun Yafəs nəslindən olan
türk kimi təqdim etdiyi Səqlab və Rus həm antroponim (şəxs adı), həm də etnonim (xalq adı) kimi istifadə olunur.
Orta çağın farsdilli bir sıra izahlı lüğətlərdə də Səqlabın Türküstanın bir vilayəti olduğu və Rumla (Türkiyə)
qonşuluqda yerləşdiyi bildirilir.
Maraqlıdır ki, əl-Bakuvinin "qırmızısifətli" olaraq təsvir etdiyi Səqlab əhli Nizamidə də eyni epitetlərlə yad
olunur. Amma şairin həmin xalqın təsvirində onlara rəğbət və məhəbbəti açıq ifadəsini tapmışdır: "Qırmızı sifət
onların yaxşılığının əslidir".
Bu baxımdan şair onları ruh kimi insanın yaşama səbəbi olan qan və al rəngli qızılgüllə müqayisə edir. Bu
münasibət Nizaminin qıpçaq gözəli sevimli Afaqına sevgisindən də qaynaqlana bilərdi.
Nizaminin səqlablı xanımları "banu" titulu və qoşununu "yəğmaçı türk" anlamında "türktazi" epiteti ilə yad
etməsi də tədqiqatçıların nəzərini cəlb etməmişdir. Tərcümələrdə isə bu titul və epitetlər ya təhrif olunmuş, ya da
ixtisar edilmişdir. Şair "Həft peykər" əsərində deyir:
Banu-ye sorxru-ye Səqlabi
An be rəng-e atəşi, be lotf-e abi.
(Səqlabın alyanaqlı banusu O atəşrəngli, su kimi lətafətli).
Əsərin mənzum tərcüməsində isə oxuyuruq:
Sudan lətafətli, oddan qırmızı,
Səqlab ölkəsinin slavyan qızı.
Bunu da xatırlatmalıyıq ki, şair təkcə "Həft peykər" əsərində deyil, "Xosrov və Şirin", "İsgəndərnamə"
əsərlərində də Səqlabın adını çəkir. Əfrasiyab əsilli olması ilə öyünən Ərmən hökmdarı Məhinbanunun adında
türk mənşəli "banu" ifadəsinin yer alması, eləcə də onun qardaşı qızı Şirinin Xosrova cavab verərkən özünü
"Səqlab banusu"na bənzətməsi təsadüfi seçimlər sayıla bilməz. Bu anlamda şairin "Həft peykər" əsərində Səqlab
şahzadəsi ilə əlaqəli "banu" epitetindən istifadəsi də onun bu ölkənin əhalisinin türk olduğu qənaətində olmasına
işıq salır.
Burada belə bir müşahidəmizi də qeyd etmək istərdik ki, "Həft peykər"in mətninin orijinalından fərqli
olaraq, mənzum tərcümədə cəmi bir yerdə Səqlab adı verilir. Digər yerdə isə: "Slavyan şahına yazdı kağızı //
İstədi ondan da o dilbər qızı" kimi təhrifli tərcümə ilə Səqlab yerinə, "Slavyan şahı" ifadəsinə yer verilir.
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Göründüyü kimi, sovet dövründə, eləcə də daha sonralar Nizaminin əsərlərinin tərcümə, tədqiq və
sözlüklərində hər zaman Səqlabın slavyanların (rusların) yaşadıqları ölkə olaraq tərcüməsi tarixi gerçəkliyi əks
etdirmir və Nizaminin söylədiklərinin təhrifindən başqa cür dəyərləndirilə bilməz.
Tədqiqatlardan da məlum olduğu kimi, məşhur alman dramaturq və şairi Fridrix Şillerin (1759-1805)
"Turandot" əsərinin ideyası Nizaminin "Həft peykər"inin dördüncü nağılından alınmışdır. Şillerin onu hansı
qaynaq vasitəsilə əldə etdiyi qeyd olunmasa da, dram əsərində bu nağılın baş qəhrəmanının slavyan deyil, məhz
Turan qızı (Turandot = Turan duxt (Turan qızı)) adlandırılması maraq doğurur.
Nizaminin təkcə Xarəzm, Çin və Səqlab şahzadələrini deyil, digər ölkələrin (Rum və Məğrib) gözəllərini
də "türk" adlandırması diqqətimizi çəkdi: "Dedi Çin bəzəkli o Rum gözəli...". Şair Məğrib şahzadəsini də bir neçə
dəfə "Rum və Tərazın xanımı" deyə vəsf edir.
Ümumiyyətlə, Rum yerindən asılı olaraq, anlamını dəyişə bilir. Nizami məsnəvilərində bu coğrafi ad bəzən
yunanların, bəzən isə türklərin məskəni təsəvvürünü yaradır. Belə ki, onun "Xosrov və Şirin"də haqqında bəhs
etdiyi Məryəm Rum qeysərinin qızı olduğundan onun milliyyət etibarilə yunan olduğu qənaəti yaranır, "Həft
peykər" əsərində isə Çin, Təraz və s. ilə əlaqəli istifadə olunan Rum artıq türk torpağı kimi nəzərdə tutulur. Məlum
olduğu kimi, Rum Nizaminin dövründə artıq türklərin məskunlaşdığı yer idi. Zənnimizcə, mütəfəkkir şairin Rum
və Çini dönə-dönə əlaqələndirməsinin ideya olaraq qaynağı türklükdür. Çünki Nizami "Həft peykər" əsərində
Bəhramın Rum gözəlini istəməsi səhnəsini təsvir edərkən onun türkün Ruma yürüş etməsi kimi o ölkənin üzərinə
getdiyini vurğulayır.
Beləliklə də, Nizaminin yeddi gözəlindən üçünün etnik mənsubiyyət baxımından türk olduğu, ikisinin isə
görünüş etibarilə türkə bənzədiyi məlum olur.
Ümumiyyətlə, nizamişünaslıqda şairin türk mərkəzli ideyalarının təhrifinə, onun müxtəlif xalqlara
münasibətini sovet ideologiyasının psevdo "xalqlar dostluğu" təbliğatı kontekstində öyrənilməsinə, əsərlərinin
multikulturalizmin təbliğatında istifadəsinə, fütüvvət əsaslı düşüncəsinin məhsulunu sovet dövrünün
saxtalaşdırdığı əməkçi insanın ali mövqeyi ideyası qəlibinə salınaraq təqdiminə də son verilməlidir.
Utopik sosializm, yoxsa əxilik?
Sovet dövrü nizamişünaslığında Nizaminin sənətə, əməyə və sənətkara rəğbət və hörməti də kontekstdən
ayrılaraq, şairin əsas məqsədlərindən biri kimi təqdim olunurdu. Halbuki "Xəmsə"də fraqmentar xarakterli olan
bu mövzuya şairin marağının və öz ideyalarını bəzən peşə sahiblərinin dili ilə söyləmə cəhdinin qaynağı da, digər
terminlərin izahında gördüyümüz kimi, İslam Şərqinə xas düşüncə və qavrayışdadır.
Ümumiyyətlə, Nizaminin bəzi əməkçi insanları təqdirinin ifadəsi və Məhsəti yaradıcılığında şəhraşublar
nədənsə fərqli fikri axarın nümunələri kimi öyrənilmişdir. Bu müqayisə qarşıya başqa bir sualı da çıxarır: niyə
Şirvan şairlərinin əsərlərində peşə sahiblərinin tərifi bu qədər qabarıq deyil? Bu sualın cavabının axtarışı fikrə
Gəncədə o dövrdə əxilik təşkilatlarının mövcudiyyətini gətirir. Qeyd etməliyik ki, Nizaminin həmin dairələrlə
əlaqəsi barədə tədqiqatlarda müəyyən mülahizələr yer alır, mübahisəli olsa da, Əxi Fərəc Zəncaninin onun
mürşidlərindən ola biləcəyi ehtimalı irəli sürülür. Araşdırmalarda həmçinin onun "İsgəndərnamə"sində yer alan
bərabərlər ölkəsi barədəki düşüncənin əsasında da əxiliyin durması vurğulanır. Bu anlamda Nizami və əxilik
mövzusu tamamilə diqqətdən kənarda qalmış sayıla bilməz. Bununla belə, Məhsəti və Nizami kimi gəncəli
şairlərin cəmiyyətin müəyyən zümrələrinə baxışının poetik ifadəsinin arxa planında əxilik və fütüvvətin dura
biləcəyi yeni baxış bucağından müqayisəli və təfərrüatlı tədqiqə möhtacdır.
Nizaminin təfəkkür tərzinin təhrifli bir təqdimi də şairin az öncə xatırlatdığımız bərabərlər ölkəsi ideyasının
qaynağının müəyyənləşdirilməsində üzə çıxır. Məlum olduğu kimi, sovet dövrü araşdırmalarında xüsusi
vurğulanan məqamlardan biri Nizaminin utopik sosializm ideyalarının daşıyıcısı olması idi. Mütəfəkkir şairin
ingilis filosofu, dövlət xadimi Tomas Mor (1478-1535) və italyan şairi, platonçu filosofu Tomazzo
Kampanelladan (1568-1639) daha öncə bu ideyaları irəli sürməsi iddiası da nizamişünaslıqda özünə kök salmış
yanlış yozumlardandır və həmin baxış tərzi bu gün də davam etdirilir. Əslində Nizaminin bərabərlik ideyasının
qaynağı islamı fütüvvət anlayışı və bu düşüncə üzərində qurulan əxilik təşkilatının əmlak bərabərliyi, hər kəsə
təlabatına görə ödəmə və s. kimi mənəvi-əxlaqi dəyərləridir. Şairin irsinin bu kontekstdə araşdırmaya cəlb
olunması onunla bağlı ənənəviləşmiş yanlışlara son vermək üçün kifayət edər. Təəssüf ki, sovet dövründə
tanınmış tədqiqatçı Mikayıl Heydərovun araşdırmalarında bu barədə maraqlı mülahizələr irəli sürülsə də,
Azərbaycan nizamişünasları onun düşüncələrini dərinləşdirmək əvəzinə, Nizamini avropalıların baxış bucağı və
zövqünə uyğunlaşdırmaq yolunu tutdular...
Romantizm, yoxsa Azərbaycan səbki
Nizaminin üslubunu müəyyənləşdirərkən seçilən terminlər də onun yaradıcılıq istiqamətini, yetişdiyi ədəbifikri zəmini tarixi gerçəkliyə uyğun biçimdə ifadə etməyə xidmət etmir. Belə ki, romantizm və ya realizm kimi
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Nizaminin dövrü və üslubuna yad terminologiya ilə onun irsini təhlil və dəyərləndirmə cəhdi uğurlu nəticə verə
bilməz. Müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, şairin ənənəyə bağlığı və fərdiyyətinin nisbətinin göstəricisi olan
üslubi özəlliklərinin tarixi zəmindən ayrılıb fərqli ədəbi cərəyanlarla əlaqəli təqdimi yalnız təhrifli qənaətlərə
gətirib çıxarır. Bu kimi arzuolunmaz halların qarşısının alınması üçün tarixi-ədəbi keçmişimizlə əlaqəli
terminlərdən istifadə olunmalıdır: Azərbaycan və ya İraq səbki. Nizaminin təkmilləşdirdiyi bu səbklərin eyniyyəti
və ya əsas-törəmə münasibəti isə xüsusi, təfərrüatlı və obyektiv araşdırma və dəyərləndirməyə möhtacdır.
Nizami bəzən İraq səbkinin, bəzən də bir sıra əsərlərdə müstəqil, digərlərində İraq səbkinin qolu kimi
dəyərləndirilən Azərbaycan səbkinin nümayəndəsi sayılır. Xaqani və Nizaminin zənginləşdirdiyi İraq səbki (eləcə
də əsasını qoyduqları Azərbaycan səbki) farsdilli şeirdə ərəbizmlərə xüsusi bir çəki qazandırdı, ona türkizmlərlə
zinət verdi, sözlərin anlam yükü və çalarını artırdı. Sözün çoxanlamlılığı və düşüncələrin çoxqatlılığına geniş
imkanlar yaradan bu səbki hər iki şairimiz bədii təxəyyülün ifadəsində məqbul saymışlar. Bu anlamda şair Nəsimi
də zəngin məcazlara əsaslanan İraq səbkinin nümayəndəsi və Nizaminin bu səbkdə açdığı yolun davamçısıdır.
Əslində, orta çağ klassiklərimizin yanlışlıqla əlaqələndirildiyi romantizmin Azərbaycanda kəsb etdiyi rəng
də Avropa romantizmindən fərqlidir, siyasi, milli çalarları var. Bu mənada Nizami və ya Füzuli şeirini romantizm
ədəbiyyatı kontekstində öyrənmək kökündən yanlış bir yanaşmadır. Niyə ölkəmizdəki araşdırmalarda Azərbaycan
səbki və şairlərimizin o səbkə verdiyi töhfələrə diqqət yetirilmir? İranda səbki-Azərbaycaniyə konfrans həsr
olunduğu, araşdırmalarda bu üslub diqqət mərkəzinə çəkildiyi halda, bizim tədqiqat əsərlərində bu səbkin
üzərindən keçir. Halbuki Azərbaycan səbkinin ilk nümayəndələrindən olan Xaqani və Nizami bu gün farsın xüsusi
lüğətlərin yardımı ilə anlamını oxuyub qavramağa çalışdığı bir dildə yazıb-yaratmış, dili fərqli səviyyəyə
qaldırmış, ona müxtəlif anlamlar vermiş və yeni mənalar yükləmişlər. Bu baxımdan Nizaminin farsdilli şeirə
gətirdiyi anlamlar da ayrıca öyrənilməli, bu mənalar içərisində türkcənin təsiri də araşdırılmalıdır.
Qeyd etməliyik ki, əqlə deyil, duyğuya söykənən ədəbi cərəyan olan romantizm (fr. romantisme) XVIII
əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində Avropada meydana çıxmışdır. Ona ədəbi rəqib kimi yaradılan realizm isə
araşdırmalarda həyat həqiqətlərini spesifik təsvir vasitələriylə əks etdirmə kimi xarakterizə olunur.
Araşdırmalarda qeyd olunduğu kimi, "realizm" ədəbi termin kimi XIX əsrin 50-ci illərindən fransız ədəbiyyatının
"realist məktəb" adlanan cərəyan nümayəndələrinin fəaliyyəti sayəsində yayılmağa başlamışdır. Tədqiqatçılar,
adətən, realizmə XIX əsrdə romantizmi əvəz etmiş, naturalizmə, müxtəlif modernist cərəyanlara qarşı yönəlmiş
bir cərəyan kimi baxırlar.
Maraqlıdır ki, Avropadan fərqli olaraq, Azərbaycanda romantizm və realizm ədəbi cərəyanlarının
ədəbiyyata gəlişi əks sıra ilə olmuşdur. Orta çağ Şərq şeiri ənənəsindən uzaqlaşdırılmaqla yeni ədəbi istiqaməti
müəyyənləşdirilən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatında ilk olaraq, realizm, daha sonra romantizmin nüfuz çevrəsi
yaratdığını görürük. Halbuki sovet dövründə əsası qoyularaq ənənəyə çevrilən düşüncəyə görə, Nizaminin irsi
fərqli tarixi-fikri zəmində yaranan romantizm cərəyanı ilə əlaqəlidir. Belə bir qənaətdən çıxış edən bir çox
azərbaycanlı müəllif şairdən bir neçə yüz il sonra yaranmış həmin ədəbi cərəyanın tarixi keçmişi və ədəbi
meyarlarını nəzərə almadan Nizaminin ədəbi üslubunu romantizm olaraq tanıtmağa çalışdı, bu yanlış adlandırma
və qavrayış neçə-neçə araşdırmaların ideya qaynağı oldu...
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan ədəbiyyatına bu cərəyanların gəlişi Avropadakı ardıcıllığa uyğun
deyil, əks sıra ilə olmuşdur. Məlumdur ki, Avropa tipli realizm öncə M.F.Axundovun ədəbi öncüllüyü ilə
ədəbiyyatımıza gətirilmişdir. Azərbaycanda qısaömürlü olan romantizm cərəyanının ilk örnəklərini isə daha sonra
- XX əsrin başlarında görürük. Buna görə də Nizaminin üslubunu ondan sonra fərqli coğrafi, ədəbi, ictimai və
siyasi mühitlərdə ortaya çıxan terminlərə əsassız uyğunlaşdırmaqla qəlibləşdirmə cəhdlərinin edilməsinin
saxtakarlıq olduğunu və qeyri-ciddi elmi mövqedən qaynaqlandığını deyə bilərik. Ümumiyyətlə, istər renessans,
istər humanizm, istər utopik sosializm, istərsə romantizm kimi terminlər altında öyrənilən hadisə və cərəyanlarla
süni əlaqələndirmə nə Nizaminin yetişdiyi mühiti, nə onun bir mütəfəkkir kimi Yaradan və yaradılmışa
münasibətini, nə də ədəbi üslubunu öyrənmək, dəyərləndirmək üçün yetərli deyil, əksinə, bu terminologiyanın
gərəksiz tətbiqi təhriflərə gətirib çıxarır. Bu mənada dahi şairimizin ənənəyə bağlılıq səviyyəsini və fərdi ədəbifikri zehniyyətini dəyərləndirərkən onun bağlı olduğu, bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında həqiqi təsiri olan çevrə
düzgün müəyyənləşməlidir. Bu halda Nizaminin bir şair olaraq ədəbi düşüncəsi öz həqiqi dəyərini ala, varislik
dərəcəsi üzə çıxa və yeniliyinin şəkilləri aşkarlana bilər.
Şairin ideya qaynaqları: tarixi dəlillər, mübahisəli ehtimallar
Nizamişünaslığın boşluqlarından biri də onun ideya qaynaqlarının öyrənilməsinə nəzər salarkən üzə çıxır.
Ədalət naminə demək lazımdır ki, şairin hər bir əsərinin qaynaqlarının tədqiqi sahəsində istər sovet dövründə,
istərsə də daha sonralar elmi dəyərə malik işlər görülmüşdür. Bununla belə, Nizaminin əsərlərinin zəngin
qaynaqlarının daha təfərrüatlı öyrənilməsinə və bəzi sual doğuran məqamların dəqiq və məntiqli cavabının
verilməsinə ehtiyac vardır. Onun mütaliə dairəsinin genişliyini nəzərə alsaq, bu problemin həlli üçün illərlə axtarış
aparılması lazımdır. Burada bu geniş bəhsin bəzi məqamlarına toxunacağıq. Məsələn, şair bir neçə dəfə pəhləvicə
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oxuyub öyrəndiyini, pəhləvicə qaynaqlara istinad etdiyini bildirir. Araşdırmalarda ehtimal şəklində bəzi pəhləvicə
qaynaqların adları qeyd olunur. Amma şairin düşüncəsini məşğul edən, onun ideyalarını əxz edərək yeni biçim
qazandırdığı pəhləvicə mətnlərin dəqiqləşdirilməsi üçün təfərrüatlı təhlil aparılmalıdır. Bu qaynaqlara bələdliyi
Nizami təsdiqləsə də, həmin qaynaqların üzə çıxarılması ciddi nizamişünasların borcu olaraq qalmaqdadır.
Mütəfəkkirin oxuyub mənimsədiyi mətnlər vasitəsilə əsərlərinə yol tapan islamaqədərki qədim kultlarla (Bənətnəş, Nəsri-teyr, çeşidli heykəl-kultlar və s.) bağlı görüşlərinin qaynaqlandığı əsərlər də indiyədək diqqət və maraq
dairəsindən kənarda qalmışdır. Bu etiqadların ifadəsində Nizaminin məqsədi, onun həmin görüşlərinə birbaşa və
ya dolayısıyla qaynaqlıq edən mətnlərin üzə çıxarılıb tədqiq olunması da nizamişünaslığın qarşısında duran
vəzifələrdəndir.
Gəncənin coğrafi, ədəbi və fikri mühitindən kənara çıxmasa da, olduqca zəngin qaynaqlarla tanış olmağı
bacaran Nizaminin əsərlərinin ideya mənbələrinin müəyyənləşdirilərək tədqiqata cəlb olunması, artıq yuxarıda da
qeyd etdiyimiz kimi, nizamişünaslığın gələcək vəzifələrindən biri kimi görünür. Onun istinad etdiyi həmin
qaynaqlardan istifadə tərzinin faktiki material əsasında araşdırılması həm ideyaları arasında ənənəvi və fərdinin
sərhədlərini təyinetməyə yardım edəcək, həm də şairin düşüncəsinin orijinallığını dəyərləndirməyə yol açacaq.
Ümumiyyətlə, Nizaminin bəhrələndiyi qaynaqların dəqiqliklə üzə çıxarılması nəticə etibarilə onu çeşidli
mədəniyyətlərin varisi kimi öyrənməyə, bəşər övladının düşüncəsini yüzillər boyunca yönləndirməyə qadir şəxsə
çevrilməsinin sirrini çözməyə də şərait yaradacaq.
Nizaminin əsərlərinin qeyri-islami qaynaqları da islami qaynaqlar kimi diqqətlə öyrənilməyə möhtacdır.
Bunu da qeyd etməliyik ki, öz əsərlərini yaradarkən tarixi gerçəkliyə uyğun olaraq, qəhrəmanlarını onların dini
mənsubiyyətinə (zərdüşti-atəşpərəst və ya bütpərəst) uyğun bir düşüncənin daşıyıcıları kimi göstərsə də,
ümumilikdə onun müsbət qəhrəmanları islami əxlaq və mənəviyyatın sahibidirlər. Belə bir təqdimat şəkli Şeyx
Nizami və Şair Nizami arasında ziddiyyət olmadığını, onun bu həssas məqamda belə nizamı gözləyə bildiyini
söyləməyə əsas verir.
Sonda bunu da qeyd etməliyik ki, Nizami şeirinin qaynaqları arasında yer alan ərəb, fars (dəri), pəhləvi və
yunan dillərindəki əsərlər bəzən konkret adları, bəzən isə ümumi şəkildə yad olunsa da, mütəfəkkirin Babil və
Assuri mənbələri ilə əlaqəsinə xüsusi diqqət yetirilməmişdir. Şairin həmin mətnlərə hansı aralıq və yardımçı
qaynaqlar vasitəsilə bələd olması isə xüsusi müqayisəli araşdırma nəticəsində üzə çıxarıla bilər. Burada bir
nümunəni qeyd etməklə kifayətlənirik. Məsələn, qədim Babilə aid heykəlciklər içərisində boynuna keçi almış
qadının təsviri verilir. Bu heykəlciyin görünüşü ilə Fitnənin çiyninə öküzü alması səhnəsi ("Yeddi gözəl")
arasında maraq doğuran paralellik vardır.
Nizami türkçülüyünün təzahür şəkilləri
Nizami yaradıcılığının tədqiqində ən çox diqqət yetirilən mövzulardan olmasına baxmayaraq, təhrif və
boşluqlara malik olan sahələrdən biri də elə onun türklüyünü ifadə şəkilləridir. Doğrudur, Nizaminin farsca
mətnində hansı türkcə kəlmələrdən istifadə etməsi barədə az yazılmayıb. Amma həmin kəlmələrdən hansını bu
şairin ilk dəfə ədəbi dil və poetik mətnə gətirməsi, eləcə də ondan sonra həmin ənənəni kimlərin davam etdirməsi
barədə məlumata araşdırmalarda rast gəlinmir.
Nizaminin özünü türk sayması və onun bu etnik mənşəyi ilə öyünməsi bir çox beytində yer alır. Amma son
onilliklərdə Azərbaycan alimləri şairin türklüyünü sübut üçün onun türkcə divanını axtarır, şairin türkcə də
yazdığını uydurma ehtimallarla əsaslandırmağa çalışırlar. Halbuki bu tərzdə yanaşma tarixi gerçəkliyi təhrif,
Azərbaycan divan şeirinin keçdiyi tarixi yola qeyri-peşəkar yanaşmanın ifadəsidir. Bir anlıq düşünək ki,
həqiqətən, şairin belə bir divanı və yaxud türkcə bir və ya bir neçə şeiri mövcuddur. O zaman dövrün ədəbi zövqü
və tələbinə uyğun olaraq farsca yazan digər şairlərimizdən imtina etməliyikmi? Belə olan halda eyni yüzillikdə
yaşamış Xaqani Şirvani, Fələki Şirvani, Mücirəddin Beyləqani, Məhsəti Gəncəvi kimi istedadlı şairlərimizin
irsinə yiyələnmək üçün hansı vasitə və çarələr axtaracağıq? Niyə Nizaminin məmduhu olan hökmdarlar (Ərzincan
hakimi Bəhram şah, Azərbaycan atabəyləri - Məhəmməd Cahan Pəhləvan, Qızıl Arslan, Marağa hakimi
Ağsunqurlu Əlaəddin Körpə Arslan...) türk olmalarına baxmayaraq, onun farsca ədəbi əsərlərinin sifarişçisi və
alıcılarıdırlar? Nə üçün onlar təkcə öz siyasi uğurları ilə deyil, Nizaminin söz sənətinin qüdrətinə sığınaraq tarixin
səhifələrində bir iz qoymaq istəyirlər? Dövrün tələbi, ədəbi proseslərinin axarını nəzərə almadan bu kimi sualların
cavabını tapmaq və bənzər halların obyektiv dəyərini vermək də mümkün deyildir.
Buna görə də Nizaminin türklüyü onun düşüncəsində və özünü bu kontekstdə ifadə tərzində axtarılmalıdır.
Onun təfəkkürünün türklüklə bağlılığından danışarkən isə əsərlərindəki "türk" etnonimini diqqətdən kənarda
qoymaq olmaz. Qeyd etməliyik ki, ümumi "türk" adı və əlaqəli digər etnonimlərin kontekstdən ayrılaraq təhrif
olunmuş biçimdə təqdimi də onun düşüncə və baxış bucağını dəyərləndirmədə qarşıya ciddi problemlər çıxarır.
Şairin türklüyünün öz əsərlərində ifadəsini tapması ilə bağlı çox yazılsa da, bəzən tədqiqatçıların mətndəki
açıq və ya gizli söylənilmiş işarə-beytlər və mətnin orijinalından deyil, bir-birinin əsərlərindən təsirlənməsi
müşahidə olunur. Nizaminin türklüyünü sübut üçün onun anasını "qurd" (bu ayrıca bir müzakirə mövzusudur)
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adlandırması, əsərlərində "türk"ün çoxanlamlılığı vurğulanır. Halbuki "türk" sözünün çoxmənalılığı, həmin
törəmə və məcazi anlamlar da şairin bu etnonimi qavrayışından qaynaqlanır. Bu mənada onun "gözəllik", "ağlıq",
"nəciblik", "igidlik", "müdriklik" "səxavətlilik", "əzəmət" və s. kimi müsbət səciyyəli anlamlar yüklədiyi "türk"
etnonim-məcazı Nizaminin əsərləri ilə yeni status qazanır. Türkcə yazıb yaradan divan və məsnəvi ədəbiyyatı
nümayəndələrinin əsərləri ilə müqayisə də farsdilli Nizaminin bu ifadənin poetik funksiyasına daha artıq
əhəmiyyət verdiyini göstərir.
Nizaminin türkcə sözlərin anlamı əsasında məcaz, təşbeh, təzad, müqayisə və s. kimi poetik sənətlərin fikri
özülünü qurmasına da indiyədək diqqət yetirilməmişdir. Bir nümunəyə nəzər salaq: şair Mara?a hakimi Əlaəddin
Körpə Arslanın adının türkcə Körpə Arslan qisminin anlamı ilə digər türkcə epitet olan Alp Arslan arasında
mütabiqə xarakterli əlaqə yaradır. Onun bu poetik fiquru yaradarkən türkcə sözlərin anlamına əsaslanması maraq
doğurur:
Şah-e Körpə Arslan-e keşvərgir
Beh əz Alp Arslan be tac-o sərir.
(Ölkələr fatehi Körpə Arslan şah
Tac və taxtı ilə Alp Arslandan daha yaxşıdır).
Nizaminin şəxs adları yaradıcılığında türkcə sözlərdən istifadəsi və mənanı qüvvətləndirmək niyyəti ilə
doğma dilinin sözlərinə müraciəti də ayrıca bir araşdırma mövzusudur. Qeyd etdiyimiz kimi, Çin xaqanının
qızının adı Yəğmanazdır ("yəğma" (türkcə)+"naz" (farsca)). Şairin digər əsərlərində yer alan "Məhinbanu
("məhin" (farsca)+ "banu" (türkcə)), "Pələngər" (pələng (farsca) +"ər" (türkcə)) adlarının istifadəsi, ad ilə
adlandırılan arasında məntiqi-fikri əlaqə qurulması Nizaminin poetikasında türkcə kəlmələrin çoxfunksiyalılığını
göstərir.
Nəticə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci ili "Nizami ili" elan etməsi təkcə bu dahi
şairimizə deyil, ümumiyyətlə, klassik ədəbi irsimiz, milli ədəbiyyatımız və mədəniyyətimizə xüsusi diqqətin və
böyük qayğının ifadəsidir. Nizaminin doğumunun 880 illiyi münasibəti ilə bu ilin dahi Azərbaycan şairinin adı
ilə adlandırılması elm, təhsil və bədii yaradıcılıq sahəsi ilə bağlı hər bir şəxsin səfərbər olması zərurətini ortaya
çıxarır və bu mənada hər bir ziyalının bu prosesin tərkib hissəsinə çevrilmək istəyi təbiidir. Amma Nəsimi ilinin
uğurlu nəticələri kimi uğursuz təcrübələri də artıq çoxumuza məlum olduğundan bu ilin faydalı olması üçün onun
peşəkarlar tərəfindən idarə olunması arzu olunandır. 2021-ci ilin Nizami ili kimi nizamişünaslıqda yeni tarixi
səhifə açması, bu elm sahəsini kortəbii müraciətlər, qeyri-peşəkar təqdimatlardan xilas etmə üçün onun nəzarətə
götürülməsinə ehtiyac vardır. Çünki Nəsimi ilində müşahidə etdiyimiz kütləvilik, pərakəndəlik, bir yarış
görüntüsü almanın bu il də təkrarlanması müşahidə olunur və bu, ümumiyyətlə, yolverilməzdir. Nizami ili bu
mütəfəkkirin ədəbi mirasının fikir xəzinəsinin qapılarını açmağa, onun fenomenal zehniyyəti və fərdi səciyyəli
şeiriyyətini özümüzə və dünyaya tanıtmağa xidmət etməlidir. Halbuki altı aya yaxın müddət keçməsinə
baxmayaraq, hələ də Nizami ilinin təşkilində mərkəzləşdirilmiş idarəetməyə deyil, Nəsimi ilinin
"qəhrəmanlar"ının eyni biçimli, patetika, pafos dolu, məzmunsuz formaya malik çıxışlarına şahidlik edirik.
Halbuki Nizami ili qeyri-peşəkar və qeyri-ciddi alimnümaların təbliği və özünüreklamına xidmət etməməli,
yenilik iddiası ilə Nizaminin görüşlərini təhrifə və "müasirləşdirməyə" çalışanların deyil, onun düşüncəsini
obyektiv araşdıran, beynəlxalq elmi səviyyəyə çıxara biləcək alimlərin fəaliyyət meydanına çevrilməli idi.
Bu cəhəti də xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Nizami ilində təbliğat və tədqiqatların keyfiyyətli və elmi
əsaslı bünövrə üzərinə qoyulması üçün sovet dövrünün ənənəviləşmiş yanlışlarının üzə çıxarılaraq
dəyərləndirilməsi lazım idi və biz bu məqalədə həmin məsələləri diqqətə çatdırmaq niyyətini izlədik.
Əslində, keçən əsrdə Nizami Gəncəvi ilə bağlı ciddi araşdırmalarla bu sahə elmi əsaslı bünövrə üzərinə
qoyulmuşdu. Bununla belə, sonralar klassik irsimizin bir çox sahələri kimi nizamişünaslıq da farsdilli ədəbiyyatın
nümunəsi kimi gözdən salınmağa, dolayısı ilə naşı yanaşmanın nəticəsi olaraq, Azərbaycan ədəbiyyatı nümunəsi
sayılmamağa qədər əsassız münasibətlərin hədəfinə çevrildi. Doğrudur, müstəqillik dövründə də Nizaminin ədəbi
irsinin müxtəlif problemləri tədqiqata cəlb edildi. Lakin onların içərisində faktiki materialının zənginliyi, nəzəri
biliklər və filoloji təhlillərinin dərinliyi ilə seçilənlər azlıq təşkil edir. Bu anlamda Nizami ədəbi irsinin tədqiqinin
geniş şəkildə müzakirə olunmasına, şairin adının kimlərə isə xidmət etməsinə deyil, ciddi elm adamlarının bu
sahədə fədakar əməyinin məhsulunu təqdiminə ehtiyac var. Çox sayda elm adamının elmi adlar almasına və elmi
karyera qurmasına vasitəçilik edən Nizami ədəbi şəxsiyyəti və irsi bu dəfə elmin ona verəcəyi töhfələrə möhtacdır.
Bu istiqamətdə görüləsi işlər isə hədsiz çoxdur: yeni əlyazma nüsxələri əsasında onun əsərlərinin elmi-tənqidi
mətni hazırlanmalı, ədəbi nüfuz dairəsinin yeni hüdudları müəyyənləşməli, Nizaminin Qərb dünyası ədəbiyyatına
təsiri təfərrüatı araşdırılmalı, Nizaminin türk və fars dillərindəki divan ədəbiyyatında yeri dəyərləndirilməlidir.
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Amma məlum olduğu kimi, bütün bunların bir il ərzində gerçəkləşdirilməsi mümkün deyildir. Bu il daha çox
Nizaminin dünyada Azərbaycan şairi kimi öyrənilməsi və tanıdılması, Azərbaycanda isə mərkəzləşdirilmiş elmi
dairələrdə fundamental araşdırmalar üçün bünövrələrin qoyulmasını, prioritet mövzuların müəyyənləşməsini,
boşluq və uğurların dəyərləndirilməsi istiqamətində müzakirələrin təşkilini düşünmək olar. Qənaətimizcə,
"Nizami ili"ndə təşkilati işlər problemləri bütün həqiqəti ilə görənlər tərəfindən idarə olunarsa, dəyərli nəticələr
əldə oluna bilər. Yoxsa ki, bolşevizm düşüncəsi ilə çoxluq və kəmiyyət dalınca qaçmaq "Nəsimi İli"ndə olduğu
kimi, həvəskar, diletant, qərəzli, iddialı, populist şəxslərin meydan suladığı bir illə bizi qarşı-qarşıya qoya bilər
və çox təəssüf ki, bu altı ay ərzindəki fəaliyyətin şəkilləri nikbin notlara köklənməyə imkan vermir. "Nəsimi İli"
boyunca qarşılaşdığımız və müşahidə etdiyimiz problemlər belə bir qənaətə gəlməyə əsas verdi ki, Nizami,
Nəsimi, Füzuli kimi şəxsiyyətlərin xüsusi mərkəzlərdə sistemli və ardıcıl şəkildə öyrənilməsinə böyük ehtiyac
var. Ümid edirik ki, nəhayət, bu kimi məsələlər də nəzərə alınacaq, Azərbaycan elminin nizamişünaslıq,
nəsimişünaslıq, füzulişünaslıq kimi mühüm sahələrinə aid araşdırmaların beynəlxalq standartlara cavab verən
səviyyəyə çatdırılmasına münbit şərait yaradılacaq, bu işlər yeri gəldikcə xarici mütəxəssislərlə birgə
əməkdaşlıqla gerçəkləşdiriləcəkdir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-26 iyun.-№27.-S.18-20.
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Nizaminin etik-estetik idealı
Vidadi Xəlilov,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor,
Əməkdar müəllim, Azərbaycan Gənclər İttifaqı və
akademik Mehdi Mehdizadə mükafatı laureatı
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 2021-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Nizami
Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Sərəncamı elm-sənət sahəsində çalışanları da ruhlandırır. Xalqımızın
iftixarı sayılan Nizami Gəncəvi yaradıcılığı dünya mədəniyyətinin solmaz, həmişə təravətli abidəsidir.
Onun mənəvi zənginliklə aşılanan “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”,
“İsgəndərnamə” poemaları eyni zamanda etik-estetik ideallarla zəngindir. İrqindən, millətindən asılı
olmayaraq hər kəsi mənalı yaşamağa, insan adını uca tutmağa səsləyir.
Mahiyyət dolğunluğu, məna çalarları ilə müxtəlif qəbildən olan insanların ömür yollarını işıqlandırır,
nura qərq edir. Eyni zamanda etik-estetik fikirlər antologiyası kimi kara gəlir.
Birinin şirinsə sözü söhbəti,
Başqa şey istəmə, bəsdi ülfəti.
Xoşxasiyyət olmaq istəyən adam,
Gültək xoş ətirlər saçmalı madam,
- deyən Nizami hikmətinin fəzilətləri əsrlərdən-əsrlərə, nəsillərdən-nəsillərə keçərək insanlıq aləmini
zinətləndirir. Elə yaşa ki, öləndən sonra ölmə, sözünlə-söhbətinlə, işinlə-əməlinlə tanın, yadda qal, - deyir.
Sordu köhnə qızılmı, təzə sözmü yaxşıdır?
Söz sərrafı söylədi: söz dünyanın naxşıdır.
Həyalı söz danış, öyrənib səndən
Həyalı danışsın səni dinləyən.
Ağıllı bir işdir yumşaq danışmaq,
Kobudluq axmağa yaraşır ancaq,
- kəlamları ilə neçə əsrlərdir ki, insanları mənəvi saflığa səsləyir. Sözün məna yükünü-məna dəyərini
qədir-qiymətdə saxlamağı vacib sayır.
Əxlaqi kamilliyin-etik mədəniyyətin əsas daşıyıcısı, göstəricisi kimi dəyərləndirdiyi sözlə ehtiyyatla
davranmağı, insanlıq aləmindəki yerini mənalandırmağı dönə-dönə diqqətə çatdırır.
Yazsaydım hər bilib, hər eşidəni,
Yalana çəkərdi sözün yüyəni.
Yazdığım sözlərə verməsəm zivər,
Yenilik verməzdi köhnə nəğmələr.
Qələmə gərəkdi öylə söz almaq,
Şüurdan, ağıldan olmasın uzaq.
Nizaminin dünyaya, insanlıq aləminə nur saçan, ömür yollarını işıqlandıran deyimləri dünya oxucularını,
milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün insanları heyrətləndirir. Onun “Xəmsə”sindəki hikmət inciləri
zaman keçdikcə daha geniş vüsət alır, heyrət-heyranlıq yaradır. İnsan adını uca tutmağa, ayıq-sayıq olmağa
səsləyir:
Elə bir ixtiyar olsaydı məndə,
Qoymazdım bəndəyə möhtac bir bəndə,
- deyəndə də insanlıq aləmini, xeyirxahlığı əzmilə mənalandırmağı ön plana çəkirdi. İnamla demək olar
ki, Nizaminin etik-estetik aləmindəki söz incilərini bir yerə yığsaq möhtəşəm bir qala, ən uca zirvə yaranar.
Təsadüfi deyildir ki, böyük ədib, filosof yeri gəldikcə tam əminliklə və böyük iftixarla deyirdi:
Sanmayın yad sözünü öz sözümə qatmısam,
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Mən könlüm istiyəni yazmışam, yaratmışam.
Nə qədər şair var, söz var, şeir var,
Dünyada onlardan mənəm yadigar.
İnsaniliyin - insansevərliyin qayda-qanunlarını əks etdirən humanizm Nizaminin çox böyük qəlb
genişliyi ilə yaratdığı əsərlərdə parlaq şəkildə nəzərə çarpır. İnsan adını uca tutmağı, insanlığa layiq ülvi
keyfiyyətlərə yiyələnməyi, ömür yollarında hər cür çətinliyə sinə gərib qalib olmağı dönə-dönə tövsiyə edir:
Neçin alçaqlara boyun əyirsən?
Oyuncaq olursan namərdlərə sən?
Nə üçün boynuna min yük alırsan?
Zalımın zülmündən razı qalırsan?
Qəlbi yumşaqlığı bir dəfə unut,
Çiynini dağ kimi ucalıqda tut!...
Acizlik ürəyi ağrıdır bilsən,
Bir alçaqlıq olar hər zülmə dözsən.
Dahilik rütbəsi ilə tanınan Nizami yaxşı bilirdi ki, yer üzünün əşrəfi, incisi sayılan insan hər şeyə qadirdir.
Aydın məslək yolunda inamla irəliləməklə məqsədə çatar, ömrünü, həyatını cıraqban edər:
Təbiət quranda xilqətimizi,
Başqa səhifədə yazmışdır bizi.
Anlayıb düşünək hər şeyi gərək,
Hər sirri açmaqla hünər göstərək.
Yerləri, göyləri öyrənək bir-bir.
Qalmasın bizimçün açılmamış sirr.
Bu deyimlərlə də Nizami insanın gücünə-qüdrətinə, zəkasına, ali varlığına inanır, mütləqə inam himnini
əzəmətlə səsləndirir.
İnsaniliklə-xeyirxahlığı, ülviliklə-gözəlliyi vəhdətdə götürən, mahiyyət dolğunluğu ilə tərənnüm edən
Nizaminin estetik idealı da müxtəlif sahələrə istiqamətlənərək zövq oxşayır.
Təbiətin, təbabətin, incəsənətin estetikası, estetik dəyərləri qəlbləri riqqətə gətirən bir tərzdə nəzərə
çatdırılır:
Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir,
Yazı da, qışı da güldür-çiçəkdir,
- deyən Nizami təbiətin gözəlliklərini tərənnüm etməyi vacib sayır. Bununla belə, zəka ülviliyini,
incəsənət gözəlliyini mənalı yaşamağın barometri kimi dəyərləndirir.
Nizami ən dəyərli estetik sərvət, estetik kateqoriya olan gözəlliyin mahiyyətini açmaq üçün müxtəlif
xarakterli misallar çəkmiş, belə bir qənaətə gəlmişdir ki, əsl gözəllik xeyirxahlıqla, səmimi, nəcib və humanist
hisslərlə vəhdətdə götürülür, başa düşülür.
İnsanın, yaxud hər hansı əşyanın ilkin görünən forması, zahiri siması həqiqi gözəlliyin qiymətləndirilməsi
üçün əsas meyar ola bilməz.
Dahi şairin dünyada məşhur olan poemaları fəlsəfi, etik-estetik fikirlər çələngi kimi zövq oxşayır.
Nizaminin etik-estetik fikirlərinin həyatiliyi, qüdrətli təsir gücü bir də ondadır ki, o, incəsənəti, onun ayrıayrı janrlarını xüsusilə musiqi, təsviri sənətin əsl mahiyyətini çox gözəl mənimsəmiş, ən müqəddəs, ən ülvi hissləri
oyatmaqda sənət əsərlərinin çox böyük rol oynadığını dönə-dönə qeyd etmişdir. Bu mənada Nizaminin bütün
əsərləri, xüsusilə “İsgəndərnamə” poeması bədii-estetik fikirlər ensiklopediyası kimi misilsizdir, milli və bəşəri
mədəniyyət aləminə aparır.
Böyük mütəfəkkirin əsərləri ilə yaxından tanış olduqca belə qənaətə gəlirsən ki, həqiqi incəsənət-poeziya,
musiqi, təsviri sənət həyatı, həqiqəti əks etdirməli, idrak vasitəsinə çevrilməli, xalqın mənəvi duyğularının
tərcümanı olmalı, yeri gələndə ən təsirli məlhəm kimi müalicə funksiyasını da yerinə yetirməlidir.
Təqdirəlayiq cəhətlərdən biri də budur ki, Nizami ayrı-ayrı əsərlərində xalqımızın qədim musiqi
mədəniyyətinin tarixindən, inkişafından bəhs edən məsələlər üzərində də dayanmışdır. Onun əsərlərində mizrabla,
kamanla, nəfəslə çalınan, habelə zərb alətlərinin ən qədim nümunələrindən söhbət açılır. Ud, rud, rübab, saz,
çəng, qanun, kamança, ney, musiqar, şeypur, kərənay, nəfir, şahnəfir, kus, təbil, doxul, dəf, dairə, zəng, zindan,
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nağara və digər musiqi alətlərini yaradan və yüksək ifaçılıq məharəti göstərən sənətkarlardan, onların ifa etdiyi
havaların estetik təsirindən bəhs edən misralar, poetik ümumiləşdirmələr zövq oxşayır.
Nizaminin “İsgəndərnamə” poeması incəsənətin estetikasını, estetik təsirini açıb göstərməkdə çox
qüdrətli didaktik vasitədir,-desək, daha doğru, daha əhatəli olar. Poemanın “İqbalnamə” bölməsinin “Əflatunun
çalğı aləti qayırması” hissəsindən bir nümunəyə diqqət edək:
Əflatun onlardan üz döndərərək
Yox oldu saraydan Ənqa quşutək.
Gecəli-gündüzlü düşündü ustad
Gizlində o, bir saz elədi icad.
Bir küpün içində gizləndi bir gün
Axtardı səsini bu yeddi küpün.
Yaxşı olmasa da birinin səsi,
Küpdə xoş səslənir onun nəğməsi.
Bu qanun üzrə də o sahibhünər,
Küpdə düzəldirdi yeni nəğmələr.
O, rəsəd sahibi küpə girərək
Çərxi, ulduzları seyr etdi tək-tək.
Eşidib burada o nalə, fəryad,
Etdi bu ahənglə bir nəğmə icad.
Ruda bu ahəngi münasib yerdə,
Quru bağırsaqdan bağladı pərdə.
İçi boş qaba çəkərək dəri,
Düzəltdi, bağladı o pərdələri.
Ceyran dərisinə çəkdi qara rəng,
Quru ud səslənib oldu xoşahəng.
Bir xeyli cəhd edib fikrinə uyğun
Düzəltdi nəhayət o bir ərğəmun.
Telləri yaxşıca köklənmiş bu saz
Başladı verməyə ahəngdar avaz.
Zil və bəm nəğmələr hasil edərək,
Mizrabi gah yavaş vurdu, gah bərk.
Səslər çıxarırdı, bərkdən, yavaşdan,
Sanki nərə çəkir öküz, ya aslan.
Səslərdə o qədər məlahət vardı
Ki heyvan eşitcək donub qalardı.
İnsan səslərindən heyvana qədər,
Sazdan çıxarırdı hər cürə səslər.
Belə ki, çaldığı o havalardan
Şadlanıb oynamaq istərdi insan...
Həmin nümunəyə diqqət yetirdikdə görürük ki, Nizami incəsənətin idrakı və tərbiyəvi əhəmiyyəti ilə
bağlı iki mühüm cəhət üzərində xüsusi dayanmışdır.
Birinci, Azərbaycan xalqının qədim və zəngin musiqi mədəniyyətini göstərən musiqi alətlərindən saz,
qanun, rud, ud, ərğənunun yaranması və onların qəlb oxşayan səsləri, geniş, cəlbedici ifa imkanları haqqında
inandırıcı lövhələr yaratmışdır.
İkinci, həmin alətlərlə çalınan milli musiqi nümunələrinin böyük qüdrətli, hətta təbib, loğman kimi
müalicəedici təsirini parlaq lövhələrlə tərənnüm etmişdir:
Bütün heyvanları yatırdıb sazla,
Sonra ayıldardı xoş bir avazla.
Ustad həmin sazı çaldığı zaman,
Edərdi xəstənin dərdinə dərman.
Müəyyən pərdədə bir hava çalır
Ki bütün heyvanlar yuxuya dalır.
Başqa bir havada çaldığı zaman
Yatanlar hamısı durur yuxudan
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Bu misralar incəsənətin ən qüdrətli növü olan musiqinin fəlsəfi, mənəvi təsir qüvvəsi haqqında aydın
təsəvvür yaradır. Musiqinin humanizmi, təbabəti, qüdrətli ruh, müalicə vasitəsi olması haqqında hələ XII əsrdə
irəli sürülən və çox böyük həyati əhəmiyyət kəsb edən bu fikirlər, müddəalar Nizami estetikasının nikbinliyini,
ümumbəşəri mahiyyət kəsb etməsini bir daha parlaq şəkildə nəzərə çatdırır. Nizami göstərirdi ki, musiqi həm də
dəyanətlilik, düzlük və doğruluq vasitəsidir.
Əldə olan mənbələrin təhlili, ümumiləşdirilməsi belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, musiqinin həyata,
bütün canlılar aləminə estetik təsirini Nizami qədər böyük uzaqgörənliklə, müxtəlif həyat hadisələri ilə bağlı
təsirli, inandırıcı şəkildə təsvir və tərənnüm edən olmamışdır.
Nizami duhası-Nizami yaradıcılığı ilə əlaqədar deyilənlər, yazılanlarla tanış olduqca bir daha belə qənaətə
gəlmək olur ki, o eyni zamanda etik-estetik fikirlər aləminin böyük memarıdır. Bu rütbəyə isə o geniş, hərtərəfli
mütaliə vasitəsilə nail olmuş, xələflərinə üz tutaraq demişdir:
Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar,
Sudan dur, daşdan da gövhər çıxardar.
Ancaq öyrənməyi ar bilən insan,
Məhrumdur dünyada bilik almaqdan.
Çox iti zehinlər yatan oldular,
Axırda saxsı qab satan oldular.
Bilikli adamlar uzağı görər,
Cahilin zəhməti hədərdir-hədər!..
Necə böyük uzaqgörənliklə demisən ustad! Ululardan-ulu babamız! Ruhun şad olsun!
Azərbaycan müəllimi. - 2021. - 25 iyun. - № 23. - S. 13.
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"Sirlər xəzinəsi"nin Türk dünyası
Nizami Cəfərov
Nizami yaradıcılığının türk-müsəlman mənşəyi, ideologiyası və estetikası dahi şair-mütəfəkkirin ilk
poeması olan "Məxzənül-əsarar" ("Sirlər xəzinəsi"ndən) özünü bütün mümkün miqyasları ilə hiss etdirməyə
başlayır. Əsas hiss edilən də odur ki, öz söz xəzinəsinin qapılarını səxavətlə açan sənətkar artıq keçmiş
əyyamlarda (Firdovsi dövründə) olduğu kimi cəngavərlik dastanı danışmır, ümumən insanın (və insanlığın!)
sözün geniş mənasında həyatından, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin "tərcümeyi-hal"ından bəhs edir. Və bu,
onun ideya-estetik mövqeyini əks etdirən elə bir strateji əlamətdir ki, türklüyə (və türk dünyasına) münasibətini
də müəyyənləşdirir. Belə ki, "Sirlər xəzinəsi"ndən başlayaraq Nizamidə türklük özünü hərbi-siyasi yox,
mənəvi cəngavərlikdə -ərənlikdə göstərməyin klassik təcrübələrini verməklə postepos dövrü üçün səciyyəvi
olan xüsusiyyətlər təqdim edir.
1170-ci illərin ortalarında Ərzincan hakimi Məlik Fəxrəddin Bəhram şaha (1162-1225) ithafən qələmə
alınmış əsərin əvvəlində Bəhram şahın şəxsiyyəti olduqca yüksək qiymətləndirilir. Lakin Səlcuqlular dövrünün
hər nə qədər nüfuzlu olsa da, adi bir türk hakiminə göstərilən həmin ehtiram, "Sirlər xəzinəsi"nin azərbaycancaya
filoloji tərcüməsinin (məqaləmizdə əsərdən örnəklər də məhz bu tərcümədən gətirilir) müəllifi görkəmli
nizamişünas Rüstəm Əliyevin də dediyi kimi, sonrakı katib-şairlər tərəfindən o dərəcədə vulqarlaşdırılmışdır ki,
istər-istəməz dahi şairə yaraşdırılması heç cür mümkün olmayan bir məddah obrazı meydana çıxmışdır. Halbuki
Nizaminin elə "Sirlər xəzinə"sindən özünü mükəmməl bir şəkildə təzahür etdirən ədəbi əqidəsi hər cür
məddahlığa qarşı dayanmaqla zəmanəsinin intellektual olduğu qədər də cəsarətli sözünü deməkdədir.
"Sirlər xəzinəsi"ndə Nizaminin özünəməxsus mövzuları, eləcə də idealları mövqeyindən ən çox maraq
doğuran hekayələrdən biri "Qarı və Sultan Səncərın hekayəsi"dir. Ona edilən haqsızlıqlardan təngə gəlmiş bir qarı
Sultan Səncərin (1117-1157) ətəyindən tutub deyir: "Ey məlik, sənin qayğını mən az görmüşəm, lakin bütün ili
səndən zülm görmüşəm... Mənim dadıma çatmasan, ey şəhriyar, bu hesabı hesab günü səndən alarlar... Türklərin
dövləti ona görə ucaldı ki, məmləkətdə ədalət hakim oldu. Sən isə zülmkar bəslədiyin üçün türk deyil, bir quldur
hindlisən... Şəhərlilərin evini yıxmısan, kəndlilərin xırmanını dənsiz qoymusan".
Şair əlavə edir ki, "Xorasan vilayətini tutmuş Səncər bu sözə əhəmiyyət verməyib özünə ziyan verdi". Və
ümumiyyətlə, zəmanəsində ədalətin olmadığını, göy üzündə utanmaq qabiliyyətinin, yer üzündə abır-həyanın
qalmadığını deyir.
Nizami başqa bir türk hökmdarının - Sultan Mahmud Qəznəvinin də "bir-iki kişinin incimiş hümməti"
qarşısında bəlalara düçar olduğunu xatırladır ki, bundan da əsas məqsəd "zülmkar şah və hakimləri məzlumların
ah-naləsi, bəddua və qarğışları ilə qorxudub zülmkarlıqdan saqındırmaqdır" (Rüstəm Əliyev).
Nizami müasiri olduğu türk dünyasının coğrafiyası, onun hüdudları barədə olduqca mükəmməl biliyə
malik idi. Və Gəncədən çox da kənara çıxmasa da, elmi təsəvvürləri hər sahədə olduğu kimi, bu sahədə də geniş
idi... Adəmin günahlardan təmizlənməsi barədə bəhs edərkən şair yazır ki, "o, Ay kimi Xətay türkü oldu və xəta
zülfünü papağının altında gizlətdi". Bu isə o deməkdir ki, ilk insan olaraq bu dünyaya qovulmuş (əslində, təşrif
buyurmuş) İnsanın simasında türk çöhrəsinin hər cəhətdən müsbət məna ifadə edən ağlığı (işığı!) var. Və həmin
ağlığı (və işığı) mifoloji zamandan bu günə qədər daşıyan türkün mənəvi qüdrəti həm də bir ilahi təqdirin təcəllası
kimi dəyərləndirməyə hər hansı halda əsas verməlidir.
Nizami türk-müsəlman dünyasının coğrafiyaçısı olduğu qədər də tarixçisidir. Və bu tarixçilikdə
özünəməxsus bir təəssübkeşliyin olduğu da, əslində, ona görə müzakirə predmeti olmamalıdır ki, Nizami üçün
insanlığın fəlsəfəsini dərketmə sahəsi olaraq onun özünün mənsub olduğu etnososial (və etnomədəni) sistemdən
daha yaxın obyekt ola bilməzdi.
Akademik Teymur Kərimli yazır:
"...Məhəmməd peyğəmbər Nizami poemalarında konkret tarixi şəxsiyyət kimi deyil, bütün dövrlərin və
xalqların ən ideal insanı kimi... çıxış edir". Odur ki, Nizaminin bütün ədəbi-fəlsəfi məntiqi ilə diktə olunan
"dünyada gözəl, dəyərli və ilahi nə varsa türkdür" prinsipinə görə, əslində, həzrət peyğəmbərimizi "türk"
saymaqda ona görə elə bir ciddi yanlışlıq yoxdur ki, "Sirlər xəzinəsi" müəllifi etnik mənşəcə türklüyü mübahisə
doğurmayan istənilən bir zülmkar türk hökmdarına qoca bir qarının dili ilə (və cəsarətlə!) "sən türk deyilsən" deyə
bilər.
Nizami "türk" sözünə bütün yaradıcılığı boyu verdiyi ideya-estetik şərhləri "Sirlər xəzinəsi"ndən başlayır:
Türkə (oxşar) yasəmən öz çadırını səhrada qurmuşdu,
Çadırın aycığı isə Sürəyyaya ucalmışdı.
...Lalənin hindciyi və yasəmənin türkü
(Elə bil biri) ərəb qarğası, o biri isə Yəmən Süheyli idi.
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***
Türk gözəllərinin gülüşlərindən
şəkər xəcalət çəkirdi,
Onların nəzəri ceyranların
gözündən sürməni aparırdı.
Mənim kətan geymiş ayabənzər
türk gözəlim
Ürəyimə kətan kimi rəxnə salmışdı
və s.
Nizaminin"türk"ləri yalnız "gözəl" deyil, həm də "basqınçı" olduğu qədər də "müdafiəçi"dir:
Sənin saçlarının (ölkəsinə)
Həbəşistandan Taraza kimi
Ərəblər və türklər basqın ediblər.
***
Heç kim hələ türkü qarət edə
bilməyib,
Heç kim öz evini hindliyə tapşırmayıb
və sair.
Nizami "Sirlər xəzinəsi"ndə doğulduğu ata-baba yurdu Gəncəni həm vəsf etmiş, onu "mənim Babilim"
adlandırmış, həm də bu şəhərdə qəfəsə salınmış bir bülbül olduğunu söyləməklə şairlik-yaradıcılıq qüdrətinin
həmin qəfəsə sığmadığına da eyham vurmuşdur: "Gəncə mənim yaxamı düyünləyibdir, bu düyün olmasaydı,
İraqın xəzinələri mənim olardı. Bütün dünya bar-bar bağırır ki, ey qulam, Gəncə hara, Nizami hara!"
"Sirlər xəzinəsi"ndəki türk ruhunun təsiridir ki, çox keçmədən ona türkcə nəzirə-cavablar yazılmışdır.
XIV əsrin sonu, XV əsrin əvvəllərində Heydər Xarəzmi əlinə qələm alıb əsər yaratmaq eşqinə düşəndə, özünün
dediyi kimi, Nizaminin ruhu ona məsləhət görür ki, "mənim yolumla get, ancaq türkcə yaz, bu gün dövran
türklərin dövranıdır". Nizamiyə bu cür türk təəssübkeşliyilə münasibət özünü XV əsr başqa bir dahi türk-özbək
şairi Əlişir Nəvaidə də göstərir.
Artıq neçə on illərdir ki, nizamişünaslar dahi şair-mütəfəkkirin türkcə yazmış olduğu əsərləri axtarır, lakin
tapa bilmirlər. Görünür, onunla kifayətlənmək lazım gələcək ki, Nizami öz dövrünün populyar ədəbi dili olan
farscada məhz türkcə yazmışdır.
525-ci qəzet. - 2021. - 24 iyun. - № 110. - S. 10.
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Nizami şeriyyəti və Üzeyir dühası
“Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəl-pomanslapında söz və musiqi
Ülkər Talıbzadə,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan incəsənətinin tarixi ədəbiyyatla, şeirlə musiqinin vəhdətini nümayiş etdirən nümunələrlə
zəngindir. Nizaminin, Füzulinin, Qövsinin, Vazehin, digər söz ustadlarının musiqi haqqında, onun bədii sözlə
əlaqəsi barədə fikirləri bunu təsdiqləyir.
Anadan olmasının 880 illiyini qeyd etdiyimiz Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı uzun illər bəstəkarlarımızın
diqqət mərkəzində olub. Nizami obrazı, Nizami poeziyası, fəlsəfi fikri onların ilham mənbəyi olub, opera və
baletlərin, simfonik və kamera əsərlərinin yaranmasına təkan verib. Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Nizami” (1947),
Niyazinin “Xosrov və Şirin” (1942) operaları, Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” (1952), Fikrət Əmirovun “Nizami”
(1984), Tofiq Bakıxanovun “Xeyir və Şər” (1990) baletləri bu zəngin ədəbi irsin musiqi təcəssümüdür. Bu sırada
Fikrət Əmirovun “Nizami”, Məmməd Quliyevin “Xəmsədən damlalar” simfoniyalarını da qeyd etmək olar.
Üzeyir Hacıbəylidən başlayaraq Nizaminin şeirlərinə çoxlu xor əsərləri, vokal miniatürlər - romans və mahnılar
yazılıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, musiqililik təkcə Nizami poeziyasına deyil, ümumilikdə Azərbaycan, daha geniş
götürsək, bütün Şərq poeziyasına - şeriyyətinə xasdır. Bu poeziyanın musiqili kvantitativ əruz ölçüsü, rəngarəng
metafora və obrazlı bənzətmələri, ahəngdar qafiyə sistemləri, rədifi, təşbehi, təkriri və digər zəngin poetik ifadə
vasitələri onu musiqiyə yaxınlaşdırıb, doğmalaşdırır. Təsadüfi deyil ki, klassik poeziya nümunələri daim musiqi
ilə oxunaraq qoşa yaşamış, birgə inkişaf etmişlər.
Musiqi ilə poeziyanın, sözün vəhdətini aydın şəkildə öz yaradıcılığında nümayiş etdirən Üzeyir Hacıbəyli
Nizaminin sözlərinə bəstələdiyi “Sənsiz” (fars dilindən tərcümə edən Cəfər Xəndan - red.) və “Sevgili canan”
(tərcümə - Mirvarid Dilbazi) əsərləri ilə Azərbaycan musiqisində yeni “qəzəl-romans” janrının, “musiqili qəzəl”in
əsasını qoymuşdur. Nizaminin bu qəzəllərinin poetik dili özünün ifadəliliyi və melodikliyi ilə fərqlənir. Qəzəlləri
musiqili səs təşkili baxımından təhlil etsək, görərik ki, hər iki mətnin ahəngdarlığı və musiqililiyini təmin edən
vəznindən, ümumi lirik, ehtiraslı, bəzən qəmgin, bəzən də həyəcanlı intonasiya çalarlarından başqa, onlarda
müxtəlif söz təkrarları, “seçilmiş intonasiyaların istifadəsi qəzəllərin özünün musiqi kimi səslənməsinə səbəb olur.
Üzeyir Hacıbəyli çox böyük həssaslıqla Nizami şeirinin dərin psixoloji aləmini açmış və onların musiqililiyini
təmin edən xüsusiyyətləri öz musiqisi vasitəsilə bir daha aşkar etmişdir. Bu əsərlərin qəzəl-romans adlandırılması
onların musiqi-poetik əlaqələrinin nə qədər sıx olmasına dəlalət edir. Bəstəkarın hər iki qəzəl-romansının vokal
partiyasında sanki nitq, danışıq intonasiyaları duyulur. Akademik Zemfira Səfərova 1966-cı ildə yazdığı “Üzeyir
Hacıbəyovun vokal lirikası” məqaləsində bu əsərləri ilk dəfə olaraq musiqili qəzəl adlandırmışdır.
“Sənsiz” qəzəl-romansının vokal partiyasında (Qəzəl əruz vəzninin rəməl bəhrindədir. Romans “Segah”
məqamının “Şikəsteyi-fars” şöbəsində olub, daha sonra Əraq, sonra isə “Bayatı-Şiraz”a meyil izlənilir) bir notun
təkrarı, ladın istinad pərdələrinin oxunması, ritm cəhətdən sözlərin vurğulu hecalarının uzun notlarla verilməsi
(yəni kəmiyyət vurğusunun ön plana çəkilməsi), melodiyanın çox zaman sillabik oxumaya əsaslanması, nitqin
tempinə nisbətən melodiyanın tempinin yavaş olması kimi xüsusiyyətləri onun deklamasiya xarakterli olmasına
dəlalət edir. Bundan başqa, vokal partiyanın səs diapazonu da nisbətən kiçikdir, böyük intervallara sıçrayışlar
yoxdur. Bütün melodiya si və sol notlarının (“sol” - maye, “si” - əsas tonun kvintası, “Şikəsteyi-fars” pərdəsi)
oxunmasına və onların ətrafında “gəzişməyə” əsaslanır. Qonşu səslərin aramlı hərəkətindən doğan bu qəmgin,
kədərli melodiya şeirin deklomasiya tərzinə çox yaxındır (Bu barədə: Səfərova Z.Y. Üzeyir Hacıbəyov
yaradıcılığında nəzəri və estetik problemlər. - Bakı: Elm, 1985. s. 44-45).
Hər gecəm oldu kədər, qüssə,
fəlakət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim, hədər
getdi o saət sənsiz!
Sənin ol cəlb eyləyən vəslinə
and içdim inan,
Hicrinə yandı canım, yox daha
taqət sənsiz!
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Bununla belə, əsərin vokal partiyasında olan frazalararası, hecalararası geniş melodik oxumalar qəzəlromansın heyranedici musiqisinə kantilena xüsusiyyətləri aşılayır. Sevgilisindən ayrı düşmüş aşiqin getdikcə
hissləri coşur və o:
Başqa bir yarı necə axtarım,
ey nazlı sənəm?
Bilirəm sən də dedin,
yox yarə hacət sənsiz!
- deyə yarına müraciət edir. Həyəcanla əlaqədar olaraq bəstəkar bu hissənin musiqisini zildə, yuxarı
registrdə keçirir (İnsan həyəcanlandıqda onun səs telləri gərginləşir və bununla əlaqədar danışıq tonu daha yüksək,
daha zil olur). Lakin yenə də vokal partiyada sıçrayışlar yoxdur, musiqi səslərin aramlı, hamar hərəkətinə
əsaslanır.
Bəstəkar qəzəl-romansın musiqisində kədərli “yalvarış” danışıq intonasiyasından istifadə edib, onu
özünəməxsus tərzdə işləyir. “Kədər” intonasiyası, səsin ilk “ah-vay”, “inildəmə” reaksiyası kimi yaranaraq, ən
geniş yayılmış və sabit danışıq intonasiyalardandır. “Kədər” intonasiyası interval baxımından dəyişilib, kiçik
sekunda intervalından böyük sekundaya və hətta kiçik tersiya intervalına keçid verə bilər... Dünya musiqi
ədəbiyyatında külli miqdarda “kədər” intonasiyası və onun variantları: triollu aşağı yönəlmiş motivlər, zəif
sonluqlu melodik kadensiyalar yayılmışdır. Bu geniş yayılmış intonasiyalar lakonizmi və ümumiləşdirmə
xüsusiyyətlərinə görə məzmunla bağlı variasiya olunub öz ifadəlilik əhəmiyyətini dəyişə bilərlər. Ümumi
xasiyyətnaməsini saxlayaraq, “kədər” obrazı kimi qalaraq onlar eyni zamanda bu obrazın müxtəlif çalarlarını
ifadə edə bilərlər. Onlar çox vaxt “sual motivlərinə”, “yalvarış” intonasiyasına sarılıb onu lazımi rəngə boyayırlar”
(Vasina-Qrossman V.A. Muzıka i poetiçeskoye slovo. - Muzıka, 1978. s. 27, 29).
“Sənsiz”də bəstəkar mətndə obrazın əsas əhval-ruhiyyəsini ifadə edən “kədər-yalvarış” intonasiyasının
bir variantını yaradır. Maraqlıdır ki, həmin intonasiyanı o, ilk dəfə vokal partiyada deyil, instrumental girişdə
səsləndirir və bütün romans boyu həmin intonasiya vokal melodik oxumadan sonra müşayiətdə “motiv-tezis”,
“intonasiya-tezis” kimi səslənib obrazın ümumi əhval-ruhiyyəsini səciyyələndirir.
Qəzəl-romansın sonunda “kədər- yalvarış” intonasiyası vokal partiyaya keçir və instrumental müşayiətlə
vokal partiya arasında səsləşmə baş verir. Əsərin əsas “təklik” ideyası, “tənhalıq” obrazı “Yarım sənsiz, gülüm
sənsiz” sözləri ilə təsdiqlənir. Qəzəl-romansın melodikasının sırf musiqili inkişafını ifadə edən xüsusiyyətlərindən
biri də onun sonuna Nizami qəzəlində olmayan “yarım sənsiz, ah, canım sənsiz” sözlərinin artırılmasıdır. Həmin
bu sözlər vasitəsilə bəstəkar həm obrazın tamlığına, həm də musiqi fikrinin bitkinliyinə nail olur.
“Sevgili canan” əsərinin musiqi - poetik əlaqələri “Sənsiz’lə (qəzəl əruz vəzninin həzəc bəhrindədir)
səsləşir. Birincisi, poetik mətnin məzmunu, obraz dairəsi yenə də sevgi ilə, aşiqin öz sevgilisinə yalvarması ilə,
onu bürüyən hissləri ilə bağlıdır. Lakin poetik mətndə ifadə edilən hisslər daha həyəcanlı, daha ehtiraslı, daha
çılğındır. Əgər “Sənsiz”də aşiq kədərlə yalvarırsa, burada o cürətlənib sevgi tələb edir. Obrazın xasiyyətnaməsinin
bu kimi çalarları ilə əlaqədar musiqi də daha həyəcanlı, ehtiraslı səslənir, melodiyanın diapazonu genişlənir,
nisbətən böyük intervallara sıçrayışlar qeyd edilir. Melodik xəttin dalğaları böyüyür, genişlənir. Melodik xətt
deklamasiyadan daha çox ariozoya (kiçik ariyaya), kantilenaya yaxınlaşır:
Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan!
Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan.
Gəl eylə inayət, mənə ver busə ləbindən,
Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan.
Bəstəkar bu romansında da seçilmiş intonasiyadan istifadə edir. Bu da “Rəhm eylə” - deyən aşiqin
sevgilisinə müraciəti, ona çağırışı ilə bağlıdır. Bu “çağırış” intonasiyasını bəstəkar səciyyəvi təmiz kvarta
intervalına sıçrayış və ikinci səsin xanənin ilk vurğulu tonuna düşməsilə ifadə edir. Əgər “Sənsiz” qəzəlromansında Ü. Hacıbəyli seçilmiş intonasiyanı bütün əsər boyu səsləndirərək “leytmotiv” kimi işlədirsə, burada
seçilmiş intonasiya vokal partiyanın ariozovarı melodikasına ümumiləşdirmə kimi deyil, mətnin müəyyən
hissəsinin ifadəsi kimi daxil olur.
Bütövlükdə “Sevgili canan” aşiqin sevgilisinə müraciətidir. Hər beytdə o, aşiq olduğu qıza müraciət edib
onu müxtəlif adlarla əzizləyir. Hər beytin axırında aşiqin “Ey sevgili canan, Ey məhitaban, Ey afəti-dövran”
xitabları səslənir. Bəstəkar bu müraciət əhval-ruhiyyəsini, “müraciət” intonasiyasını kiçik melodik dönmə
vasitəsilə ifadə edir. Yenə də mətnin ümumiləşmiş intonasiyası ilk anlarından bizdə müraciət təsəvvürü oyadır.
Lakin bu qəzəl-romansda həzin intonasiya vokal partiyada da səslənir. Bəstəkar “müraciət” intonasiyasını üzvi
surətdə vokal partiyanın melodiyasına yeridir və iki dəfə onu melodik xətdən ayırıb qeyd edir. Bu da ikinci dəfə
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əsərin axırında baş verir və onun ümumi müraciət şəklini əsaslandırmaq üçün işlədilir. Bu müraciəti yenidən
təsdiq etmək üçün bəstəkar mətnin axırıncı xitabını - “Gəl ey məhitaban” bir daha yuxarı registrdə təkrar edib,
romansı tamamlayır.
Beləliklə, aparılan təhlil bir daha göstərir ki, Ü. Hacıbəyli bu vokal miniatürlərində sözlə musiqinin
intonasiya birliyinə, vəhdətinə həssaslıqla yanaşmışdır. Müəllifin yüksək sənətkarlığı ondadır ki, o, “Sənsiz” və
“Sevgili canan”da nitqi, danışığı, deklamasiyanı yüksək səviyyədə işləyərək, onları musiqi dilinə çevirmiş, əsərdə
deklamasiya ilə geniş oxumalı kantilena tipli melodiyanın sintezini yaratmışdır. Ü. Hacıbəylinin əsasını qoyduğu
qəzəl-romans janrının ənənələrinin davamı olaraq Fikrət Əmirov “Gülüm”, Cahangir Cahangirov “Gül camalın”,
“Ey gül”, Tofiq Quliyev “Gözüm aydın, gözümə...”, Hacı Xanməmmədov “Surəti canan görünür”, Cövdət
Hacıyev “Ey gül” və s. əsərlər ərsəyə gətiriblər.
Mədəniyyət.-2021.-23 iyun.-№46.-S.6.
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Nizaminin məhəbbət idealı
4-cü yazı
Ramazan Qafarlı,
filologiya üzrə elmlər doktoru
Nizami Gəncəvi yazılı mənbələrdən faydalandığını poemanın son fəsillərində («Leylinin vəfatından
Məcnunun xəbər tutması») açıq-aşkar bildirirdi:
Bu məşhur misalı yazıya alan
Əhvalatı tabloya belə yazmışdır.
Şair «Bağdadlı Salamın ikinci dəfə Məcnunun yanına gəlməsi» əhvalatının da konkret ünvanını yazılı
mənbələrlə bağlayırdı:
Eşqbazlığın tarix yazanı,
Ərəb yazılarından belə deyir.
Beləliklə, Nizaminin özünün aşkarlamalarından sonra heç bir tədqiqatçının haqqı yoxdur ki, onun bu və
ya digər mənbəyə üz tutmasına, yaxud tutmamasına etirazını bildirsin. Məcnunun sevgi qəzəlləri birinci minilliyin
sonunda əfsanələşəndə məlum köhnəlmiş dünyagörüşünə – insani hiss və duyğuların cəmiyyət tərəfindən inkarına
qarşı yönəlmişdi. Onun zəmininin nə Babil, nə hind, nə də Misir mədəniyyətləri ilə birbaşa əlaqəsi vardı.
Müəlliflərin istinad etdikləri klinopislər yarananda Babilistanda qadın-kişi münasibətlərinin tamamilə fərqli,
xüsusi forması mövcud idi. Sonrakı çağların alimləri tərəfindən «fahişə xalq» möhürü vurulan babillilərin qəribə
adətlərdən Herodot da bəhs edib. Yunan tarixçisinin dövrünün şifahi məlumatları əsasında ümumiləşdirib kitabına
saldığı qənaətlər uzun muddət mübahisə obyektinə çevrilsə də, müəyyən məqamları fakt və dəlillərlə sübuta
yetirilib və dəqiqləşdirilib. Beləliklə, öz qızlarını şəhər meydanında xüsusi kürsülərdə, yaxud məbəddə əyləşdirib
ismətlərini gəlmə dənizçilərin və tacirlərin ayaqları altına atmaqla fahişəliyi «müqəddəsləşdirən» Babil
cəmiyyətində Leyli bakirəliyindən danışmaq ağlabatandırmı?..
Məcnunluğun toxumları İslam mühitində yaşamış ərəb şairinin şeirləri vasitəsiylə münbit şərait yarananda
məlum zaman çərçivəsində səpilmiş, onu İbn-Kütayb, Əbü-l-Fərəc İsfahani kimi qələm sahibləri ürəklərdə əkib
yetişdirməyə təşəbbüs göstərsələr də, canlandırıb dünyaya çıxara bilməmişlər, təkcə Nizaminin qüdrətiylə cücərib
qol-budaq atmış və əbədi günəş işığına tutulmuşdu. Doğulma prosesində gəncəli söz sərrafının gübrə kimi daha
çox xalq qaynaqlarına – Azərbaycan türklərinin eşq bayatısı, mahnı, əfsanə və oğuznamələrinə üz tutması isə heç
bir şübhə doğurmur.
Məcnunluq dünyaya İslam pəncərəsindən boylanan yeni baxış, təfəkkürdə mühitin məlum olaylarından
doğan elə bir anlam idi ki, insan ruhunda çevrilişə, köklü dəyişikliyə, zülmün, haqsızlığın məhvinə xidmət etmişdi.
«Babilistan varantına əsasən Kis (Qeys) müvəffəqiyyətlə öz sevgilisi ilə birləşir. Bir azdan sonra Kis
(Qeys) başqa bir qadına vurularaq Lilakesə (Leyliyə) xəyanət edir. Axırda Kis (Qeys) Lilakesi (Leylini) ataraq
ölümünə səbəb olur». Bu fikirlərdə Babil klinopisindən götürülən, miflərdən yoğrulmuş əhvalatın «Leyli və
Məcnun» mövzusunun ilkin yazılı variantı kimi verilməsi gülünc görünür və əslində Nizaminin tarixi xidmətinin
üstünə kölgə salır. Birincisi, ona görə ki, xəyanət, dönüklük, əxlaqsızlıq olan yerdə məcnunluqdan danışmaq
həqiqətə uyğun deyil. İkincisi, Kisin istədiyi qadınlarla «müvəffəqiyyətlə birləşməsi» və Lilakesi asanlıqla özgəsi
ilə dəyişməsi məhz Herodotun göstərdiyi qəribə adətdən irəli gəlirdi, tamamilə başqa motivdir, daha doğrusu,
Leyli-Məcnun sevgisinə ziddir. Hiss olunur ki, tədqiqatçılar qəhrəman adlarındakı zahiri səsləşməni (Kis – guya
Qeys, Lilakes isə Leylidir) böyük kəşf zənn edir, o səbəbdən də hər dəfə mötərizədə qarşılığını göstərirlər. Lakin
«Qeys»də «Kis»in bir, «Leyli»də «Lilakes»in iki-üç səsinin üst-üstə düşməsi heç də mövzunun işlənməsi
zamanını qədimləşdirməyə əsas vermir və T.Xalisbəylinin «Leyli və Məcnun»u «şübhə etmədən, ən azı iki min
beş yüz il əvvələ» aparması ilə razılaşmaq mümkün deyil. Faktiki olaraq o, özü də təsdiqləyir ki, IX əsrdə yaşamış
İbn-Kütayb və Əbü-l-Fəracın belə aşiq obrazları hələ Nizami Məcnunundan çox uzaq idi. Ərəb rəvayətlərinə
söykənən qəhrəman gördüyü hər gözələ aşiq olur və eləcə də çox qısqancdır. «İbn Kütayba görə, Məcnun bir neçə
qadına rast gəlir, onu məftun edən Kərimət adlı qız da bunların arasındaymış. Məcnun bunlara dəvə kəsir, qonaq
edir. Gözlənilmədən bura gözəl bir oğlan da gəlib çıxır. Kərimət həmin oğlanı görən kimi Məcnunu unudur.
Məcnun hirslənib yola düşür. Yolda təsadüfən Leyliyə rast gəlir. Leyli Məcnunu çox nəvazişlə qarşılayır. Hətta
başqa birisi ilə əlaqə saxlayırsa da, Məcnun məyus olduğuna görə onun yanına qayıdır və onu sevdiyini bildirir».
Bu epizodlardan aydın görünür ki, əsil eşqi nəinki cəmiyyət, seçilib-sayılan iki gənc də hələ tam dərk etmirdi.
Nizamiyə qədərki bütün «Leyli-Məcnun» əhvalatlarında məhəbbət ehtiras, maraq və həvəslə bünövrəsi qoyulan,
daha doğrusu, asanlıqla nifrətə çevrilən keçici hal kimi təqdim edilir. Əsil məcnunluq məhz dünyaya Nizamidən
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miras qalmışdı. Təsadüfi deyil ki, ancaq ondan sonra Şərqdə «Leyli-Məcnun» mövzusu xüsusi əhəmiyyət kəsb
etmiş, çox qüdrətli qələm sahibləri belə Nizami qəlibindən kənara çıxmağı bacarmamışlar.
X.Yusifovun fikirləri ilə razılaşmaq olar ki, «Leyli və Məcnun» poeması məlum ərəb əfsanəsinin
məharətlə nəzmə çəkilməsi yox, zaman və insan haqqında ürək qanı ilə yazılmış son dərəcədə müasir bir əsərdir.
Şair Məcnunun faciəsini göydəndüşmə, təsadüfi və fərdi bir hal kimi yox, qanunauyğun, zamanın
ziddiyyətlərindən, həyatın uğursuzluğundan törəyən bir nəticə kimi qələmə alır».
Məcnunluq ədəbi hadisə olmaqla yanaşı, həm də ictimai şüur formasıdır, dünyanı dərkə doğru açılan ilkin
cığırlardan biridir. Bu cığır ərəb orağıyla Azərbaycan türkü tərəfindən açılıb. Ona görə də akademik Y.M.Marrın
yazdığı kimi, Nizaminin şeirləri iranlıya aydın deyil, lakin Qafqaz üçün o, dahidir. Y.Krımski məsələni başqa
istiqamətə yönəldib daha kəskin şəkildə qoyurdu: Nizaminin «Leyli və Məcnun»unun qəhrəmanları ərəb yox, türk
romantik qəhrəmanlarıdır. Əgər şair farsdan və ərəbdən aldığı mövzuları onların öz ədəbi dilində türk xəmiri ilə
yoğurmağı bacarmışdısa, deməli, xalqının böyüklüyünü göstərə bilmişdi.
Nizamidə
a) yüksəklik, kamillik, haqq (ədalət), xeyir, yaradıcılıq vüsəti, işıq, istilik, gerçəklik, uzaq, genişlik,
inkişaf//fəaliyyət, metamorfoza, azadlıq//müstəqillik, müxtəlif məzmunlu dolğun informasiya, fikir//düşüncə
(mədəniyyət), yaradıcılıq potensialı (yeni formalar yaratmaq), harmoniya//tarazlıq, əbədiyyət, yaşarlığın mənbəyi
yuxarıda,
b) alçaqlıq, nadanlıq, zülm, şər, mütilik, zülmət, soyuqluq, yalan (uydyrma), yaxın, sıxlıq, fəaliyyətsizlik,
mexaniki hərəkət, əsarət//köləlik, məddahlıq, təbiət, qabiliyyətin yoxluğu, qarışıqlıq, durğunluq, ölüm isə aşağıda
yerləşir.
Onların arasında eşq durub tarazlıq yaratmasaydı, dünya məhvərindən çıxar, yüksəklik-alçaqlıq, kamilliknadanlıq, haqq (ədalət)-zülm, xeyir-şər, istedad-mütilik, işıq-zülmət, istilik-soyuqluq, uzaq-yaxın, genişlik-sıxlıq,
inkişaf (fəaliyyət)-fəaliyyətsizlik (tənbəllik), metamorfoza-mexaniki hərəkət, azadlıq (müstəqillik)-əsarət
(köləlik), informasiya-məddahlıq, fikir // düşüncə (mədəniyyət)-təbiət, yaradıcılıq (yeni formalar tapmaq) –
qabiliyyətin yoxluğu, harmoniya (tarazlıq)-qarışıqlıq, əbədiyyat-durğunluq, gerçəklik-yalan (uydurma), həyatölüm qarşıdurması təzədən xaos yaradardı. Məhəbbətin atəşi aşağıdan yuxarıya doğru uzanan düz ox boyu
çoxaldıqca pisliklərin, mənfiliklərin gücü tükənir, fəallığı sönür.
Şərq intibahının çiçəklənən çağında – XII yüzillikdə Azərbaycan ədəbiyyatı bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə
iki eşq dastanı bəxş etmişdi və Nizami özünə qədərki fikir dəryasına baş vurub çoxsaylı qənaətləri
ümumiləşdirməklə yer üzünə yeni ab-hava gətirmişdi. O, söz sənətkarlarının gül bağçasında daha ətirli və daha
təravətli çiçək yetişdirməklə məhəbbətin iki formasını üzə çıxardıb insanlığı uzun müddət imtahana çəkmiişdi.
«Xəmsə»dəki təsvirlərdən alınan nəticəyə görə, eşq
a) ilk olaraq, bütün varlıqların doğulması və inkişafını şərtləndirən daxili enerjidir. Onun gücüylə şər
xeyirləşə bilir.
Şair dünyanı vahid orqanizm kimi götürüb onun içərisində olan bütün varlıqların eyni başlanğıcdan güc
alaraq idarə edildiyini irəli sürür və hər şeyin bir-biri ilə əlaqələnməsinə, bağlanmasına, təbiətdə, cəmiyyətdə
müxtəlif münasibətlər qurulmasına, yeniləşməyə təkan verən enerjini məhəbbətlə eyniləşdirir. İnsanı – dünyanın
əşrəfini əsas canlı varlıq kimi eşqin daşıyıcısı hesab edir. Məhəbbətin qarşısında xudbinlik, şərxislətlilik,
eybəcərlik, kin-kidurət, zülm, qaranlığın öz mövcudluğunu itirirdiyi qənaətinə gəlir. Şirin sevgisiylə Xosrovu
vətənpərvər, humanist, elmə, incəsənətə maraq göstərən, mənəvi dəyərləri qiymətləndirən, ürəyində hamıya qarşı
rəhm bəsləyən, bədxahlıqdan üz döndərib ancaq yaxşılıq etmək barədə düşünən müdrik hökmdara, sədaqətli ərə
çevirir.
b) İkincisi, eşq cəmiyyətin gələcəyə doğru uzanan uğur yolunun işığıdır. Bu yol haqqın dərgahından keçir.
«Məhəbbətin gözü kordur!..» Bu hikmətin mənasını müxtəlif cür yozurlar. Hətta onu «Könül sevən
göyçək olar» məsəli ilə də eyniləşdirirlər. Lakin birinci müdrik fikirdə işığın yoxluğundan bəhs açılır. Parlaq
günəşə baxmaq mümkün deyil. Məhəbbəti də günəş şüalarına bənzədirdilər. O səbəbdən də ona tutulanların
gözləri kor sayılır.
Könlünə sevgi qığılcımları düşənin qarşı tərəfi həmişə gözəl görməsinə gəlincə, şair təsdiq edir ki,
məhəbbətin xəmiri gözəllikdən yoğrulub, onun beşiyi də, məskəni də həmişə gözəlliyə bağlanıb. Ona görə də
sevgi, eşq olan yerdə çirkinlikliyə yer qalmır. İşığın dünyaya hökmranlıq etdiyi, daha döğrusu, günəşin çıxıb
batdığı çağlarda şərin meydanı daralır, eybəcərlik qaranlıq yerə girib yox olur.
İşığı ürəyindən keçirən insanları irqinə, cinsinə, silkinə, millətinə və əqidəsinə görə biri-birindən ayırmaq
məhəbbəti danmaqdır. Sadalananlar bəşər övladının elə zahiri əlamətləridir ki, heç biri onun mahiyyətini üzə
çıxartmağa qadir deyil. Meyvənin qabığının nazikliyi-qalınlığı, bərkliyi-yumşaqlığı, sarılığı-qırmızılığı,
hamarlığı-tüklülüyü ilə dadını müəyyənləşdirmək mümkün olmadığı kimi insanların da dərisinin rənginə, dilinə,
var-dövlətinə, dininə baxıb nəyə qadir olduğunu, kimliyini aydınlaşdırmaq çətindir. Onun çölünün
göstərdiklərinin içərisinə dəxli yoxdur. Bu səbəbdən də şüura malik varlığı hissiz, duyğusuz, cansız əşya kimi
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satmaq, eləcə də satın almaq böyük günahdır. İnsan heyvan olmadığı üçün özününkülərə qənim kəsilməməlidir.
Çünki o, sevgisi və ağlıyla başqa canlılardan seçilir.
Dünyada qadınların da, kişilərin də həm müdrikləri, həm də dar düşüncəliləri olur. Var-dövlət, güc ərin
yaraşığı olsa da, kişiliyi deyil. Kişilik əlin səxavətiylə və ağılla ölçülür. Nizami təbəqələşmənin, bölünmənin,
parçalanmanın əleyhinə idi. Onun qənaətlərinə görə, insanın ürəyindəkilər yalnız onun özünə məxsus mənəvi
sərvətdir. Sevgi isə yaradıcının hər kəsə bağışladığı paydır.
Xalq Cəbhəsi. - 2021. - 19-21 iyun. - № 62. - S. 14.
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“Nizami Gəncəvi və Azərbaycan Atabəyləri dövləti”
Sərgidə XII-XIII əsrlərə aid 250 eksponat nümayiş olunur
İyunun 17-də AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində “Nizami Gəncəvi və Azərbaycan
Atabəyləri dövləti” adlı sərginin açılışı keçirildi.
Tədbiri muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı açaraq bildirdi ki, dahi Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi münasibətilə bu il Prezident İlham Əliyev tərəfindən
ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib: “Bu il həmçinin dövlətçiliyimizin inkişafında böyük rol oynamış
Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin yaranmasının 885 yaşı tamam olur. Sərginin məqsədi dahi Nizami Gəncəvi və
onun yaşadığı dövlətin həyatını tarixi eksponatlar vasitəsilə nümayiş etdirməkdir”. Akademik onu da diqqətə
çatdırdı ki, muzeydə qorunub saxlanılan qiymətli eksponatlar və nümayiş etdirilən qədim əlyazmalar, böyük
ədiblərin əsərlərinə miniatürlər, xalq yaradıcılığı və tətbiqi sənət nümunələri, görkəmli şəxsiyyətlərlə bağlı nadir
sənədlər və müxtəlif dövrlərə aid nümunələr ziyarətçilərdə tarix və mədəniyyətimizin bu günədək keçdiyi inkişaf
yolu barədə ətraflı təsəvvür formalaşdırmağa imkan verir.
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli xalqımızın tarixi yaddaşında silinməz iz qoyan,
tükənməz araşdırma mənbəyi olan Nizami yaradıcılığının gələcək nəsillərə örnək olduğunu dedi. Diqqətə çatdırdı
ki, Nizami poeziya məktəbinin Hindistanda Əmir Xosrov Dəhləvi, Tacikistanda Əbdürrəhman Cami,
Özbəkistanda Əlişir Nəvai, Azərbaycanda Əssar Təbrizi, Marağalı Əvhədi, Arif Ərdəbili, Məhəmməd Füzuli kimi
böyük nümayəndələri yetişib: “Dahi şairin tək “Leyli və Məcnun” poemasına 100-dən çox nəzirə yazılıb.
Nizaminin təsiri ilə Şərq ədəbiyyatında “Xəmsə” yaratmaq ənənəsi yaranıb, bu həm də şairlər üçün böyük bir
sınağa, şərəfli sənət imtahanına çevrilib. Nizami Gəncəvi bu gün də şeirin, sənətin zirvəsi, dəyişməz ölçüsü kimi
qalmaqdadır”.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru Bəxtiyar Əsgərov, AMEA-nın Gəncə Bölməsinin Gənc alimlər şurasının sədri Elnur Həsənov çıxışlarında
Nizami Gəncəvi irsi və onun yaşadığı dövləti tarixi eksponatlar vasitəsilə nümayiş etdirmək baxımından sərginin
əhəmiyyətli olduğunu bildirdilər.
Çıxışlardan sonra tədbir iştirakçıları sərgi ilə tanış oldular. Sərginin kuratoru, muzeyin Elmi ekspozisiya
və sərgilərin təşkili şöbəsinin müdiri Səbuhi Əhmədov təqdim olunan nümunələr barədə məlumat verdi. Bildirdi
ki, muzeyin müxtəlif fondlarından ümumilikdə 250 eksponat sərgidə nümayiş olunur. Eksponatlar XII-XIII
əsrlərin əvvəllərinə aid olub Azərbaycanın əsasən Gəncə, Beyləqan, Bərdə, Mingəçevir, Şabran, Naxçıvan
şəhərlərində aşkar edilib. Onların bəzisi ilk dəfə olaraq ziyarətçilərə təqdim olunur. Eksponatlar arasında əski
(ərəb qrafikalı) əlifba ilə hazırlanaraq 1909-cu ildə Gəncə şəhərində Mirzə Məhəmməd Axundov tərəfindən nəşr
olunmuş “Şeyx Nizami. Tərcümeyi-halı” kitabçası qonaqların xüsusi marağına səbəb oldu.
Mədəniyyət. - 2021. - 18 iyun. - № 44/45. - S. 1,2.
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Nizaminin məhəbbət idealı
3-cü yazı
Ramazan Qafarlı,
filologiya üzrə elmlər doktoru
Maraqlıdır ki, əks mövqedə duranlar da eyni şövqlə yazılı mənbələrin rolunu danırlar. T.Xalisbəyli və
Ç.Sasani də təxminən bu fikirdədirlər. Birincinin qənaətlərində Nizami poemasının mənşəyi Babil yazılarına
bağlasa da, ikincidə izləri «Kitabi-Dədə Qorqud» oğuznaməsində axtarılıb maraqlı nəticələr əldə edilsə də, son
nəticədə əsas fikir ona yönəlir ki, «şair belə bir qüdrətli dastanı yaradarkən, ilk dəfə misilsiz sənət əsərini
incələyərkən şifahi xalq ədəbiyyatına, o cümlədən Azərbaycan folkloruna arxalanıb».
Məsələyə dar çərçivədən baxanda görünüş də yarımçıq alınır. Nizami poemasının mövzusunu ərəb
mühitində yaranan əfsanələrdən götürdüyü danılmaz faktdır. Lakin yığcam struktura malik əhvalatın geniş
təsvirlər, dialoqlar, həyata və cəmiyyətin qanunlarına baxışlar, insani və qeyri-insani münasibətlər, duyğu və
düşüncələr, iki müxtəlif ailənin qarşılaşması, məişət detalları, nəhayət, zaman və məkan əlaqəsi, ardıcıllığı
gözlənilməklə canlandırılmasında, sözsüz ki, şair yerli materiallardan daha çox faydalanıbr. Ona görə də «Leyli
və Məcnun»un necə yarandığını bu iki amilsiz düzgün müəyyənləşdirmək çətindir.
H.Araslıdan tutmuş A.Rüstəmzadəyə qədər əksər nizamişünaslar məsələyə bu prizmadan yanaşmışlar.
Razılaşmayanlar, başqa mövqedən fikir söyləyənlər yenə tapılıb. Bizə elə gəlir ki, mübahisələrə son qoymaq üçün
ancaq bir üsul mövcuddur: irəli sürülən müddəalara poemada şairin öz münasibətini aydınlaşdırmaq.
Dövrünün epik şeir ənənəsinə uyğun olaraq Nizami əsərlərinin əsas mövzusunu Şərq xalqlarının uzaq
tarixindən götürmüş və müraciət etdiyi çağın nağıl, əfsanə yaddaşındakı izlərini bilicilərdən dinləməklə yanaşı,
yazılı mənbələri də diqqətlə öyrənmiş, əlindən tutan, ilhamını pərvazlandıran müəlliflərin adlarını hörmətlə çəkib,
bəzən də razılaşmadığı məqamlardan bəhs açıb. Lakin nədənsə «Leyli və Məcnun» poemasının başlanğıcında
mövzunun xalq arasında geniş yayılmasına dəfələrlə toxunsa da, özündən əvvəlki yazılı mənbələrin üstündən
sükutla keçmişdir, müəyyən epizodların təsvirində isə müraciət etdiyi kitablara ancaq dolayı yollarla işarələr
vurub.
Nizami əsərin yazılma səbəblərindən bəhs açanda hətta material azlığından, əlinin təkcə xalq
söyləmələrinə çatmasından şikayətlənərək deyirdi ki:
Həddindən artıq bəzək vurmaq da,
Rəvayətin üzünü korlayır.
Və eşitdiyi əfsanələri xalqın yaratdığı şəkildə nəzmə çəkməyi özündən yersiz əlavələr uydurmaqdan üstün
tuturdu. Böyük sənətkar Şirvan hökmdarı Axsitandan “Leyli və Məcnun” mövzusunda əsər yazmaq sifarişini bir
neçə səbəbdən tərəddüdlə qarşılamışdı. Onlardan ən mühümü qədim əfsanə haqqında özündən əvvəl tutarlı söz
deyilməməsi, daha doğrusu, yazılı mənbələrdən istədiyi materialları tapa bilməməsi idi. İlk baxışda düşünürsən
ki, tədqiqatçıların poemanın qida mənbəyi kimi göstərdikləri çoxsaylı kitablardan Nizami xəbərdar olsaydı, bu
misraları dilinə gətirməzdi:
Heç kəs bu kədərli [mövzunun] ətrafına dolanmamışdır.
Şair, onu nəzmə çəkməkdən qaçmış,
(Ona görə də) nəhayət, dastan deyilməmiş qalmış.
Belə qənaət oyanır ki, Nizami “Leyli və Məcnun” rəvayətinin ancaq ona qədər poemalaşmamasından
danışır. Lakin bir qədər sonra öz gücünə inandığını etiraf edəndə bildirir ki:
Bütün imkanların yoxluğu ilə
Əsərin lətafətini o yerə çatdıram ki,
Şah həzrətləri onu oxuyarkən,
Yoluna saf gövhər səpsin...
Şair doğrudanmı “imkanların yoxluğu”na baxmayaraq qəmli eşq dastanını təkcə ağızlarda gəzib-dolaşan
şifahi rəvayətlərə əsaslanmaqla ərsəyə gətirmək istəyirdi? Adamın inanmağı gəlmir ki, o, yaşının cavanlıq və
müdriklik çağında seçdiyi mövzu ilə bağlı yazılı materialları əldə edib faydalanmaqdan boyun qaçırsın. Axı
Nizami qocalanda, sağlamlığını itirəndə belə “İsgəndərnamə” kimi nəhəng əsərinə dair çoxsaylı kitabları diqqətlə
nəzərdən keçirdiyini etiraf edirdi. Deməli, şair Məcnun haqqındakı əlyazmalarla tanış idi – sadəcə olaraq eşitdiyi
şifahi məlumatlarla orada yazılanlar üst-üstə düşdüyündən ya onları tutarlı mənbə saymır; ya da həmin
kitablardakı baş obrazla öz aləmində yaratdığı Məcnun arasında böyük fərq görürdü, ona görə də başlanğıcda
xatırlamağa lüzum bilmirdi. Ola bilsin ki, ərəb dilli mənbələrlə birbaşa deyil, dolayı yolla – dostlarının söyləmələri
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vasitəsiylə tanış olmuşdu. Hər halda şairin həyatının məlum məqamları öz əsərlərinə əsasən üzə çıxarıldığını
nəzərə alıb bütün yazdıqlarına inansaq, “Leyli və Məcnun”un bir neçə yerində adını çəkmədiyi söz sənətkarlarının
əsərlərinə istinad etdiyinə eyham vurduğu görünür. Ümumiyyətlə, Nizaminin süjetqurma ustalığından xüsusi
danışmaq lazım gəlir. Ona qədərki epik şeirdə daha çox didaktik hekayəçilikdən və ayrıca götürülmüş bir
qəhrəmanın həyatının düzxətli təsvirindən istifadə olunurdu. Nizami süjeti qollu-budaqlı verməklə, bir-birindən
seçilən obrazlar silsiləsini vahid əsər içərisində əritməklə yanaşı təhkiyəçilik funksiyasını üçüncü şəxslə (özü ilə)
məhdudlaşdırmır, yeri gələndə əhvalatları qəhrəmanlarının dilindən təsvir edir, eləcə də öz təsvirçilik rolunu
çoxsaylı informatorlarla – kənar nağılçılarla bölüşürdü. Onun dövründə epik ənənədə ən geniş yayılmış forma
müxtəlif əhvalatları süni yolla bir süjet daxilində birləşdirmək idi. Şərqin “1001 gecə” kitabında “ŞəhriyarŞəhrizad” əhvalatı məhz ərəb mühitində uydurularaq hind, İran, ərəb və türk xalqlarının müstəqil nağılları bir
mətn, daha doğrusu, vahid süjet məkanında birləşdirilmişdi. “1001 gecə”nin sınaqdan çıxmış təcrübəsindən bütün
sənətkarlar istifadə edirdi. O cümlədən Nizami də “Yeddi gözəl”də həmin strukturdan daha yaradıcı şəkildə
faydalanacaqdı. Şair “Leyli və Məcnun”da özunəməxsus yolla gedir və süjet ardıcıllığını poemadakı müəyyən
əhvalatları kənar informatorların adına çıxırdı. “Leyli və Məcnun”u diqqətlə nəzərdən keçirdikdə aydın görünür
ki, o, əvvəlinci fəsilləri bir ozan, dastançı kimi özü təsvir edir, Məcnunu tam yetişdirib ərsəyə gətirəndən sonra
isə bir neçə səbəbdən kənar nağılçıları köməyə çağırır. Birincisi, ona görə ki, oxucular əsərin hamıya tanış
hekayətlərdən törədiyini görsünlər. İkincisi, reallığına, gerçəkliyinə inansınlar. Üçüncüsü, epizodlararası rabitə,
bağlantı təmin edilsin. Bu səbəbdən də Nizaminin təsvirçi köməkçilərini bir neçə qrupa ayırmaq olar:
a) ümumiyyətlə, şair söz sənətkarını, o cümlədən özünü nəzərdə tutub məcazi nağılçı, söyləyici obrazı
yaradır;
b) istifadə etdiyi konkret yazılı mənbəni nişan verir;
v) nəhayət, şifahi söyləmələrə əsanlandığını bildirir.
Bəzən şair hadisənin mənbəyini obrazlı şəklə salıb naməlum kənar şəxsə ünvanlayır, konkretlikdən çox
uzaq olur və həmin nəqletmə formasından bədii priyom kimi istifadə edir:
Bu xəzinənin xəzinə açanı
Sinə xəzinəsinin qapısını belə açır.
– deyərkən Nizaminin heç kimi nəzərdə tutmadığı, öz təxəyyülünün məhsulu olan müxtəlif səpkili
epizodları poemanın ümumi axarına qatmaqla bütöv sturuktur qurmaq məqsədi daşıdığı göz qabağındadır.
Bölmədən bölməyə (epizoddan epizoda) keçdikcə onun xəyali nağılçıları, daha doğrusu, infarmatorları,
təsvirçiləri də dəyişir. Şair sanki sehirli bir aləmin sakinlərini dilə gətirir:
Bu sazın ərğənununu (orqanını) çalan
Pərdədən belə ahəng çıxarır.
Məna gövhərini dənizdən çıxaran
Dodağından belə gövhər səpmiş ki...
Sanki Nizamiyə belə bir sualla müraciət olunur: “Leyli və Məcnun”u yaradan söz sənətkarları kimlərdir?”
Şair də cavab verir ki, “ xəzinənin xəzinə açanı”, “sazın ərğənununu (orqanını) çalan”, “məna gövhərini dənizdən
çıxaran”lardır. Onun informator köməkçilərindən biri də dünyagörmüş el ağsaqqallarıdır. Elə bir əsəri yoxdur ki,
onların şirin söhbətlərini dinlədiyini yada salmasın. “Leyli və Məcnun”da “Bağdadlı Salamın Məcnunun görüşünə
gəlməsi” əhvalatı “Söz bilicisi belə xatırladır ki...” misrasıyla başlanır. Burada sinəsində şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələrini yaşadan nağılçılara üz tutduğu şübhəsizdir. Şair bir sıra epizodları xalq yaradıcılarından dinlədiyini
dəfələrlə etiraf edir:
Əfsanə yaradan xəbər sahibi
Bu hekayə barədə belə xəbər verir.
Nizaminin bilicilərin, sinədəftərlərin el arasında böyükdən kiçiyə hamı tərəfindən yaxşı tanınıb barmaqla
nişan verildiyini nəzərə çatdırması folkloru yüksək qiymətləndirməsindən irəli gəlirdi. Azərbaycan türklərinin
dilində «barmaqla göstərmək» ifadəsi bu gün də ancaq müsbət anlamda işlənir. Həmişə barmaq o adama tuşlanır
ki, xeyrə, şərə yarayır, ağıllı məsləhətləri ilə ad-san çıxarır. Bu ifadə ola bilsin ki, başqa dillərdə mənfi anlamda
anılır.
Məsələn, farslarda barmaqlar əxlaqsızlara, əliəyrilərə doğru dikilir. Nizamidə isə:
Söz söyləyənlərin barmaqla göstəriləni
Bu hekayəni belə sona çatdırır.
Nizami əhvalatların çoxunu birbaşa müəllif təqdimatıyla, yəni öz təxəyyülünün məhsulu kimi söyləyir.
Bir neçə fəslin başlanğıcındakı istinadların, ilk növbədə, bu səbəbdən xüsusi şərhə ehtiyacı vardı. Bunları
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göstərilən şəkildə verməklə bəlkə də şair poemanın rəsmi hissəsində qaynaqlardan danışanda əmələ gələn boşluğu
doldurmaq istəmişdi. Diqqət yetirsək, açıq-aydın görərik ki, “Leylinin xəyalına Məcnunun şikayəti” epizodunda
əfsanədən, yaxud mənbədən gələn heç bir əlamət yoxdur. Şair əsas qəhrəmanının hiss və duyğularını daxili
monoloqla təqdim edir. Nədənsə, bu parçanı da kənar “təsvirçi”yə – informatora ünvanlayır:
Bu təzə əhd gəlininin [dastanın] bəzəkçisi,
Bu kəcavəni belə gilvələndirmişdir ki...
Təqdim olunan misalların hər birinin əsərdə öz funksiyası var və mətn strukturunun elementlərindən biri
kimi müxtəlif motivlər arasında daxili rabitə, bağlantı qurur. Çox ehtimal ki, heç birinin arxasında konkret şəxs
durmur – üslubi füqurlardır. Lakin poemanın bir neçə yerində “infarmator” məcazi mənada deyil, gerçək
söyləyici, yaxud əhvalatın müəllifi tək təqdim edilir. Onun adı çəkilməsə də, yurdu, soyu açıqlanmaqla kimliyini
müəyyənləşdirmək imkanı yaradılır. Belə ki, şair “Məcnunun atasının oğlunu görməyə getməsi” fəslini hansı
mənbədən götürdüyünü göstərərək yazır:
Fars oğlu fəsahətli [şirindil] dehqan,
Ərəbin əhvalını belə xatırlayır ki...
Burada heç bir mübaliğə, yaxud məcazilik yoxdur, hansısa fars mənşəli və şair təbiətli, ola bilsin ki, atababadan qalma peşəsi dehqan olan müəllifə istinad edilir. “Nəğmələr kitabı” (“Kitab al-aqani”) əsərindəki “Banu
Əmir tayfasından olan Mədinə haqqında hekayət” ilə ərəb əfsanəsini əsaslı şəkildə yazı yaddaşına göçürən Əbul-Fərəc əl-İsfahani (284/897-356/967) haqqındakı bəzi əlamətlər deyilənlərlə üst-üstə düşür. O, fars əyalətlərinin
birində dünyaya gəlmiş və ömrünün çox hissəsini ərəb şairi haqqında məlumatlar toplamağa həsr edib.
Xalq Cəbhəsi. - 2021. - 17-18 iyun. - № 61. - S. 14.
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“Nizami Gəncəvi və davamlı inkişaf”
Fariz Əhmədov,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)
Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin direktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi,
Təhsil Nazirliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı, “PAŞA Holdinq”in baş sponsorluğu ilə
iyunun 4-də İqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində magistr və doktorantların III Beynəlxalq elmi konfransı
keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2021-ci il Azərbaycan
Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib. Dahi şair Nizami Gəncəvinin 880 illiyi münasibətilə konfrans
“Nizami Gəncəvi və davamlı inkişaf” mövzusuna həsr olunmuşdu.
Konfransda iqtisadiyyat naziri, təhsil naziri, dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, dünyanın 34 ölkəsindən
695 tədqiqatçı, BMT, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı kimi nüfuzlu təşkilatların
mütəxəssisləri, özəl sektorun rəhbərləri, tanınmış ictimaiyyət nümayəndələri və alimlər iştirak etdilər.
Konfransın açılışı Nizami yurdu olan Gəncə şəhərində baş tutdu. Konfransdan öncə ulu öndər Heydər
Əliyevin Gəncədə ucaldılan abidəsi, Nizami Gəncəvinin məqbərəsi və Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edildi.
Tədbir iştirakçıları UNEC magistrlərinin Gəncənin Heydər Əliyev Mərkəzində təşkil edilən rəsm sərgisi
və əl işləri ilə tanış oldular.
Sevindirici haldır ki, iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları üzrə təhsil alan magistrant və doktorantlar
üçün təşkil etdiyimiz bu konfrans artıq ənənəyə çevrilməkdədir. Sayca üçüncü olan konfransımız Azərbaycanın
ali məktəbləri və elm müəssisələrini təmsil edən gənc tədqiqatçılarımıza elmi mübadilə və tədqiqat təcrübəsini
paylaşmaq üçün ən müasir platformanı təklif edir.
Konfransın hazırlıq işlərinə ötən ildən etibarən başlanılmışdı. Konfrans CONAL Conference Alerts,
İnternational Conference Alerts, World Conference Alerts, WorldCat kimi dünyanın nüfuzlu elmi konfrans
platformalarının üzvüdür. Bundan əlavə, konfransa göndərilmiş məruzələrdən seçilmiş tədqiqat işləri dünyanın
30-a yaxın nüfuzlu elmi platformasında indekslənən beynəlxalq elmi jurnalda nəşr olunacaqdır. Seçilmiş
məruzələrin bəziləri isə elmi redaktorlu kitab halında beynəlxalq nəşriyyatda dərc olunacaq və həmin kitabın
elektron versiyası dünyanın nüfuzlu Harvard Universiteti, Oksford Universiteti, Yale Universiteti, Stanford
Universiteti, Princeton Universiteti, Kolumbiya Universiteti, Toronto Universiteti, Çikaqo Universiteti, Royal
Danish Library, Duke Universiteti, British Library, Halle Wittenberg Universiteti, Biblioteque Nationale de
France kimi ali təhsil müəssisələrinin kitabxana kataloqlarında yer alacaq. Əlavə olaraq, konfransda təqdim
olunmuş məruzələrin dünyanın nüfuzlu indeksli və yüksək impakt faktorlu xarici jurnallarda nəşr olunması
nəzərdə tutulub.
Dünyanın müxtəlif ölkələrinin universitetlərini və tədqiqat mərkəzlərini təmsil edən tədqiqatçıların
konfransımıza marağının artması isə bizi xüsusilə sevindirir. Konfransın əhatə dairəsinin genişlənməsi və onun
təşkilinə peşəkar yanaşma keyfiyyətcə daha yüksək mərhələyə keçid üçün böyük imkanlar yaratmışdır.
Konfransın elm və təşkilat komitəsində 17 ölkəni təmsil edən alimlər fəaliyyət göstərirdi. Bu konfransı
əvvəlki iki konfransdan fərqləndirən cəhətlərdən biri də seçilmiş ən yaxşı tədqiqatların 30-dan çox nüfuzlu
akademik platformalarda indekslənən beynəlxalq elmi jurnalda nəşr olunması imkanını yaratmasıdır.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanın gənc tədqiqatçılarının beynəlxalq elmi platformalara çıxmaq
imkanlarının artırılması istiqmətində atılmış bu addım gələcəkdə daha da inkişaf etdiriləcək, konfrans
materiallarının nüfuzlu elmi platformalarda indekslənməsi təmin ediləcək.
Şərq fəlsəfəsinin parlaq incilərindən olan Nizami yaradıcılığına Qərb fəlsəfəsi ruhunda təhsil almış
tədqiqatçıların, xüsusilə ABŞ-ın Prinston Universitetinin professoru Maykl Barrinin və Corc Vashington
Universitetinin Təhsil və Bəşəri İnkişaf fakültəsinin dekanı, professor Maykl Feyerin videoməruzələri konfransda
xüsusi maraq doğurdu.
4 gün davam edən konfransda 35 ölkədən olan 700-ə yaxın tədqiqatçı tərəfindən aparılmış 510 elmi
araşdırmanın nəticələrinin onlayn rejimdə müzakirəsi təşkil olundu. Məruzə seksiyaları ilə yanaşı, dünyanın
müxtəlif ölkəsindən, BMT, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı kimi nüfuzlu təşkilatların
mütəxəssislərinin, universitetlərin, dövlət qurumları və özəl sektor nümayəndələrinin iştirakı ilə aktual mövzulara
həsr olunan 16 “workshop”, 26 xarici tədqiqatçının, eləcə də elmi fəaliyyətlərini dünyanın nüfuzlu
universitetlərində davam etdirən 10 həmyerlimizin və Azərbaycan alimlərinin bir-birindən aktual və ciddi iqtisadi
mövzuları əhatə edən məruzələri onlayn rejimdə canlı yayımlanaraq müzakirə edildi.
Müzakirələrdə müasir dünyanın və ölkəmizin dayanıqlı inkişaf problemlərinə Nizami irsinin
prizmasından yanaşmalara xüsusi yer verildi.
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Təşkil edilmiş konfrans “Nizami Gəncəvi və davamlı inkişaf “ mövzusuna həsr edilmişdi. Dayanıqlı
inkişaf probleminin elmi aktuallığı ötən əsrin ortalarından meydana gəlməyə başlamışdır. Müasir insan elmin
sürətli inkişafı ilə maddi nemətlərin istehsalında misilsiz inkişafa nail olmuş, ən müxtəlif tələbatların ödənilməsi
imkanlarını xeyli genişləndirmişdir. Lakin insanın maddi aləmində baş verən sıçrayışı, inkişafla onun mənəvi
dünyasının nisbi sabitliyi arasında yaranan təzadlar bəşəriyyət qarşısında tamamilə yeni və elmi yanaşmanı tələb
edən problemləri qarşıya çıxarır.
Cəmiyyətdə baş verən hadisələrə ümumbəşəri mövqedən yanaşma Nizami yaradıcılığında xüsusi yer
tutur. Fikrimcə, Nizaminin əsərlərinin məhz bu cəhəti onun daimi müasirliyini, böyük elmi və mənəvi
əhəmiyyətini daha yaxşı əks etdirir. Nizaminin cəmiyyətdə tutduğu mövqelərinə, ideologiyalarına və həyata
baxışlarına görə biri-birindən kəskin şəkildə fərqlənən insanların mənəvi dünyasına baxışları xalqımızın
multikultural dəyərlərinin nə qədər qədim və dərin köklərə malik olmasının parlaq nümayişidir.
Şübhəsiz ki, Nizami dövründə hələ iqtisad elmi mövcud deyildi, ancaq iqtisadi həyat o zaman da var idi
və digər mütəfəkkirlər kimi Nizami də əsərlərində iqtisadi həyatın bu və ya digər tərəflərinə toxunur, iqtisadi fikir
və baxışlarını irəli sürürdü. Dahi Nizaminin əsərlərinə baxdıqda cəmiyyətin ictimai-iqtisadi quruluşu, əmək
bölgüsü, sərvət və onun mənbələri, mübadilə, istehlak, ticarət, qiymət, pul və s. məsələlər üzrə dəyərli fikirlərə
rast gəlmək mümkündür.
Düşünürəm ki, Nizami irsinin iqtisadçılar tərəfindən tədqiqi iqtisad elminin ən müasir cərəyanlarından
olan davranış iqtisadiyyatı və institusional iqtisadiyyat, eləcə də dövlətin iqtisadi proseslərdə iştirakı istiqamətində
yeni konseptual ideyaların ortaya çıxarılması üçün əhəmiyyətli nəticələr verə bilər.
Nizami Gəncəvi yaradıcılığında dayanıqlı inkişafla bağlı da çox dəyərli fikirlərə rast gəlmək
mümkündür. Hər şeydən əvvəl o, cəmiyyətin maddi və mənəvi sərvətini artıran əsas mənbəyin əmək olduğunu
düşünürdü.
N.Gəncəvi dünyada ticarətin inkişaf üçün əhəmiyyətini vurğulayaraq “Dünya alış-veriş siyasətilə
çiçəklənməyə başlamışdır” fikrini irəli sürmüşdür. Onun iqtisadi baxışlarında mühüm məsələlərdən biri də
ixtisaslaşma və əmək bölgüsüdür. Nizami bu məsələyə sərvətin və bolluğun əsas amili kimi yanaşır. Eyni zamanda
bu məsələdə hər kəsin öz peşəsi üzrə ixtisaslaşmasının vacibliyini vurğulayır: “O vaxt ki, hər kəs öz peşəsindən
əl çəkər, cahanda abadlıq heçə uğrayar”. Buna görə də Nizami məsləhət görürdü ki, “hər kəsin hünərinə görə iş
verilməlidir.” O deyirdi: “Halına, bacarığına görə o peşəni seç ki, gördüyün işdən xəcalət çəkməyəsən”. Bunun
əksinə olduqda isə adamlar öz peşəsindən əl çəkib, başqa təsadüfi işlərlə məşğul olmağa başlayırlar və bunun
nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının nizamı pozulur, hərc-mərclik və yoxsulluq başlayır.
N.Gəncəvi yaşadığı cəmiyyətin ictimai ziddiyyətlərini dərindən qavramış, mövcud quruluşdakı
ədalətsizliklərlə razılaşmamış, cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliyin aradan qaldırılması və cəmiyyətin yenidən
qurulması üçün yollar axtarmışdır. Cəmiyyətin ədalət və təbii qanunlar əsasında qurulması və idarə edilməsi kimi
həyati məsələlər onun əsərlərində əsas yer tutur. Onun bu sahədəki fikirləri ictimai-iqtisadi fikir tariximizin
qiymətli inciləri sayıla bilər.
Bu gün Azərbaycan BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə həssaslıqla yanaşan ölkələrdəndir. Bu,
hər şeydən öncə Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlığına xidmət edən amildir. Təsadfi deyil ki, Azərbaycan
BMT-nin 2030 Gündəliyinə nail olmaq istiqamətinə sadiqliyini nümayiş etdirən ölkələr sırasındadır. 2016-cı ildə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycan hökumətinə göstərdiyi
dəstəyin əlaqələndirilməsi üçün əsas tərəfdaş kimi fəaliyyət göstərən Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə
Şurasının yaradılmasına dair fərman imzalamışdır. Eyni zamanda Azərbaycan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərini
milli səviyyədə sürətləndirmək üçün atıla biləcək konkret siyasət və proqramlaşdırma addımlarını əks etdirən
MAPS (2030 Gündəliyi naminə aktuallaşdırma, sürətləndirmə və siyasətə dəstək) missiyasını həyata keçirən ilk
ölkələrdəndir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyilə
Ermənistanın işğalı altında olan Qarabağ işğaldan azad edildi. Xalqımızın Vətən Müharibəsində qazandığı
möhtəşəm zəfər regionumuzda tamamilə yeni reallıqları yaratmaqla yanaşı, Azərbaycanın və bütövlükdə
regionumuzun dayanıqlı inkişafı üçün yeni perspektivlər də açır. Ölkə iqtisadiyyatının 1/5-nin milli iqtisadi
dövriyyəyə daxil olması və regional iqtisadi əməkdaşlıq üçün yaranan yeni imkanlar bunu deməyə əsas verir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” layihələrinin işlənməsi və reallaşdırılması,
yaşıl enerji və müasir enerjiyə qənaət texnologiyalarından istifadə, təbii resursların istehsal proseslərinə cəlb
olunmasında yüksək ekoloji standartların tətbiqi, yeni nəqliyyat dəhlizlərinin açılması kimi strateji məsələlərin
elmi cəhətləri də bu gün Azərbaycan iqtisadçılarının gündəmində olan əsas mövzulardandır. Təşkil olunan
müzakirələrdə bu məsələlərə də geniş yer verildi, həm elmi, həm də praktiki əhəmiyyət kəsb edən nəticələr canlı
yayımlanaraq, geniş ictimaiyyətə, elm cameəsinə təqdim olundu.
Burada təqdim edilən elmi məruzələr, gənc tədqiqatçıların peşəkar inkişafına xidmət etməklə yanaşı,
iqtisadi siyasət tövsiyələri baxımından da ölkəmiz üçün çox faydalı olacaq.
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Bütün bu göstərilənlər rəqəmsal və innovasiyalı iqtisadiyyatımızın özəllikləri nəzərə alınmaqla,
konfransda əsas müzakirə mövzuları sırasında özünə yer tutmuşdu. Bu özəlliklər isə sənaye inqilabları,
idarəetmədə informasiya texnologiyalarından geniş istifadə, ağıllı şəhər (kənd) və yaşıl iqtisadiyyat, innovasiya
mədəniyyətinin formalaşması, risklər və onların xüsusiyyətləri, korporativ sosial məsuliyyət, yeni maliyyə
alətləri, elektron ticarət və süni intellektin imkanları qismində ciddi müzakirə obyekti olublar.
Konfrans hələ də davam edən pandemiya şəraitində keçirildi. Bu gün dünyada baş verən pandemiya və
onun yaratdığı sosial-iqtisadi problemlər, bir daha dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının aktuallığını sübut edir və bu
istiqamətdə axtarışları intensivləşdirir. Bütün bu fərqliliklər III beynəlxalq konfransda müzakirə mövzularının da
seçilməsini şərtləndirmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qarabağın bərpası
ilə bağlı verdiyi tövsiyələr, o cümlədən “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd”, “yaşıl enerji” kimi yeni inkişaf modellərini
nəzərə alaraq, konfransı təşkil etdik. Seminarlar “Ağıllı və dayanıqlı şəhərlər”, “Azərbaycanda postmüharibə
dövründə məşğulluq və investisiyalar”, “Gəncə timsalında şəhərlərin brendləşməsi”, “Müasir dünyada rəqəmsal
iqtisadiyyat”, “Blokçeyn texnologiyalar və rəqəmsal valyutalar”, “IV Sənaye inqilabı”, “Sosial biznes və sosial
sahibkarlığın iqtisadiyyata təsirləri”, “Azərbaycanda elektron ticarət və elektron ixracat perspektivləri”, “Yaşıl
şəhərlər və yaşıl inkişaf perspektivləri”, “Akademik uğurun formulası” kimi mövzuların müzakirəsinə həsr
edilmişdi.
Konfrans günlərində təşkil olunan müzakirələrdə gələcəyin dünyasında mühüm rola sahib olan “ağıllı
şəhərlər”in əhəmiyyəti, onların perspektivləri, Azərbaycanda tətbiq istiqamətlərinin müzakirəsi ilə başlayan
“workshop”lar çərçivəsində şanlı ordumuzun zəfəri ilə yekunlaşan 44 günlük Vətən Müharibəsindən sonrakı
dövrdə işğaldan azad olunmuş bölgələrdə məşğulluq və investisiya məsələləri müzakirə olundu, təkliflər
səsləndirildi, eləcə də dövlətin bu istiqamətdəki siyasəti təhlil edildi. Daha sonra regional inkişafda, turizm və
iqtisadi potensialın artırılmasında mühim rola sahib olan şəhərlərin brendləşməsinə Gəncə şəhəri nümunəsində
baxılmış, Azərbaycanda şəhər brendləşməsi və Gəncənin gələcək inkişafı üçün mühüm təkliflər səsləndirildi.
Müasir dünyamızın ən aktual mövzularından biri olan rəqəmsal iqtisadiyyat, onun günümüzdə təsirləri, istifadə
istiqamətləri və ölkəmizdə tətbiqi ilə bağlı müzakirələr aparıldı və təkliflər səsləndirildi. Bununla yanaşı,
rəqəmsallaşmanın yaratdığı imkanlardan biri də blokçeyn texnologiyasının tətbiqi və istifadə sahəsinin böyüməsi,
rəqəmsal valyuta bazarlarının genişlənməsi mövzusu da əsas müzakirə mövzularından oldu. Bu gün bütün
dünyanı öz cənginə alan pandemiya şəraiti bütün iqtisadi bazarlara, o cümlədən daşınmaz əmlak bazarına da
təsirsiz ötüşmədi. Pandemiyanın daşınmaz əmlak bazarlarına təsirləri ABŞ, Hong Kong, Niderland və
Azərbaycandan olan investisiya mütəxəssislərinin iştirakı ilə müzakirə olundu, postpandemiya dövrü üçün
investisiya mühiti ilə bağlı təhlillər aparıldı və fikirlər səsləndirildi. Ölkəmizdə zaman keçdikcə daha da inkişaf
etdirilən istiqamətlərdən biri də sosial sahibkarlıq və sosial biznesdir. Sosial biznes və sosial sahibkarlıq haqqında
“workshop”da bu sahədə tədqiqatçı, mütəxəssis və sosial biznes təşəbbüskarı olan xanımların iştirakı ilə
müzakirələr aparıldı. IV sənaye inqilabı, bu inqilabın maliyyə və real sektor üçün nələri vəd etdiyi, gündəlik
məişət həyatımıza təsiri ilə bağlı xarici və yerli tədqiqatçılarının iştirakı barədə geniş məlumat verildi. Bundan
əlavə, “yaşıl şəhər” layihələri, bu şəhərlərin gələcək dünyamız üçün önəmi, inkişaf perspektivləri və yaşıl
şəhərlərlə bağlı ölkələr tərəfindən atılması lazım olan addımlar haqqında BMT, UNEP, Dünya Bankı,
Yaponiyanın TEPSCO şirkətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə maraqlı müzakirələr təşkil olundu. Konfransın son
günündə isə Nizami Gəncəvi əsərlərində iqtisadiyyat və idarəetmə ilə bağlı fikirlər təhlil olunaraq, şairin
əsərlərinə iqtisadi prizmadan yanaşma göstərildi. Konfransın son “workshop”unda tədqiqat metodları, elmi
tədqiqatların keyfiyyətinin artırılması, doktorantura təhsilində dissertasiya mövzusunun seçilməsi, nüfuzlu elmi
jurnallarda tədqiqatların çap olunması ilə bağlı xarici professorlar tərəfindən gənc tədqiqatçılara tövsiyə xarakterli
məlumatlar verildi.
Bu il Prezident İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına təbriklərini işğaldan
azad edilmiş Ağdamdan ünvanladı və Ağdamın Baş Planını Ağdamdan olan ziyalılarla müzakirə və təsdiq etdi.
Ağdamın Baş Planı Ağdamı dünyada bənzəri olmayan şəhərə çevirəcək. Bu Baş Planda Qarabağ Universitetinin
yaradılması da nəzərdə tutulmuşdur. Bununla bağlı konfransda təklifimiz səsləndirildi.
Ağdamda yaradılacaq Qarabağ Universitetini IV sənaye inqilabının tələblərini nəzərə alaraq, gələcəyin
Azərbaycanını, yəni rəqəmsal Azərbaycanı quracaq, Azərbaycanın rəqəmsal transformasiyasını təmin edə bilən
insan kapitalı formalaşdıracaq universitet kimi görürük.
Magistr və doktorantların növbəti IV beynəlxalq konfransın Ağdamda, “Smart universitet”, rəqəmsal
təhsil rəqəmsal elm kimi mövzulara həsr edilməsi yaxşı olardı.
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin məqsədyönlü və geniş fəaliyyəti
“Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” mövzusunda keçirilmiş VIII Qlobal
Bakı Forumunun beynəlxalq əhəmiyyəti böyükdür
Bəybala Bəybalayev
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 23 dekabr 2011ci il tarixli Sərəncamına əsasən 30 sentyabr 2012-ci ildə Gəncə şəhərində keçirilmiş dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin 870 illik yubiley tədbirində təsis edilmişdir. Azərbaycan Prezidentinin dəstəyi ilə Mərkəz Bakı
şəhərində yerləşməklə fəaliyyətini davam etdirən müxtəlif xarici ölkələrin keçmiş dövlət və hökumət başçıları və
nüfuzlu beynəlxalq ekspertləri öz ətrafında birləşdirir. Ali idarəetmə orqanı dünyanın nüfuzlu ictimai və siyasi
xadimlərindən ibarət İdarə Heyətidir. İdarə Heyəti 20 nəfər üzvdən ibarətdir. Mərkəzin Avropa qitəsindən 25
ölkədən 53, Amerika qitəsindən 2 ölkədən 6, Asiya qitəsindən 12 ölkədən 15, Afrika qitəsindən 4 ölkədən 5
görkəmli üzvləri vardır.
Mərkəzin həmsədrləri Latviya Respublikasının sabiq prezidenti (1999-2007) xanım Vayra Vike-Freyberqa,
Dünya Bankının sabiq vitse-prezidenti (1992-2000) dr. İsmayıl Seragəldin, İcraçı direktoru Elnur Əliyev, Baş
katibi Rövşən Muradovdur.
2012-ci ildə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Nizaminin poeziyası ilə təbliğ etdiyi dəyərləri özündə
cəmləşdirən çox görkəmli şəxsiyyətlərə və qurumlara təqdim etmək üçün “Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mükafatı”nı təsis etmişdir. Onu da xüsusi olaraq qeyd edək ki, ümumilikdə mərkəz tərəfindən dünya üzrə 21
görkəmli şəxs “Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mükafatı”nı almışdır.
2013-cü ildən etibarən Bakı şəhərində keçirilən Qlobal Bakı Forumunun əsas təşkilatçısı kimi çıxış edir.
2013-cü ildən bu günədək sayca 7 Qlobal Bakı Forumu və 42 yüksək səviyyəli toplantı keçirilib. Hər bir forumda
ümumilikdə 500-dən çox xarici qonaq iştirak etmişdir. 2020-ci ildə VIII Qlobal Bakı Forumu COVİD-19
pandemiyası ilə əlaqədar təxirə salınmışdır.
Mərkəz Podgoriçki Klubu (Bosniya), Marianna V.Vardinoyannis Vəqfi (Yunanıstan), Quqenhaym (ABŞ),
Çin İnnovasiya və İnkişaf Strategiyası İnstitutu (ÇXR), Çin Xalq Xarici İşlər İnstitutu (ÇXR), Taihe İnstitutu
(ÇXR), Amerika Xarici Siyasət üzrə Milli Komitə (ABŞ), Berqqruen İnstitutu, Robert F.Kennedy İnsan Hüquqları
(ABŞ), Schwarzman Alimləri (ÇXR), İtalyan Beynəlxalq Təşkilatları Cəmiyyəti (İtaliya), Dünya Sənət və Elm
Akademiyası (WAAS) kimi nüfuzlu beynəlxalq və regional təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir.
2014-cü ilin 28-30 aprel tarixlərində Madrid Klubunun təşkilatçılığı və Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin dəstəyi ilə II Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumu Bakıda keçirilmişdir. Forumda mürəkkəb
situasiyalarda münaqişələrin həlli üsulu, davamlı inkişaf prosesinin təmin edilməsi üçün multiidarəetmə və
institusional çərçivəyə olan ehtiyac, yüksək keyfiyyətli təhsil, qadınların cəmiyyətdə rolunun gücləndirilməsi,
təbii sərvətlər və qlobal sərhədlərin rolu, təmiz texnologiyalar və yaşıl enerjinin vəhdəti ətrafında geniş
müzakirələr aparılmışdır.
28-29 aprel 2015-ci ildə keçirilən “Yeni dünya düzənində etimadın bərpa olunması” mövzusuna həsr
olunan III Qlobal Bakı Forumunda etnik və digər zəmində baş verən münaqişələr, terror təhdidləri,
demokratiyanın inkişafı, təhsil, ekologiya, enerji təhlükəsizliyi, dinlərarası dialoq, sülhün qorunmasında
qadınların rolu və bir sıra qlobal problemlər və onların həll yollarının tapılması istiqamətindəki məsələlərə xüsusi
diqqət yetirilmişdir.
2016-cı ilin 10-11 mart tarixlərində Bakıda İnteraction Council, Madrid Klubu, İsgəndəriyyə Kitabxanası,
Roma Klubu, Dünya Elmlər və Mədəniyyət Akademiyası ilə əməkdaşlığı çərçivəsində IV Qlobal Bakı Forumu
keçirilmişdir. Forumda Albaniya, Monteneqro, Bolqarıstan, Makedoniya, Bosniya və Herseqovina və Gürcüstan
prezidentləri iştirak etmişdir. Bundan başqa, 27 sabiq prezident və 23 sabiq baş nazir də daxil olmaqla 53 ölkədən
300-dən çox nümayəndə də tədbirə qatılmışdır.
“Çoxqütblü dünyaya doğru” mövzusuna həsr edilən Forumda dinlərarası dialoqun rolu, miqrasiya,
multikulturalizm və inteqrasiya məsələləri, o cümlədən qlobal təhlükəsizliyin təmin olunmasında radikallaşma və
miqrasiya amillərinin rolu kimi mühüm məsələlər müzakirə olunmuşdur. Bundan başqa, enerji və qlobal
idarəçiliyin gələcək perspektivləri ilə bağlı məsələlər də forumun gündəliyinə daxil olmuşdur.
V Qlobal Bakı Forumu 16-17 mart 2017-ci ildə Bakıda keçirilmişdir. Forumun mövzusu “Beynəlxalq
münasibətlərin gələcəyi: güc və maraqlar” olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva Forumda iştirak ediblər. Həmçinin Forumda Latviya Prezidenti Raymonds
Veyonis, Makedoniya Prezidenti Giorgi İvanov, Albaniya Prezidenti Buyar Nişani, Monteneqro Prezidenti Filip
Vuyanoviç, Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili, Səudiyyə Ərəbistanı Şahzadəsi, Kral Faysal, Araşdırma
və İslami Çalışmalar Mərkəzinin sədri Turki əl-Faysal iştirak etmişlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

VI Qlobal Bakı Forumu üç gün davam etməklə 2018-ci il 15-17 mart tarixlərində Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Azərbaycanın paytaxtında “İnklüziv cəmiyyətlərin
qurulması üçün fərqliliklərin aradan qaldırılması” mövzusunda keçirilmişdir.
“Dünyanın yeni xarici siyasəti” mövzusunda 2019-cu il, 14-16 mart tarixlərində Bakıda VII Qlobal Bakı
Forumu keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forumun açılış mərasimində iştirak
etmişdir.
Tədbirdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mükafatının 2019-cu ilin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Əfqanıstan İslam Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qaniyə və Robert F. Kennedi İnsan Hüquqları
Fondunun prezidenti Kerri Kennediyə Mərkəzin Qəyyumlar Şurasının qərarı ilə “Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
mükafatı” təqdim olunmuşdur.
2020-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan VIII Qlobal Bakı Forumu COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar
təxirə salınmışdır.
Nəhayət, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin VIII Qlobal Bakı Forumu bu il mayın 21-də “Cənubi
Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” mövzusunda videoformatda keçirilmişdir.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi fəaliyyət göstərdiyi ötən səkkiz il ərzində səmərəli işi ilə beynəlxalq
səviyyədə böyük nüfuz qazanmaqla, dünyada aparıcı təsisatlardan birinə çevrilmişdir. Mərkəz keçirdiyi
tədbirlərin mövzu dairəsini getdikcə genişləndirib, bəşəriyyətin üzləşdiyi çağırışların- pandemiya ilə mübarizədə
qlobal həmrəylik, formalaşan dünya nizamı, ərzaq təhlükəsizliyi, təhsilin inkişafı kimi önəmli məsələlərin
müzakirə edildiyi əhəmiyyətli platforma kimi, dözümlülük, anlaşma və dialoq ünvanı kimi tanınıb. Bəli, mərkəz
öz məqsədyönlü və geniş fəaliyyəti ilə dünyada sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sabitlik işinə xidmət edir.
Qurumun üzvləri ölkələrinə, yaxud beynəlxalq təşkilatlara uzun illər rəhbərlik etmiş məşhur dünya
siyasətçiləridir. Onların təcrübələri, həqiqətən unikaldır. Belə zəngin təcrübənin bir araya toplanması dünyada
nadir hadisədir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forumda çıxış edərək dedi ki, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi yeni şəraitə özünü çox müdrik formada uyğunlaşdırdı. Pandemiya ilə bağlı vəziyyətdən asılı
olmayaraq, öz fəaliyyətini yeni formada davam etdirdi. Eyni zamanda, bu fəal işin aparıldığı səkkiz il ərzində
Mərkəz dünyada aparıcı beynəlxalq təsisatlardan birinə çevrilmişdir. Onun geniş fəaliyyəti, əslində, dünyada sülh,
əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sabitlik işinə xidmət edir. Bu, Cənubi Qafqaz regionunda yaranan kəskin
dəyişikliklərlə, yeni vəziyyətdə yeni yanaşmaların tələb edilməsi ilə bağlıdır. Bütün bunlar, eyni zamanda, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin, əslində, dünyada sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sabitlik işinə xidmətindən
xəbər verir.
Müzakirələrdə 2005-2007-ci illərdə ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Şurasında Cənubi və Mərkəzi Asiya
Məsələləri üzrə direktor, ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə sabiq köməkçisi Deyvid
Merkel, 2010-2012-ci illərdə Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, 2008-ci ildə Gürcüstanın xarici işlər naziri
olmuş xanım Eka Tkeşelaşvili, 2002-2010-cu illərdə İsrailin xarici işlər naziri xanım Tzipi Livni, 2005-2010-cu
illərdə Ukraynanın Prezidenti olmuş Viktor Yuşşenko, ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasındakı sabiq səfiri Robert
Sekuta, 2008-2011-ci illərdə İtaliyanın xarici işlər naziri, 2004-2008-ci illərdə Avropa İttifaqının komissarı olmuş
cənab Franko Frattini, 2012-2017-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti olmuş cənab Roşen Plevneliyev, 1987-2015ci illərdə Anti-Diffamasiya Liqasının direktoru olmuş cənab Abraham Foksman, 2013-2019-cu illərdə Çinin
xarici işlər nazirinin müavini, hazırda isə Çin Xalq Xarici Əlaqələr İnstitutunun prezidenti cənab Vanq Çao, 20012011-ci illərdə Ərəb Liqasının Baş katibi və 1991-2001-ci illərdə Misirin xarici işlər naziri cənab Amr Musadan
və başqaları iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyev müzakirələrdəki çıxışında bildirib ki, hazırda Azərbaycanın yerləşdiyi regionda
cərəyan edən son hadisələr, İkinci Qarabağ müharibəsi vəziyyəti tam dəyişib. Bu səbəbdən də, Cənubi Qafqaz
üçün yeni yanaşmaya, yeni gündəliyə ehtiyac yaranıb.
Dövlətimizin başçısı daha sonra bu gün Azərbaycanın ehtiyac duyduğu “Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf
və əməkdaşlıq perspektivləri” mövzusunda aparılan müzakirələri yüksək dəyərləndirdiyini bildirib: “Demək olar
ki, 30 il çəkən işğal faktı səbəbindən, Azərbaycan öz mövqeyini birmənalı şəkildə bəyan etdi ki, biz ərazilər azad
olunmayana qədər Ermənistanla əməkdaşlıq etməyəcəyik. Onlar vaxt itirdilər. Əgər bugünkü Ermənistandakı
vəziyyətə nəzər salsaq, görərik ki, Ermənistan müstəqilliyi qazanan zaman ilə müqayisədə vəziyyət daha ağırdır.
Çünki bu gün Ermənistanın ordusu belə yoxdur. O, tamamilə məhv edilib. Ölkə altı aydan çoxdur ki, daimi siyasi
böhran içindədir. Cəmiyyətdə böyük dərəcədə inamsızlıq yaranıb, qarşılıqlı ittiham irəli sürülür. Bəzi siyasi
liderlərin ritorikası hər hansı bir qəbul edilən çərçivədən tam uzaqdır.
Məhz belə bir mötəbər mərkəzin təşkil etdiyi tədbirdə İlham Əliyev bütün məsələlərə mahiyyəti üzrə
aydınlıq gətirdi, onlara sistemli yanaşma nümayiş etdirdi, məntiqlə və əhatəli şəkildə təhlil etdi. Cənubi
Qafqazdakı mövcud durumu və qarşıdakı perspektivləri dəyərləndirərkən yaranmış yeni imkanları diqqətə
çatdırdı və postmüharibə dövrü üçün reallıqları açıqladı. Hər zamankı kimi İlham Əliyevin yüksək məntiqi,
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intellekti, diplomatik məharəti, dünyada, regionumuzda və ölkəmizdə baş verən hadisələr və cərəyan edən
proseslərə də münasibətini ortaya qoydu.
Azərbaycanın bir çox ölkələrlə, superdövlətlərlə, həmçinin beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri və
bundan sonrakı əlaqələrin hansı formada davam etdiriləcəyinə də aydınlıq gətirən İlham Əliyev yeni informasiya
strategiyası ilə postmüharibə dövründə də regionun gələcəyi ilə bağlı planlar, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
yenidənqurma və bərpa işləri, ermənilərin vandallığı və bunun mənəvi, hüquqi nəticələri barədə dolğun
məlumatlar verdi.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin bu dəfəki müzakirələrə çıxardığı mövzu son dərəcə aktualdır.
Azərbaycan Prezidenti mövzunun əhəmiyyəti barədə belə dedi: “Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq
perspektivləri” mövzusunda müzakirəni yüksək dəyərləndirirəm, çünki bizim məhz buna ehtiyacımız var. Demək
olar ki, 30 il çəkən işğal faktı səbəbindən, Azərbaycan öz mövqeyini birmənalı şəkildə bəyan etdi ki, biz ərazilər
azad olunmayana qədər Ermənistanla əməkdaşlıq etməyəcəyik. Hesab edirəm, Ermənistanın özü də başa düşür
ki, onlar çox böyük səhvə yol veriblər”.
Bu gün Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqlar yaranıb. 44 günlük Vətən müharibəsində öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edən Azərbaycan regionda və bütün dünyada sülhün və ədalətin bərqərar olunmasına çalışır.
Cənubi Qafqaz xalqlarının tərəqqi və rifahı yalnız ədalətli sülhdən, tolerantlıq və dialoqdan keçir. Bunu, təəssüf
ki, Ermənistandakı revanşist qüvvələr hələ də başa düşmür, yaxud başa düşmək istəmirlər. Əlbəttə, böyük
yanlışlığa yol verirlər. Onlar öz bəd əməllərindən nə qədər tez əl çəksələr, regionda uzunmüddətli sülhün bərqərar
olunması üçün imkanlar yaranar.
Tədbirdə çıxış edən natiqlər Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətini yüksək dəyərləndirərək,
müzakirə olunan mövzu ilə bağlı fikir və mülahizələr səsləndirdilər. Onlar əmindirlər ki, mərkəz bundan sonra da
dahi mütəfəkkir Nizaminin irsini və Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini dünyaya çatdırmağa çalışacaq, bununla
da regionda və bütün dünyada sülhə və ədalətin bərqərar olunmasına töhfə verəcək.
Azərbaycan gələcəyə baxan dövlətdir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə bu fikri xüsusi qeyd etdi: “Biz indi
gələcəyə baxmalıyıq. 30 illik işğala, azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı dağıntılara və onların məhv
etdiklərinə baxmayaraq, Azərbaycan gələcəyə nəzər salmağa, vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi Qafqaz
regionunun bir hissəsi olaraq öz gələcəyini planlaşdırmağa hazırdır. Ümid edirik ki, vaxt gələcək və biz, sözün
əsl mənasında, Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıqdan və inteqrasiyadan danışacağıq”.
Respublika. - 2021.- 17 iyun. - № 124. - S. 1,16.
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Nizaminin məhəbbət idealı
2-ci yazı
Ramazan Qafarlı,
Filologiya üzrə elmlər doktoru
İnanc sistemlərini qarşılaşdırmaqla birinin digərindən üstünlüyünü göstərən əlamətlərin qabardılmasının
tarixi çox qədimdir. Mifik görüşlərdə kultlardan hansının birincilik qazanması uğrunda mübarizə aparılmasının
köklərinə bağlanır. Bu motiv sonralar islamla xristianlığın müqayisəsi şəklinə salınmışdır. «Şeyx Sənan», «Əsli
və Kərəm» əfsanələrinin mayasında da məhz müsəlman aşiqlə xristian məşuqənin eşq macəraları durur... «Leyli
və Məcnun», «Yusif və Züleyxa», «Fərhad və Şirin», yaxud «Xosrov və Şirin», «Tahir və Zöhrə» və digər eşq
hekayətləri onlardan törəyib. Əgər mifologiyada Günəşlə Ayın, Yerlə Göyün sevgisi işıqla qaranlığın, istiylə
soyuğun, xeyirlə şərin vəhdətindən yaranmışdısa, bu əfsanədə Qızılgüllə Bülbülün fədakarlığı ilə əvəzlənmiş və
dünyanın bütün əzab-əziyyətinin gözəllik qarşısında heçliyinə insanları inandırıb.
Ərəb folklorunun məhsulu olan «Şeyx Sənan»ın yaranma tarixi islamın meydana gəlməsindən uzağa
getmir. Türk təfəkküründən doğan «Əsli və Kərəm»in kökləri isə daha dərindədir. Eşq ahından hər iki gənc od
tutub yanır. Xeyiri təmsil edən qəhrəmanların külü basdırılan torpaqda qızılgül kolu bitir. Qızılgül Günəşin
simvoludur. Şərin – keşiş dəfn olunan yerdə isə qara tikan yetişir. Azərbaycan türklərinin qədim inanclarında qara
tikan divlərin dırnaqlarıdır.
Əfsanədə göstərilir ki, müsəlman xanın ölkəsini xristian vəzir idarə edir. Bu, islamın (ola bilsin ki, daha
əski çağların inancında Göy tanrısının) tək allaha söykənən başqa din sisteminə hörmətlə yanaşmasına işarədir.
Tarixdə də belə olub. Hunlar, Göy türklər müsəlmanlaşandan sonra da qonşu xristian ölkələrinə sülh və dostluq
şəraitində yaşamağı təklif etmişdilər. Onlarla hər cür iqtisadi-mədəni əlaqəni razılıqla qarşılamışdılar. Lakin qara
keşiş ölkəsini ona etibar edən xanın oğluna qızını ərə verməyi özünə sığışdırmır.
Əslində Kərəmin sevgisi də islamla bir araya sığmır. O, Məcnun kimi öz zamanının əksər ölkələrini qarışqarış gəzib dolaşmaqla həm istəklisinə qovuşmağa can atır, həm də insanlara eşqin ülviliyini nümayiş etdirir.
Məcnunun atasından fərqli olaraq xan insanlıq naminə ehkamları pozur. Qara keşişin hərəkətləri isə heç bir
xristian ölkəsinin adətləri ilə üst-üstə düşmür. Məhz buna görə sonralar xalq bir qədər də konkretləşmə aparmışdır,
eyni motiv əsasında düzüb-qoşduğu məhəbbət dastanında qara keşişi erməniləşdirib. Çünki humanizmlə,
bəşəriliklə bir araya sığmayan qəddarlıq (halbuki islamın da, xristianlığın da ümumi kodeksində aldatmaq, övlada,
dostluğa xəyanət etmək, ülvi hissləri boğmaq, yediyi çörəyə arxa çevirmək yoxdur) ancaq mənfur qonşularımızın
əqidəsinə uyğun gəlirdi.
Əfsanə janrının tələbinə uyğun olaraq xalq Əsli ilə Kərəmin bir neçə qəbrini nişan verir. Deyirlər ki, biri
də Xanlar rayonunda, Lüləli adlanan yerdə yerləşir. Füzuli rayonu, Şükürbəyli kənd sakini Qurbanov Faiq Kamal
oğlu danışırmış ki, «Toy gecəsi Kərəmlə Əsli tək-tənha qalıb bir-birinə sarmaşırlar. Kərəm əl atır ki, xalatının
düymələrini açsın. Düymələr Kərəmin əli dəyən kimi öz-özünə açılır, axırıncıya çatanda təzədən hamısı
düymələnir. Kərəm işi başa düşür. Bilir ki, Qara keşiş nə isə onların başına bədbəxtlik gətirəcək. Əsli də Kərəmə
kömək edir. Bu dəfə isə düymələr açılıb axırıncıya çatanda ondan bir qığılcım qalxıb Kərəmin sinəsinə düşür.
Kərəm alışıb yanır. Bir göz qırpımında kül olur. Əsli hay-həşir salır, saçlarını süpürgə edib Kərəmin külünü
ağlaya-ağlaya yığışdırmağa başlayır. Həmin küldən bir qığılcım da qalxıb Əslinin üstünə düşür. O da yanıb külə
dönür. Bu vaxt səs-küyə el-oba adamları tökülüşüb gəlirlər. Otaqda bəylə gəlin əvəzinə ikicə topa kül tapırlar.
Bilirlər ki, bu qara keşişin işidir. Hamı göz yaşı töküb ağlayır, hər iki nakam gənci Lüləli deyilən yerdə basdırırlar.
Bir zaman keçməmiş keşiş də azarlayıb ölür. Onu da Əsli və Kərəmin yaxınlığında dəfn edirlər. Nakam
gənclərin qəbrinin üstündən gül kolları bitib bir-birinə sarmaşır. Qara keşişin də qəbrindən qaratikan boy verib
güllərin arasına soxulur. Deyirlər gül kolları Əsli və Kərəmin ruhudur ki, o biri dünyada qovuşmaq istəyirlər.
Qara keşişin ruhu isə qaratikana çevrilib onların qovuşmalarına mane olmaq istəyir».
Əfsanə rəmzlərlə doludur. Eyni adlı dastandan fərqli olaraq burada heç bir kənar hökmdarın təkidi ilə
deyil, Qara keşiş özü Kərəmin onları qarabaqara izlədiyini görüb birdəfəlik məsələni çürütmək istəyir və bu
anadək gerçəkliklə yoğrulan epizodlar poetik simvollarla, mifik eyhamlarla əvəzlənir. Ata qızının nişanlısına «toy
hədiyyəsi» – öz əlləri ilə tikdiyi xalatı verir. Hələ Kərəmə tapşırır ki, toy gecəsi Əslinin yanına getməzdən əvvəl
geyinsin və öz əlləriylə düymələri açsın. Əslində bu, xoş və bəşəri hadisədir. Lakin «xalat» burada erməni
keşişinin türk oğlu üçün hazırladığı qəbirdir, düymələr isə Kərəmin bəxti və taleyinin açarlarıdır – açılıb qurtaran
kimi təzədən bağlanır. Fələk keşişin toya razılıq verməsi ilə Kərəmin üzünə gülür, kamına çatmasına mane olan
xalatın içində bağlanıb qalması iləsə ondan həmişəlik üz döndərir. Od qəzadır, dünyadakı fəlakətlərin mənbəyidir,
qədərdir. Kül yaradıcıya qovuşmaqdır. Gül kolu həyatın davamı deməkdir. Doğrudur, əfsanədə qızılgül
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məhəbbətin qələbəsi kimi göstərilir. Qaratikan isə xeyirlə şərin mübarizəsinin əbədiliyi deməkdir. Təsadüfi deyil
ki, Nizami «Leyli və Məcnun» poemasının motivlərini də məhəbbət əfsanələrindən götürüb.
Əfsanələrdə məhəbbət yurdun daşları, qayaları, dağları, çayları, gölləri, bulaqları, quşları, bir sözlə,
təbiətin füsunkar gözəllikləri ilə simvollaşdırılır. Eşqi iki gəncin qəlbində söndürmək istəyənlər silah, var-dövlət
və taxt-taclarına arxalanırlar. Lakin daha çox eşq cütlüyünün qız tərəfi təkləndikdə şərin qarşısında əyilmir,
tanrının yardımıyla təbiətin bir elementinə çevrilib qəlbindəki eşqə yer üzündə abidə ucaldır. Bu motiv iki amildən
doğurdu. Birincisi, sevginin öz gücünü təbiətdən aldığını əsaslandırırdı. İkincisi, hər bir kəsin son mənzilinin
təbiətin qoynunda – qara torpaqda yerləşdiyinə işarə edilirdi. Gec-tez o biri dünyada da olsa, sevənlər vüsala
yetişəcəklər. Nizami Məcnunu mifoloji təfəkkürün və çoxsaylı əfsanələrin içərisindən keçirib gerçəkliklə
yoğurmağı bacarıb.
Tədqiqatçılar Şərqdə «Leyli və Məcnun» əfsanəsinin X yüzillikdə yarandığını irəli sürürlər. Həmin
çağadək ərəb mühitində Məcnun adlı bir, yaxud bir neçə şairin aşiqanə qəzəllər yazıb ürəklərə yol tapmaq
arzusuna düşdüyündən geniş bəhs olunur. Çox hallarda onun hər bir beytinin qəribə əhvalatlardan meydana
gəldiyi iddia edilir, bu səbəbdən də xalq arasında adına əfsanələr düzülüb-qoşulması göstərilir. Y.E.Bertels,
V.A.Jirmunski, İ.Y.Kraçkovski, H.Araslı, A.Rüstəmzadə, R.Əliyev, X.Yusifov, Q.B.Baxşəliyev kimi alimlər
müxtəlif mənbələrə əsaslanıb Məcnunun tarixi şəxsiyyət olması ilə razılaşırlar. Şair Qeys, yaxud Məcnun barədə
ancaq ölümündən iki yüz il keçəndən sonra – IX, X əsrlərdə salnamə və təzkirələrdə məlumat verilməyə başlanır.
İ.Y.Kraçkovski və E.Bertels bildirirlər ki, Məcnun VII əsrin sonlarında Ərəbistanda yaşayıb, əsərlərinin üslub və
məzmunu Uzra qəbiləsi söz sənətkarlarından Qeys ibn Zərihin (68/687-ci ildə ölüb) Lubnla, Cəmilin (VI əsrin
ikinci yarısı və VII əsrin başlanğıcında yaşayıb) Busaynla, Urvın (40/660-82/701-ci illərə yaxın) Afrla qarşılıqlı
sevgisinə həsr olunan poetik irslə səsləşirdi. Məcnunun şeirlərində aşiqin ayrılıq, vüsal, həsrət dolu duyğuları,
uğursuz, nakam olsa da, sədaqətli məhəbbətinin Leyli adlı lirik qəhrəmanla bağlanması çoxsaylı əfsanələrin
yaranıb geniş yayılmasına təkan verib. Bu mövzunun ilk olaraq yazılı ədəbiyyata, daha dəqiq desək, epik
poeziyaya Nizami tərəfindən gətirildiyi birmənalı şəkildə bütün tədqiqatçılar tərəfindən qəbul edilir.
Nizami poemasının mənbələrindən danışanda iki qaynaq diqqət mərkəzinə çəkilir. Birincisi, folklor,
xüsusilə şifahi şəkildə ağızlarda gəzib-dolaşan əfsanə və rəvayətlər. İkincisi, yazılı ədəbiyyat – ərəb və fars
dillərində yazılan kitablar. Hansının üstünlük təşkil etməsi ilə bağlı mübahisə son illərədək davam edir və
tədqiqatçılar fikirlərini əsasən dörd istiqamətdə ümumiləşdirirlər:
a) Bəzi motivlərin şifahi xalq ədəbiyyatından gəldiyini tam inkar etməsələr də, Nizaminin poemanı yazılı
mənbələrə söykənərək yazdığını iddia edirlər (Bertels E.E., Kraçkovski İ.Y., Jirmunski V.A. və b.);
b) Foklorla bağlılığına şübhə ilə yanaşırlar (Əliyev Q., Əliyev R. və b.);
v) Əsərin yazılı mənbələrlə əlaqəsini görməməzliyə vurub şairin ancaq folklor qaynaqlarından istifadəsini
qəbul edirlər (Şirvani Y. Xalisbəyli T., Sasani H. və b.);
q) Nizaminin hər iki mənbəyə eyni dərəcədə böyük əhəmiyyət verdiyini, həm xalq əfsanələrini, həm də
yazılı kitabları saf-çürük edərək əsərinin kompozisiyasının qurulmasında tikinti materialına çevirdiyini irəli
sürürlər (Araslı H., Azadə R., Baxşəliyeva G., Yusifov X. və b.)
Doğrudur, tədqiqatçıların əksəriyyəti şairin ərəb və fars dilli mənbələrdən qidalandığını xüsusi
vurğulayırlar. Hətta E.Bertels ikinci qaynağın poemanın yaranmasında əsas rola malikliyini təsdiqləməyə çalışır.
Nizami əsərdə təsvir etdiyi bəzi epizodların hardan gəldiyini açıqlamasaydı, deyilənlərin mütləq şəkildə qəbulu
şübhə doğurmazdı. Lakin zəmanəmizə gəlib çatan ərəbdilli əlyazmalarla poemanın müqayisəsi çoxlarını bu
qənaətlərə ehtiyatla yanaşmağa vadar edir. Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu özünü doğrultmur. Çünki hər bir böyük
və qüdrətli imperiyada çoxsaylı xalqlar yaşasalar da, onları çox hallarda ümumi din, ümumi yazı dili birləşdirsə
də, mədəniyyət amillərini kökdən gələn ayrı-ayrı adət-ənənələrdən, məişət faktorundan, torpaqla, qanla keçən
cəhətlərdən, milli ruhdan ayırıb bir qazanda qaynatmaq hər hansı bir qüvvənin imkanı xaricində olub. İslam
dünyasında ümumi prinsiplərin, məsələn, ədəbiyyatda forma əlamətlərinin bir-birinə keçməsi danılmazdır. Əruz
vəzni ərəb şeirindən bütün müsəlman xalqlarına miras qaldığı kimi. Ənənə və varislik məsələsində də ancaq
mədəni əlaqələr zəminində incəsənətin, musiqinin bir-birinə yaxınlaşması, birinin digərinə təsiri mümkündür.
Lakin ərəb xilafəti dövründə mühüm, özül sayılan dil amili (çünki «Quran» ərəbcə yazılmışdı) belə uzun müddət
mütləq şəkildə qorunub saxlanmamışdı, əvvəl fars, sonra türkün xeyrinə güzəştə gedilmişdi və bütün bunlar «ərəbmüsəlman sinkretik mədəniyyəti»nın tükdən asılılığını göstərir. Ərəbin hakimliyinin ən qüdrətli çağlarında
Mədinədə yaşayıb-yaradan, öz ata-baba yurdundan tamamilə uzaq düşən Musa Şəhavətin, İsmayıl ibn Yasərin
yaradıcılığında da öz kökünə və soyuna bağlılığı əsaslandıran faktlar aşkarlanıb. Halbuki hər iki sənətkarın
dövrümüzə ancaq bir neçə seçmə şeiri gəlib çatıb və onlara təsadüfi olaraq orta əsrlərin başlanğıcına aid
təzkirələrdə «əl Azərbaycani nisbəsi» möhürü vurulmamışdı.
Xalq Cəbhəsi. - 2021. - 15-16 iyun. - № 60. - S. 14.
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Nizamidə türk dünya qavrayışı və “Qeser” dastanı ilə bəzi uyğunluqlar
2-ci yazı
Tahir Nəsib,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında rəqəm anlayışı bəllidir ki, ilk öncə “Xəmsə”nin – beşliyin adından
başlayır. “Xəmsə”yə daxil olan əsərlərdən isə birbaşa rəqəmlə bağ¬lılığı olan “Yeddi gözəl”dir. Bu adın da
müxtəlif yozumları ilə – yeddi səyyarə, meracda keçilən 9 təbəqənin 7-sinə bənzərliklər və s. aranıb.
Bu poema-məsnəvi¬sində şair böyük ehtimalla, bilincli olaraq, türklərdə xe¬yirxah, müqəddəs sayılan 7
rəqəmi ilə bərabər, eyni zamanda mü¬qəddəs və xeyirxah, namuslu və döyüşkən heyvan sayılan bö¬rüyə, qurda
da münasibət bildirib. Bu isə onun öz keçmişinə, xalqına yaxın¬dan bağlılığını və mifologiyasına bələdliyini
təs¬diqləyir. Oğlu Mə¬həmmədə nəsihətində də bu keçmişə bağlılıq açıq görünür:
Sənin dəmirin nəfis xalis dəmir olsa da,
Yol daşlıqdır, daşlar da maqnitlidir.
Çox güman ki, türklərin “xalis dəmir” ifadəsi ilk dəfə dəmiri istifadə etməsinə və Göy Türk xaqanlığının
yaradıcısı olan dəmirçi Aşinaoğullarına işarədir. Bunların nəsillərində qurd ana başlanğıcını təmsil edir.
Zənnimizcə çobanın dişi qurdla həmrəylik yaradıb 7 baş qoyunu itirən sevimli köpəyini cəzalan¬dırması hadisəsi
də, yenə də həmin əcdad, törəyiş təsəvvürünün nəticəsidir. İtin qoruyuculuğu və ona bəslənən etibara “Qeser”
dastanında da rast gəlirik. Qeserin sevimli qadını Xas Şixeri öz sarayında iki it, Asar və Xusar qoruyur. “Yeddi
gözəl”də çobanın iti qurda aldanırsa, “Qeser”də də itlər sürüləri yoxlamaq üçün gedəndə, bunu hiss edən manqus
Xas Şixeri oğurlayır. “Yeddi gözəl”də hər hansı bir misraya diqqət yetirir¬sənsə, tükənməz, şəffaf, soyuq, büllur,
gur bulaq suyu kimi türk¬lük qaynayır. Eyni səviyyədə ruh xüsusiyyəti əsərdəki rəqəm¬lərlə də
təkrarlanır.Tanrının yaratmasına işarə ilə yazır:
Yeddi göyün bir zərrəsi olan biz,
Sənin yeddi xaricindən xaricik,
– deməklə, yaradı¬lışda türklərin müqəddəs rəqəmi olan 7-ni əsas götürür. Maraq¬lıdır ki, N.Gəncəvi
çoxluq mənasında da yeddiyə müraciət edir və istər-istəməz bu çoxluqla paralel olaraq “Koroğlu” dasta¬nındakı
7 çoxluğu yada düşür. “Koroğlu”da 7-yə təkrar-təkrar müraciət olunması da türklərdə 7-nin müqəddəsliyi ilə
bağlıdır. Dəlilərin sayı və Ko¬roğlunun bu sayla qürrələnməsi də rəqəmin əhəmiyyətini bil¬dirir. Məsələn, Eyvazı
Çənlibelə aparmaq istəyən Koroğlu qəssaba deyir: “...Eyvazı aparıram özümə oğul, yeddi min yeddi yüz yetmiş
dəliyə sərdar eyləyəm.”
7 rəqəminin artımı “Koroğlu”nun Cənub mətnində daha aydın davam edir. “Dəli Həsən dedi: Ey pəhləvan
7 ildir ki, bu yolu kəsmişəm, Allaha and içmişəm ki, kim mənim arxamı yerə vursa, ömrüm boyu sidq ürəklə ona
qul olacağam.” “Dəli Həsən Koroğluya 77 cavan, igid cəngavər qul bağış¬ladı.”
“7 yüz nəfər Göycəbeldə Koroğlunun başına yığışdı.” “Qarı dedi: Çənlibeldə 777 dəlisi olan
Koroğlusansa, de.” “Xacələr dedilər: Paşanın 7 qızı var, biri Həmzə bəydədir, 6-sı isə bakirə qızdır.”
“7 gün, 7 gecə toy büsatı quruldu, 7-ci gecə qızın əlini Dəli Mehtərin əlinə verib, gərdəyə yola saldılar.”
Eyni təq¬dimatı “Yeddi gözəl”də Bəhramın 7 gün, 7 gecə, 7 rəngli, 7 günbəzli sarayda 7 gözəldən 7 əfsanə
dinləməsində də görürük. “Koroğlu Giziroğlu Mustafa bəylə birgə 777 dəlisini başına yığıb, şərab içirdi.”
“Dəmirçioğlu yeddinci göydə olsa da tapmalısınız”.
Maraqlıdır ki, Gəncəvi dünyası özündən 300-400 il sonra yaranmağa başlamış “Koroğlu” dasta¬nının
qəhrəmanından daha çox qədim, arxaik dastan qəhrəman¬larının ruh aləmi ilə oxşarlığa malikdir. “Yeddi gözəl”in
tərbi¬yə¬vi məzmunu isə dastan mövzuları ilə uyğun gəlir. “Koroğlu”da isə gerçək həyata bağlılıq çoxdur və
əfsanə, nağıl, təxəyyül əla¬mətləri zəifdir. Daha düzgün olardı ki, deyək ki, “Yeddi gö¬zəl”in mövzusu və inkişaf
xətti müstəsna hal olaraq türksoy¬lu¬ların şifahi xalq yaradıcılığının qədim və orta əsrlər ənənələrinin canlı
inkişafından fərqli olaraq bir dahi tərəfindən bilərəkdən yaradılmasıyla qiymətli, təkrarsız xalq yaradıcılığı
incisidir.
Bəllidir ki, ural-altay köklü türklərlə monqolların şifahi xalq yaradıcılığına xas olan qədim
dünyabaxışları, inancları ey¬ni¬dir. Gəncəvi yaradıcılığında ruh təbəqəsi əsasən qədim türk¬soylu əcdadlarının
dünyadərklərində, inanclarında, əfsanə, nağıl, dastan dünyalarında hind-avropalı (fars, yunan) və semit-hamit
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(yəhudi, ərəb) mənşəli xalqların əsas dünyabaxışlarını həzm et¬məklə yarandığı üçün, digər tərəfdən də deyə
bilərik ki, həm də onun monqol şifahi xalq yaradıcılığı ilə ümumi birliyi var.
Bir az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, gerçək vəziyyətdə Gən¬cəvinin düşünülmüş tərbiyəvi dünyabaxışının
ruh genişliyi ilə ural-altayların (türksoyluların) əfsanələrində, dastanlarındakı ruh dünyaları, qəhrəmanları
arasında çox yaxınlıqlar, oxşarlıqlar var. Fərq yalnız ondadır ki, birində hər şey bilincli, digərində isə mi¬nilliklər
ərzində kortəbii surətdə yaranıb. Diqqətə çatdırdığımız bu uyğunluqlar ilə də deyə bilərik ki, Gəncəvinin göyün
adından da¬nı¬şıb, ilahi iradəyə uyğun tərbiyələndirməsi və “Yeddi gözəl”¬də ve¬rilmiş mövzular ilə Oğuz
xanın, Qeserin öz xalqlarını və hi¬ma¬yə¬sində olanları şər qüvvələrdən qorumalarının mifik in¬ki¬şafı
ara¬sında, yaranma səbəbləri fərqli olsa da, mövzu, ruh bir¬liyi eynidir.
Oğuz xan qeyri-adi şəkildə doğulur. Onun evləndiyi birinci qız göyün işığından, ikincisi ağacın
gövdəsindən doğulmaqla Uca Göyün hikmətilə yerə göndəriliblər. “Oğuz xan” mətninin qısalığı ilə dastanın
başlanğıcında Göyün (Tanrı) istəyi ilə qəh¬rəmanın doğulması və qeyri-adi evlilikləri, xalqını idarə etməsi tarixi
mövzuca və əhəmiyyətcə bundan onlarla iri həcmi olan “Yeddi gözəl”dən və “Qeser”dən heç də az əhəmiyyətli
deyildir. Daha doğrusu, türklərin qədim dastanlarından olması ilə çox qiymətli mənbədir. Uluğ Türükün məsləhəti
və yuxusunun ger¬çək olması ilə Oğuz xanın üç oğlunun Şərqdən qızıl yay tapma¬ları, digər üç oğlunun isə
Qərbdən üç gümüş ox tapmaları və ataları tərəfindən tapdıqlarının üçə bölünməsi, qədim türksoylu¬ların göy,
təbiət varlıqlarına inanclarına, sitayişinə görə oğlan¬larının adlarının Gün, Ay, Ulduz, digərlərinin Göy, Dağ,
Dəniz qoyulması qədim ruh qavrayışlarını qısa və yığcam həcmdə, məzmunda dastanda əks etdirir. Diqqət etsək,
yayın Şərq, oxun isə Qərb tərəfdə ta¬pılması, oxun yaya qoyulması ilə Qərbdən Şərqə doğru hərəkət istiqamətini
ifadə edir. Bunun özü də qədim türksoylularda Gü¬nəşə, işığa yüksək dəyər verildiyinə görə Şərq tərəfin xeyirxah
tərəf olması ilə Günəşin buradan çıxması və işıq şüalarının oxlar kimi Qərbə, qaranlığa yayılması təsəvvürünü
yaradır.
Göy tüklü qurdun yol göstərməsi ilə Oğuz xanın qərbdə Sin¬di (Hindiquş dağlarının cənubu), Şamı
(Aralıq dənizinin ət¬raflarını) öz torpaqlarına qatması yenə də oxun və işığın isti¬qamətinə uyğundur.
“Qeser”də dastanın başlanğıcında dünyanın, təbiətin, mü¬qəddəslərin, qəhrəmanın yaradılışı nəql olunur:
Nə vaxt bizim dünyamızın kalpası (aləmi)
Yeni yaranmağa başlayırdı,
Nə vaxt xoşbəxtliklərlə dolu Sumeri dağı
Təpə idi.
5. Nə vaxt Səndəl ağacı Kalparikşa (dünya ağacı)
Kol idi ...
Ümumiyyətlə, “Oğuz xan”, “Qeser” , “Koroğlu” və s. das¬tanların quruluşunda və ilk başlanğıcında
təsvir, təqdim və tə¬rənnüm xüsusiyyətləri türksoylularda ümumi bir dastan anla¬yı¬şının olmasını təsdiqləyir.
Tanrı, dünyanın başlanğıcı haqda qı¬sa, yığcam, yaxud da dastanlara görə geniş, mənalı, fəlsəfi fi¬kirlər
verildikdən sonra, onlarda qədim türksoylulara xas dünya qavra¬yışlarının müxtəlif şəkilləri ilə əlaqəli təsvirlər
yaradılır. Bu cəhət¬dən “Yaradılış” dastanında dünyanın var olması, Tanrı Kayra Xa¬nın, ucsuz-bucaqsız suyun
(okeanın) oluşu, Ak Ananın sudan gö¬rü¬nüşü, Kişinin (adamın) yaranması, torpağın böyüməsi ilə dün¬yanın
yaranması, doqquz budaqlı ağacın (dünya ağacı) budaq¬larından 9 adamın yaranması, şeytan-insan Ərliyin yerin
altındakı üçüncü qata qovulması, Kayra xanın Göyün on yed¬dinci qatında işıqlı aləm yaradıb yerləşməsi, Ərliyin
dünyasını Mandişirəyə dağıtdırdıqdan sonra onu yenidən yerin altıncı qatına göndərməsi və yeddinci qatda Gün
Ana, altıncı qatda Ay Ata¬nın yerləşməsi digər dastanların quruluşu və mövzunun in¬kişaf müxtəlifliyi üçün ölçü
vahidi olardı desək, zənnimizcə, yanlış olmazdı. “Qeser” dastanı qeyd etdiyimiz ölçülərə daha çox uyğun gəlir.
“Qeser”də də dünyanın heçdən (xaos) yaranması, müqəddəs dağ inancına görə Sumeri dağı, dünya ağası
qavrayışına uyğun olaraq səndəl ağacı Kalpavrikşa, müqəddəs su üçün Qanq çayı, Qeserin özünün Mandişirə ilə
uyğunluğu, Xormusta-tenqrinin də Kayra xanla ümumiliyini əsaslandırır. Mandişirə şeytan Ərliyi yerin altıncı
qatına qovub yerləşdirdiyi kimi, Qeser də insanların əzəli və amansız qaniçən düşməni, çox vaxt yeraltı
məskənlərində yaşayan manqusu məhv edir. İncələməyə ehtiyac duymadan bənzəri dünya qav¬ra¬yışlarının,
təsvir üslubunun, mövzu axınının “Oğuz xan” das¬tanında da olduğunu aydınlaşdıra bilərik. Bizim üçün ən
maraqlı cəhət türksoyluların dastan yaradıcılığına xas olan bir az əvvəl qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlərin,
incəliklərin, əlamətlərin “Yeddi gözəl”də də təkrarlanmasıdır.
“Yeddi gözəl”də başlanğıcda Allahın hakimiyyətinə, onun bütün aləmləri yaradıb və tarazlıqda
saxlamasına, qüdrətinə səc¬də, sitayiş təsviri türksoylulalın qədim dastanlarındakı dünyanın yaranması, Tanrı
haqda təsəvvürlərlə eynidir. “Yeddi gözəl”də Gəncəvinin yara¬dıcı təxəyyülünün məhsulu olan əfsanə, nağıl,
dastan çevrəsinə mənsub mövzuların, ideyaların, fikirlərin türk xalq mifik-epik ənənəsi ilə uyğunluğu çoxdan da
çoxdur.
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Rəqəmlər də xalqların, soyların, irqlərin dünyabaxış¬ların¬da, qədim xalq tətbiqi və təsviri sənət
nümunələrindəki naxışlar, rənglər, həndəsi quruluşlar qədər dəyərə malikdir. Eyni rəqəmlər müxtəlif xalqların
mifik dünyasında tam fərqli mənaları işarə¬lə¬yib və bir-birilə uyğun gəlməyən anlamları da bildirib. “Yeddi
gözəl”də böyük üstünlüklə rəqəmlər türk ruhunu aydınlaşdırır.
Belə bir cahangirin kamanının önündə
Doqquz fələk bir qəbzə kiçik oxdur.
Türk ruh təbəqələşməsində 9 budaqlı ağacdan yaranmış 9 adam, 9 oğuz, butanın 9 (kişi) quruluşu ilə
eynilik təşkil edir. “Oğuz xan”da, “Yaradılış”dakı dağ ruhu “Qeser”də daha güclüdür. “Yeddi gözəl”də Xəvərnəq
qəsrinin uca dağ başında inşa edilməsi də bu inancın davamıdır.
“Qeser”lə “Yeddi gözəl” arasında uyğunluqlardan biri də Qeserin ətrafında daima 7 qadının (4 öz qadını,
3 xilaskarları) dolaşdığı, məsləhət verdiyi kimi, digərində də 7 gözəlin eyni məqsədlə əsərə daxil edilməsidir.
“Qeser”in bir hissəsi olan “Qızıl dağ Sumeru”da mavi da¬ğın zirvəsində tikilmiş sarayın dörd tərəfindəki qapıları,
onlarla əlaqəli hadisələr ayrılıqda təsvir olunur . Bunun da əsas səbəbi dörd cəhətə fərqli inancla bağlıdır.
Beləliklə, nəticə olaraq deyə bilərik ki, “Yeddi gözəl”dəki 7 rəqəminin dəyişik hallarda, mənalarda işlənən fərqli
vəziy¬yətləri: yeddi göy, yeddi kök, yeddi iqlim, yeddi rəng, yeddi gün¬bəd, yeddi gün, yeddi gözəl, yeddi ulduz,
yeddi xan və s. qə¬dim türksoylu ruh qavrayışı, rəqəmi olaraq əks olunub, yaradılıb.
Xalq Cəbhəsi. - 2021. - 10-11 iyun. - № 58. - S. 14.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Nizami Gəncəvidən iqtibas
İsa Həbibbəyli
Məlum olduğu kimi, böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"sinə və şeirlərinə yüzlərlə
nəzirələr və bənzətmələr yazılmışdır. Dahi şairin məşhur "Xəmsə"si əsasında Hindistanda Əmir Xosrov Dəhləvi
(XIII-XIV əsr), Tacikistanda "Əbdürrəhman Cami (XV əsr), Özbəkistanda Əlişir Nəvai (XV əsr) Nizami
Gəncəvinin ustad sənətkar kimi xidmətlərini yüksək qiymətləndirməklə və ondan ilham alaraq yeni ideyaməzmunda "Xəmsə"lər yaratmaqla Şərq ədəbiyyatı tarixində iz qoymuşlar. Ümumiyyətlə Şərq ədəbiyyatı və eyni
zamanda Azərbaycan ədəbiyyatı uzun əsrlər Nizami Gəncəvinin sənət ideallarının və ictimai ideyalarının işığında
yol getmişdir. Türk-müsəlman dünyasında "Sirlər xəzinəsi" poemasına 46, "Leyli və Məcnun"a 92, "Xosrov və
Şirin" əsərinə yüzdən çox nəzirə yazılmışdır. Bütövlükdə Nizami Gəncəvinin əsərlərinə yazılmış nəzirə və
bənzətmələrdən, böyük şairin yolunu yaradıcı şəkildə davam etdirən sənətkarların əsərlərindən möhtəşəm bir
kitabxana yaratmaq mümkündür. Bu cəhətdən Nizami Gəncəvi ilə bəhsə girmək mümkün deyildir. Nəinki Şərqin
böyük dühaları, hətta Höte kimi məşhur Qərb mütəfəkkiri də özünün məşhur "Şərq-Qərb divanı"nda Nizami
Gəncəvidən bəhs etmiş, "Xəmsə"nin işığında əsərinə yeni bölmələr əlavə etmişdir.
Uzun zaman Şərq ölkələrində hər hansı bir istedadlı qələm sahibi özünün şairliyini isbat etmək üçün əvvəlcə
Nizami Gəncəvi haqqında və ya onun əsərlərinin əsasında mükəmməl bir şeir, mənzumə, mənzum hekayət və sair
yazıb hünərini göstərdikdən sonra ədəbi mühitdə qəbul olunması ciddi bir prinsip olmuşdur.
Azərbaycan ədəbiyyatında Məhəmməd Füzuli, Arif Ərdəbili, Abdulla Şaiq, Mirzə Ələkbər Sabir, Səməd
Vurğun, Mikayıl Rzaquluzadə və başqaları Nizami Gəncəvi mövzularında onlarla qiymətli bədii əsərlər yazıb
fərqli bir irs qoyub getmişlər.
Dünya miqyaslı klassik sənətkarların əsərlərindən istifadə etməyin orijinal yolları və üsullarını tapa bilib,
məsələyə yaradıcı şəkildə yanaşmaqla ədəbiyyatın yeni inkişafına xidmət edən fərqli bədii əsərlər yaratmaq da
ədəbiyyatın qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. Bu baxımdan Azərbaycan ədəbiyyatında Məhəmməd Füzuli və
Üzeyir Hacıbəyov zirvələri mövcuddur. İlk dəfə Nizami Gəncəvinin müraciət etdiyi "Leyli və Məcnun"
mövzusunda Məhəmməd Füzulinin üç yüz il sonra eyni adda yazdığı məşhur poema tam orijinal bədii əsərdir.
Məhəmməd Füzuli öz əsərində Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun" mövzusunda yazdığı süjetə əlavələrini
etmiş, ən başlıcası isə poemada Leylinin və Məcnunun dilindən verilmiş qəzəllər əsərin ruhunu da, janrını da
dəyişmişdir. Epik poema kimi qələmə alınmış Nizami Gəncəvi "Leyli və Məcnun"undan fərqli olaraq,
Məhəmməd Füzuli fərqli bir liro-epik poema meydana qoymuşdur. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov isə "Leyli və
Məcnun" mövzusunda poema deyil, opera yaratmaqla bu ənənəvi Şərq mövzusuna yeni həyat gətirmiş, həmin
sahədə tamam fərqli bir istiqamət meydana qoymuşdur.
Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun" poeması mükəmməl bir mənzum romandır.
Məhəmməd Füzulinin "Leyli və Məcnun"u möhtəşəm bir liro-epik poemadır.
Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun"u bu mövzuda türk-müsəlman dünyasında meydana çıxan birinci
operadır.
Nizami Gəncəvi Leyli və Məcnunun eşq dastanını, Məhəmməd Füzuli sevgi macəralarını, Üzeyir
Hacıbəyov iztirabları və sədaqətini dahiyanə şəkildə təqdim etmişdir. Beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatı və
incəsənətində "Leyli və Məcnun" mövzusunda üç əlçatmaz zirvə fəth edilmişdir. Xalq şairi Ramiz Rövşən doğru
və haqlı olaraq yazır ki, "Gələr bu dünyaya təzə gözəllər, Yeni Məcnunların sevdası başlar". Məsələyə bu cür
fərqli və yaradıcı yanaşmaqla Leyli və Məcnunluğun, Xosrov və Şirinliyin, "Yeddi gözəl"liyi təzə üfüqlərini aça
biləcək Nizamilərin, Füzulilərin, Üzeyir bəy Hacıbəylilərin ardıcıllarının da doğulması, yetişib ərsəyə gəlməsi
dialektik inkişafın qanunauyğunluqlarından biridir.
Böyük klassiklərin, xüsusən də Nizami Gəncəvi kimi dahi sənətkarların yaradıcılığından yaradıcı şəkildə
istifadə yolu ilə yazılan yeni bədii əsər həm "ustadi-əziz"i hər dəfə konkret zamanın çağırışlarının işığında yenidən
xalqa və dünyaya çatdırmaq, həm də onun zəngin xəzinəsinin işığını yeni dövrün ideallarına istiqamətləndirmək
kimi məsuliyyətli və şərəfli vəzifələri yüksək səviyyədə yerinə yetirə bilməyi bacarmağı tələb edir. Klassik ədəbi
ənənədən yaradıcı şəkildə istifadə etmək mənasında XX əsrin əvvəllərində Mirzə Ələkbər Sabirin dahi
Məhəmməd Füzuli qəzəllərindən ustalıqla faydalanmaqla satirik şeir yazmaq məharəti böyük sənət hadisəsidir.
Mirzə Ələkbər Sabir Məhəmməd Füzulinin "Can vermə qəmu eşqə ki, eşq aləti candır" misrası ilə başlayan
qəzəlində "eşq" sözünü "elm" ifadəsi ilə dəyişdirməklə aşiqanə qəzəli satirik parodiyaya çevirməyin dahiyanə
nümunəsini göstərmişdir. Beləliklə, XVI əsrdə yazılmış Füzuli qəzəlinin poetik enerjisi Mirzə Ələkbər Sabir
dühasının ideyaları ilə qaynayıb-qarışaraq XX əsrin əvvəllərinin çağırışları ilə səsləşən mühüm ictimai və maarifçi
problemlərin həllinə xidmət edən bədii əsər səviyyəsində səsləndirilmişdir:
Təhsili - ülum etmə ki, elm afəti - candır,
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Elm afəti - can olduğu məşhuri-cahandır.
Yaxud, Məhəmməd Füzulinin məşhur "Ah eylədiyim sərvi-xuramanın üçündür" misrası ilə başlayan qəzəli
Mirzə Ələkbər Sabir tərəfindən hər misrada bir-iki sözün dəyişdirilməsi ilə tamamilə fərqli bir şeirə çevrilmişdir.
Dahiyanə şəkildə tapılmış həmin "kiçik əlavələr" şeirin ideya-məzununu o qədər dəyişdirmişdir ki, misralardakı
sözlərin çoxusunu Füzuliyə aid olmasına baxmayaraq, Sabir təzə formatda olan şeir nümunəsinin müəlliflik
hüququna sahib olmuşdur.
Məhəmməd Füzulidə:
Ah eylədiyim sərvi-xuramanın üçündür,
Qan ağladığım qönçeyi-xəndanın üçündür.
***
...Sərgəştəliyim kakili-müjganın ucundan,
Aşuftəliyim zülfü-pərişanın üçündür.
***
...Bimar tənim nərgisi-məstin ələmindən,
Xunin ciyərin ləli-dürəfşanın üçündür.
Mirzə Ələkbər Sabirdə:
Ah eylədiyim nəşeyi-qəlyanın üçündür,
Qan ağladığım qəhveyi-fincanın üçündür.
...Sərgəştəliyim xərməni-buğdalar ucundan,
Aşüftəliyim sərvətü samanın üçündür.
...Bimar tənim küftəvü bozbaş ələmindən
Xunin ciyərim dolma-badımcanın üçündür...
Deməli, klassiklərin şeirlərini təzə formatda səsləndirməklə onu yeni dövrün çağırışlarına cavab verən
fərqli bir əsərə çevirmək ənənəsi ədəbiyyatı qabağa aparmağa xidmət edən mühüm sənətkarlıq vəzifəsidir.
Tam məsuliyyətlə bildirmək istəyirəm ki, Nizami Gəncəvinin əsərləri üzərində hər hansı bir eksperiment
aparmaqla tam yeni əsər yaratmaq mümkün deyildir. Ya da ki, bunun üçün ən azı Mirzə Ələkbər Sabir olmaq
lazımdır. Bununla belə, düşünürəm ki, Nizami Gəncəvinin əsərlərindən seçilmiş hər müəyyən bir parçanın
üzərində "sabiranə" əməliyyatlar keçirməklə dahi şairin fikrini-ideyasını müasir dövrümüzün vəzifələrinəmətləblərinə doğru istiqamətləndirmək üsulu ilə Nizami Gəncəvinin şəfəqlərini bu günün insanlarına çatdırmaq
da faydalı addımlardan biri olan bilər. Bu baxımdan Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasındakı "Eşq
haqqında bir neçə söz" hissəsində "eşq" sözünü "elm" ifadəsi ilə əvəz etməklə uzaqgörən sənətkarın düşüncələrini
fərqli formatda müasir dövrün reallıqlarına çatdırmaq bizə faydalı göründü. Həm də bu məqamda onu da nəzərə
aldıq ki, ustad Nizami Gəncəvi özü də vəsf etdiyi eşqi elm anlayışı ilə sinonim kimi mənalandırmışdır:
Kainatda hər şey cəzbə bağlıdır,
Filosof onu eşq adlandırır.
Deməli, Nizami Gəncəvinin baxışlarında eşq sadəcə sevmək-sevilmək mənasında yox, dünyanı dərk etmək
və həyat eşqi kimi daha geniş və dərin mənada təqdim etmişdir. Yuxarıdakı misradakı "cəzbə" sözü də "elm"
sözünün sinonimi olaraq başa düşülə bilər. Bu isə bizə belə də düşünməyə əsas verir ki, dahi şair özü də eşqin
insanın mənəvi dünyasında və cəmiyyət həyatındakı rolunu elmin insanı, həyatı, dünyanı dəyişdirməkdəki təsiri
ilə bərabər tutmuşdur. Yəni Nizami Gəncəvinin eşq anlayışı dərin fəlsəfi mənaları əks etdirib, həm də elmin
cəmiyyət həyatındakı rolu məsələsini də əhatə edir. Bu mənada təqdim edəcəyimiz parçada "eşq" sözünü "elm"
ifadəsi ilə əvəz etmək, bir növ, Nizami Gəncəvinin yüksək ideyalarını müasir yanaşmalarla açıb şərh etmək
deməkdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Beləliklə, dünya şöhrətli Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin "Eşq haqqında bir neçə söz" şeirini "Elm
haqqında bir neçə söz" adı ilə XXI əsrin oxucusuna çatdırmaq böyük ustadın ölməz ideyalarının əbədiliyini, onun
əsərlərinin bütün dövrlər və zamanlar üçün aktual və müasir olduğunu daha bir fərqli nümunə ilə gündəmə
gətirmək vəzifəsini icra etmək deməkdir. Ədəbiyyat nəzəriyyəsində iqtibas adlandırılan bu üsulla Azərbaycan
ədəbiyyatında çoxlu sayda əsərlər yazılmışdır. İqtibas-geniş anlayış olub, yalnız bədii mətndəki sözlərin əvəz
edilməsini deyil, hər hansı bir yazıçının əsərinin, yaxud şifahi xalq ədəbiyyatı motivinin mövzusu və süjeti, hətta
süjetin müəyyən bir məqamı əsasında fərqli bir əsərin yazılma mənalarını ifadə edir. Ədəbiyyatımızda müstəqil
bir janr statusu qazanmış iqtibas formasında yazılan əsərlər içərisində Nizami Gəncəvidən istifadə etməklə yazılan
əsərlər də kifayət qədərdir. Təkcə onu göstərmək bəs edər ki, Nizami Gəncəvinin müxtəlif əsərlərindəki "Kərpic
kəsən kişinin dastanı", "Fitnə", "İskəndər və çoban" və sair mövzularda dönə-dönə müxtəlif səpkili əsərlər
meydana qoyulmuşdur. İqtibaşla bədii təqlidin nəzirəçiliyin fərqi bu formatda yazılan əsərlərin forma və
məzmunca yeni olması, burada hökmən təzə bir fikrin, ideyanın mənalandırılması ilə əlaqədardır.
Dahi Nizami Gəncəvidən iqtibas etməklə yaranmış "Elm haqqında bir neçə söz" şeirin oxuculara təqdim
edirəm.
Elm haqqında bir neçə söz
Dahi Nizami Gəncəvidən iqtibas
Elmdən başqa söz könlümə yaddır,
Ömrümün quşuna bilik qanaddır.
Elmdir mehrabı uca göylərin,
Elmsiz, ey dünya, nədir dəyərin?
Elmin qulu ol ki, doğru yol budur,
Ariflər yolunda, bil, elm uludur.
Bu dünya elmdir, öyrən, doyunca,
Elmdən başqa şey boş bir oyuncaq.
Elmsiz olsaydı xilqətin canı,
Dirilik sarmışdır böyük cahanı.
Elmsiz bir adam bir neydir - qırıq,
Yüz canı olsa da, ölübdür artıq.
Elmsiz bu dünya soyuq məzardır,
Ancaq elm evində rahatlıq vardır.
Elmin yanğısından gözəl şey nə var?
Elmsiz nə gül gülər, nə bulud ağlar.
Elm hiylə bilməz, lazımdır yazaq,
Elm sevdasından buraxmaq uzaq.
Köpək kimi yemək, içmək nədir, nə?
Bir pişik olsa da, can ver elminə.
Elm düşsə daşm da qəlbinə əgər,
Gövhərdən özünə məşuq düzəldər.
Maqnit olmasaydı elmin əsiri
Çəkməzdi özünə dəmir zənciri.
Kəhrəbanın elmə düşməsə canı,
Cəzb edə bilməzdi quru samanı.
Dünyada gövhər var, daş var nə qədər Elmsiz nə saman, nə dəniz çəkər.
Bu saysız-hesabsız maddələr yenə,
Elmlə meyl edir mərkəzlərinə.
Od kiçik bir dəlik tapmasa, hökmən
Elmlə çıxar çölə yerin təkindən.
Baxma ki, bu ürək can sultanıdır,
Elmə könül ver ki, canlar canıdır.
Kainatda hər şey elmə bağlıdır,
Filosoflar onu eşq adlandırır.
İdrakı dinləsək, söyləyir o da:
Hər şey elm üstündə durur dünyada.
Göylər yaransaydı elmdən azad,
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Düşün, olardımı yer üzü abad?
Elmsiz təndə can görmədiyimdən
Ürəyimi satıb elm almışam mən.
Elmlə dünyaya saldım dumanlar,
Eşqin gözlərini etmişəm xumar.
Elmdir bəzəyən yerdə hər yanı,
Doldurdum səsiylə elmin dünyanı.
Ondan uzaq gəzən hər cahil insan,
Elm ilə olacaq oxuyub yazan.
Elm qaranlıqda işıqdır, işıq,
Dünyada hər şeyə elmlə çatmışıq.
Ey Nizami, elmdir bu matahımız,
Elmlə açılsın qoy sabahımız!
***
Oxucu, elmdir dünyaya işıq,
Qaranlıqdan yalnız elmlə çıxmışıq.
Elm ki, əbədi Prometeydir,
Aqillər üçün elm susmayan neydir.
Elm haqda danışmaq düşüb əlimə,
Yaşasın alimlər, eşq olsun elmə!
Nizaminin eşqi dərin, uludur,
Eşq yolu həm də elmin yoludur.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-5 iyun.-№24.-S.2-3.
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Nizami irsinə ehtiramın təcəssümü
Xəyalə Muradlı
Ölçülüb-biçilərsə incə fikir, incə söz,
Nə qədər gözəlləşər, olar ürəyincə söz.
Kim ki sözə söz qoşub tapar haqqın səsini,
Sözlə iki aləmin açar xəzinəsini.
Bu xəzinəni yalnız açar tapanlar açar,
Yalnız söz ərlərinin dilləridir bu açar...
Söz xəzinəsinin xiridarı, sözün qiymətini bilən, adını dünya ədəbiyyatının korifeyləri sırasına həkk
etdirən, poeziya aləminin dühası Nizami Gəncəvinin ölməz ədəbi irsi insana məhəbbət, humanizm, yüksək əxlaq,
tərbiyə və bilik aşılamaqla bərabər, canlı tariximizdir, keçmişimizin ən qaranlıq guşələrinə işıq salan sönməz
məşəldir.
Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə
açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Böyük sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq
irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlayır.
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 Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev 2021-ci ili ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi ili” elan edib.
Bu qərarın qəbul olunması öz yaradıcılığı ilə bütün dünyada şöhrət qazanan, poetik aləmin dühası hesab
edilən dahi Nizami Gəncəviyə və ümumən, klassik ədəbi irsimizə dövlət səviyyəsində verilən yüksək dəyərin
bariz nümunəsidir.
Nizaminin yaradıcılığı hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizdə Nizami
əsərlərinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülüb, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr
edilib. Nizami Gəncəvinin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılıb. Mütəfəkkirin doğma şəhəri
Gəncədə məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılıb. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır.
Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir.
Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə keçirilib. Dahi şairin 800 illik yubileyi
onun irsinin tədqiqi və təbliğində əsaslı dönüş yaradıb. Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə həmişə milli
təəssübkeşlik və vətənpərvərlik mövqeyindən yanaşan Ümummilli Lider Heydər Əliyev Nizami irsinə xüsusi
diqqət yetirib. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar
Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği üçün yeni perspektivlər açdı. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin
bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilmiş 840 illik yubileyi mərasimləri ölkənin mədəni həyatının əlamətdar
hadisəsinə çevrildi.
Heydər Əliyev bildirirdi ki, insanların mənəviyyatına, tərbiyəsinə, əxlaqına, fikirlərinin formalaşmasına
şeir, ədəbiyyat, mədəniyyət nümunələri qədər güclü təsir göstərən başqa bir vasitə yoxdur. Tariximizə sahib
çıxmağı, saxtalaşdırılmasına yol verməməyi qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyan Ümummilli Liderin milli-mənəvi,
dini dəyərlərimizin, dilimizin qorunması, tariximizin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması yönündə atdığı
davamlı addımların miqyası geniş olub. Ulu Öndər gənclərə də çağırış edirdi ki, tariximizi, ədəbiyyatımızı yaxşı
öyrənin, dilimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi qoruyun.
Heydər Əliyevin siyasi kursunu bütün istiqamətlərdə uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev də
milli-mənəvi dəyərlərimizə xüsusi diqqət göstərir. “Müstəqillikdən əvvəl bizi millət kimi qoruyub saxlayan milli
dəyərlərimiz, milli ənənələrimiz, ana dilimiz, ədəbiyyatımız, musiqimiz olub” söyləyən dövlət başçısının
sərəncamları ilə 2019-cu ilin “Nəsimi ili”, 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili”, işğaldan azad olunmuş Şuşanın isə
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi Heydər Əliyev siyasətinin uğurlu davamının göstəricisi, həm də
təkcə ədəbiyyata deyil, ümumilikdə mədəniyyətə, Azərbaycana və sivilizasiyaya verilən dəyərdir.
Dövlət başçısının dahi şair, humanist mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinin
ölkəmizdə və dünyada ilboyu təntənə ilə qeyd edilməsi, 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan olunması ilə bağlı
imzaladığı sərəncam Nizami Gəncəvi yaradıcılığının Azərbaycan xalqının mənəviyyat xəzinəsində rolu və yerini
təbliğ etmək, gənc nəslə çatdırmaq məqsədi daşıyır.
Bu qərar ölkəmizdə klassik ədəbi irsimizə, milli ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin görkəmli
simalarının tanıdılmasına müstəqil Azərbaycan dövlətinin göstərdiyi xüsusi diqqətin və böyük qayğının əməli
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ifadəsidir. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə və ədəbiyyatına, ədəbitarixi şəxsiyyətlərimizə yenidən qayıdış istiqamətində apardığı ardıcıl siyasətin növbəti təzahürüdür.
Müvafiq sərəncam Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Nizami Gəncəvinin zəngin irsinin
tədqiqi, tərcümə və nəşr edilməsi haqqında 1979-cu ildə qəbul edilmiş qərar əsasında həyata keçirilmiş tədbirlərə
yenidən qayıtmağa, vaxtilə başlanmış mühüm işləri daha əhatəli şəkildə və yaradıcılıqla davamına xidmət edir.
Azərbaycanda və dünyada kifayət qədər tanınmış və böyük şöhrət qazanmış Nizami Gəncəvinin zəngin
bədii irsini azərbaycançılıq və müstəqil dövlətçilik işığında yenidən tədqiq və təbliğ etməklə bu görkəmli sənətkarı
daha dərindən kəşf etməyə və bütün parlaqlığı ilə yenidən tanıtmağa ehtiyac var. Qeyd edilən sərəncam da bu
nəcib və önəmli vəzifənin gerçəkləşdirilməsini hədəfə alıb.
“Nizami Gəncəvi ili” mütəfəkkirin həyat və yaradıcılığını bütün istiqamətlər üzrə yeni təfəkkür əsasında
tədqiq və təhlil etməyə geniş meydan açır, yüksək imkan yaradır. Dahi şairin əsərlərinin dünya dillərinə tərcüməsi,
haqqında xarici dillərdə tanıtım kitablarının nəşri kimi qarşıya mühüm vəzifələr qoyur. Bütün bunlar Nizaminin
sülhün, əmin-amanlığın, ədalətin, insanpərvərliyin bərqərar olması ilə bağlı bəşəri çağırışlarının daha dərindən
öyrənilib, dünyaya çatdırılmasına kömək edəcək. Beləliklə də, “Nizami Gəncəvi ili” nizamişünaslıq elmini daha
da irəli aparmağa, müasir dövrün tələbləri səviyyəsinə yüksəltməyə təkan verəcək.
Ancaq bu mühüm qərar özündə yalnız dahi şairin anadan olmasının 880 illik yubileyini ehtiva etmir. Bu
həm də daşıyıcısı olduğumuz dəyərlərin millət olaraq o dəyərlərə sadiqliyimizi təsdiq edən sənəddir. Bu gün milli
ideologiyamızın əsas tərkib hissələrindən biri azərbaycançılıqdır. Azərbaycançılıq həyat tərzində, əxlaqda,
mənəviyyatda, dildə, dində, ədəbiyyatda, mədəniyyətin bütün sahələrində əsas istiqamətlərdəndir. Millətin
mədəni-mənəvi mövcudluğunun bütün təzahürləri bu gün vahid bir ideya ətrafında sıx surətdə birləşib. Millimənəvi dəyərlərə göstərilən qayğı da dövlət siyasətinin başlıca prinsiplərindən biridir. Azərbaycan Prezidentinin
imzaladığı adıçəkilən sərəncam da milli-mənəvi dəyərlərimizin dövlət səviyyəsində himayə edilməsinin növbəti
parlaq təzahürüdür.
Nizami Gəncəvinin növbəti yubileyinin ilboyu ölkəmizdə və dünyada silsilə tədbirlərlə qeyd edilməsini
nəzərdə tutan sərəncam yeni nəsillərdə milli iftixar, azərbaycançılıq, vətənpərvərlik duyğuları aşılamaq, millimənəvi özünüdərk prinsiplərini daha geniş təbliğ etmək üçün də qarşımızda yeni perspektivlər açır.
2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi yalnız Nizami Gəncəvinin irsinin araşdırılması ilə məşğul
olan tədqiqatçılar üçün yox, bütün insanlar üçün bir çağırışdır. Şərq ədəbiyyatının fəlsəfi fikrinin ən böyük
yaradıcılarından biri, xalqımızın ruhunu, bəşəri dəyərləri öz yaradıcılığında ifadə edən və dünyada yayan dahi
mütəfəkkiri hər bir azərbaycanlının könlünə köçürmək çağırışı...
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Azərbaycan regionun dayanıqlı inkişafı üçün yeni perspektivlər açır
Magistr və doktorantların III Beynəlxalq Elmi Konfransı Nizami Gəncəvinuin 880 illiyinə həsr
olunmuşdur
Sabir Əliyev
Xəbər verildiyi kimi, iyunun 4-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), İqtisadiyyat
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı, PAŞA Holdinqin baş
sponsorluğu ilə iqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində magistr və doktorantların III Beynəlxalq Elmi konfransı
keçirilmişdir.
Nizami Gəncəvinin 880 illiyi münasibətilə “Nizami Gəncəvi və davamlı inkişaf” mövzusunda keçirilən
konfransda dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, dünyanın 34 ölkəsindən 695 tədqiqatçı, BMT, Dünya Bankı, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı kimi nüfuzlu maliyyə təşkilatlarının mütəxəssisləri, ictimaiyyət və özəl sektorun
nümayəndələri, alimlər iştirak etmişlər.
Konfransı açan UNEC-in rektoru, professor Ədalət Muradov builki konfransın coğrafiyasının daha da
genişləndiyini, elmi məqalələrin sayının və nüfuzunun daha da artdığını qeyd edərək onu əvvəlkilərdən
fərqləndirən məqamlara diqqət çəkmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağın işğaldan azad edildiyini və konfransın ərazi bütövlüyünü təmin etmiş
Azərbaycanda keçirildiyini xüsusi vurğulamış, qazanılan möhtəşəm zəfərin regionun dayanıqlı inkişafı üçün yeni
perspektivlər açdığını diqqətə çatdırmışdır.
Ədalət Muradov konfransda iki təkliflə çıxış etmişdir. O, Ağdamda yaradılacaq Qarabağ Universitetinin
IV sənaye inqilabı tələblərini nəzərə alaraq Azərbaycanın rəqəmsal transformasiyasını təmin edəcək, insan
kapitalı formalaşdıracaq universitet olmasını, magistr və doktorantların növbəti IV beynəlxalq konfransının
Ağdamda “Smart universitet”, rəqəmsal təhsil mövzularında keçirilməsini təklif etmişdir.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
Azərbaycanda 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi və dahi şairin 880 illik yubileyi münasibətilə
Gəncədə silsilə tədbirlərin keçirildiyini söyləmişdir. O, bu konfransın Azərbaycan təhsilinə böyük töhfələr
verməklə yanaşı, Nizami yurdunun dünyada tanıdılması baxımından böyük rol oynayacağını diqqətə çatdırmış,
dinlənilən məruzələrin Gəncədə kiçik və orta biznesin inkişafına, postmüharibə dövründə əhalinin məşğulluğunun
artırılmasına və yeni iş yerlərinin açılmasına təkan olacağını vurğulamışdır.
Tədbirdə çıxış edən iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov isə innovativ iqtisadiyyatın təhsil sistemi ilə
bağlılığına diqqət çəkərək UNEC-də keçirilən elmi konfransların bu istiqamətdə təqdirəlayiq olduğunu demişdir.
Dövrün qlobal çağırışlarından, sosial-iqtisadi inkişaf və inkişafın dayanıqlığını təmin edən amillərdən söz açan
nazir IV sənaye inqilabının ölkə iqtisadiyyatı qarşısında yeni yanaşmalar ortaya qoyduğunu, Azərbaycanın hərb
meydanında qazandığı qələbənin təməlində güclü iqtisadiyyatın dayandığını bildirmişdir. Mikayıl Cabbarov
Nizami Gəncəvi yaradıcılığının dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi üçün aparılan tədqiqatlar sahəsində tükənməz
xəzinə olduğunu da qeyd etmişdir.
Təhsil naziri Emin Əmrullayev konfransda elmi tədqiqatların aparılmasının əhəmiyyətindən danışaraq
demişdir: “Tədqiqat işlərində vaxtı keçmiş alətlərlə müasir dövrün çağırışlarına cavab vermək istəyi müşahidə
olunur. Hesab edirəm ki, bu sahədə dəyişikliyin həyata keçirilməsi, ali təhsilin yeni modelinin qurulması və bunun
elmi tədqiqatlara sirayət etməsi önəmlidir”. Nazir son illər ərzində azərbaycanlı alimlərin yazdığı məqalələrin
sayında dəyişiklik nəzərə çarpdığını da qeyd etmişdir: “Bu sayı daha da artırmaq lazımdır. Kimlərin həmin
məqalələrdən sitat gətirməsi məsələsi də önəmlidir. Gündə bir neçə saatlıq tədqiqat aparmaqla dünya alimləri ilə
rəqabət aparan alim nəsli yetişdirə bilmərik. Odur ki, çalışqan olmaq lazımdır”.
PAŞA Holdinq Şirkətlər Qrupunun baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov çıxış edərək holdinq tərəfindən
təhsil sahəsində həyata keçirilən layihələrdən söz açmışdır. Ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində
reallaşdırılan tədbirləri, təcrübə proqramlarını, əmək fəaliyyətinə cəlb olunmalarını xüsusi vurğulamış, holdinqin
bundan sonra da təhsil layihələrini dəstəkləməyə davam edəcəyini demişdir.
Çıxışlardan sonra Nizami Gəncəvi irsi ilə bağlı tədqiqatlar aparan ABŞ-ın Prinston Universitetinin
professoru Maykl Barrinin “Nizami Gəncəvi irsi” və Corc Vaşinqton Universitetinin dekanı, professor Maykl
Feyerin “Təhsil və iqtisadiyyat” mövzusunda videoməruzələri dinlənilmişdir. Sonda konfransın təşkilatçılarına
göstərdikləri dəstəyə görə UNEC tərəfindən təşəkkür plaketləri təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda qərara
alınmışdır ki, konfransın məruzələr kitabının Harvard, Oxford, Yale, Stanford, Princeton, Columbia, Toronto,
Çikaqo, Duke və digər aparıcı universitetlərin, eləcə də Royal Danish Library, British Library, Biblioteque
Nationale de France kimi nüfuzlu universitet və dövlət kitabxanalarının kataloqlarında yerləşdirilsin.
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Onlayn qaydada keçirilən konfrans iyunun 7-də başa çatmışdır. Konfransdan sonra Azərbaycan Dövlət
İqtisad Univesitetinin (UNEC) rektoru, professor Ədalət Muradov keçirilən beynəlxalq konfransın məqsəd və
vəzifələri ilə bağlı “Azərbaycan” qəzetinin əməkdaşına müsahibə vermişdir. Rektor demişdir ki, konfransda ABŞ,
Rusiya, Çin, Cənubi Koreya, Kanada, Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, Fransa, Avstraliya, Norveç, Niderland,
Belçika, Polşa, Macarıstan, Türkiyə, İndoneziya, Yaponiya, Misir, Cənubi Afrika və ümumilikdə, 34 ölkədən
alim-tədqiqatçılar iştirak etmişlər. Bu isə konfransın beynəlxalq nüfuzunun daha da artdığının göstəricisidir.
Ə.Muradov daha sonra bildirmişdir ki, III Beynəlxalq Elmi Konfransı əvvəlkilərdən fərqləndirən ən vacib
məqamlardan biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi dövrünə düşür: “Xalqımızın Vətən
müharibəsində qazandığı möhtəşəm qələbə regionumuzda tamamilə yeni reallıqları yaratmaqla yanaşı,
Azərbaycanın və bütövlükdə regionumuzun dayanıqlı iqtisadi inkişafı üçün yeni perspektivlər açır. İşğaldan azad
olunmuş ərazilərimizdə “ağıllı” şəhər, “ağıllı” kənd layihələrinin işlənməsi və reallaşdırılması, yaşıl enerji və
müasir enerjiyə qənaət texnologiyalarından istifadə, təbii resursların istehsal proseslərinə cəlb olunmasında
yüksək ekoloji standartların tətbiqi, yeni nəqliyyat dəhlizlərinin açılması kimi strateji məsələlərin elmi cəhətləri
bu gün Azərbaycan iqtisadçılarının gündəmində olan əsas mövzulardandır. Bütün bu məsələlər müzakirələrdə
özünə geniş yer almışdır”.
Rektor qeyd etmişdir ki, bu beynəlxalq konfransın “Nizami Gəncəvi və dayanıqlı inkişaf” mövzusuna
həsr edilməsi təsadüfi deyil: “Cəmiyyətdə baş verən hadisələrə ümumbəşəri mövqedən yanaşma Nizami
yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Nizami Gəncəvi əsərlərinin məhz bu cəhəti onun əbədi müasirliyini, böyük elmi
və mənəvi əhəmiyyətini daha yaxşı əks etdirir. Şairin cəmiyyətdə tutduğu mövqeyinə, həyata baxışlarına görə birbirindən kəskin fərqlənən insanların mənəvi dünyasına baxışları xalqımızın multikultural dəyərlərinin nə qədər
qədim və dərin köklərə malik olmasının parlaq nümunəsidir. Odur ki, Nizami irsinin iqtisadçılar tərəfindən tədqiqi
iqtisad elminin ən müasir cərəyanlarından olan davranış iqtisadiyyatı və eləcə də dövlətin iqtisadi proseslərdə
iştirakı istiqamətlərində yeni konseptual ideyaların ortaya çıxarılması üçün əhəmiyyətli nəticələr verə bilər. Elə
bu məqsədlə növbəti 3-cü konfrans dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəviyə həsr olunmuşdur”
Sonda qeyd edək ki, 4 gün davam edən konfransda 16 seminar və 66 bölmədə müzakirələr aparılmışdır.
Təxminən 600-ə yaxın məruzə dinlənilmiş, xarici ölkələrdən olan tədqiqatçılar özlərinin apardıqları
araşdırmalarla bağlı məlumatlar vermişlər. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyevin Qarabağın azad
olunmasından sonra verdiyi tövsiyələri əsas tutaraq ən aktual mövzuların müzakirəsi aparılmışdır. Seminarlarda
“ağıllı” şəhər, “ağıllı” kənd konsepsiyası ilə bağlı sənaye inqilabı və s. bu kimi məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Prezidentin Ağdamın Baş Planının təsdiqi zamanı bəyan etdiyi Ağdamda yaradılacaq Qarabağ Universiteti də
konfransda müzakirə mövzusu olmuş, bununla bağlı müxtəlik təkliflər irəli sürülmüşdür.
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Nizamidə türk dünya qavrayışı və “Qeser” dastanı ilə uyğunluqlar
1-ci yazı
Tahir Nəsib,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Qədim türksoylularda, xüsusən də ural-altaylarda bəlli rəqəmlərin demək olar ki, hər birinin xüsusi ruh
əlamətləri olub¬. Lakin bunlardan seçilmiş elə rəqəmlər var ki, onlar daha keyfiyyətli ruh xüsusiyyətləri daşıyıb
və bunlar türksoyluların dünya baxışlarını, inanclarını əks etdirmədə sümükləşərək ayrıca sehrə, ovsuna
çevriliblər. Qədim türksoyluların ruh dünyasında və siyasi-mədəni həyatlarında rəqəmlərin ayrıcalıqlı keyfiyyət
halları alması bir tərəfdən kortəbii inkişafın nəticəsidirsə, digər tərəfdən siyasi-hərbi ittifaqların qurulmasında
iştirakçı tayfaların üzvlüklərinin sayları ilə əlaqəlidir. Əgər 1,3,4,7,8,9,10 rəqəmlə¬rinin genetik xüsusiyyətləri
kodlaşdırması minillərin təsiri ilə birinci halda ruhla əlaqəlidirsə, 3,9,10,16,19,24,30,40 və s., ikinci halda gerçək
həyatın insanlardan asılı olan və olmayan siyasi-hərbi-mədəni tələbləri ilə həmin rəqəmlər türksoyluların tarixində
ayrıca əhəmiyyətli xüsusiyyətlə kökləşib.
1 rəqəmi tək Tanrı, Ak Börünün tək olması və böyük türk¬soylu fatehlərin, sərkərdələrin, xaqanların
dünyanı tək ba¬şına idarə etmək istəyilə Əmir Teymurun “Göydə Tanrı tək olduğu kimi, yerdə də hakim tək
olmalıdır” məşhur deyimi kimi, müqəddəsləşib və ümumiyyətlə, kişilik rəmzidir.
3 rəqəmi Oğuz Xanın hər bir qadından 3 oğlunun olması və onların arasında tapılmış qızıl yay və üç
gümüş oxu sındırıb bölməsi, nağıllarda üç qardaş, üç göyərçin donuna girə bilib qəhrəmana yardım edən qız,
monqol-buryatlarda üç xeyirxah-xilaskar bacı, Qeserin üç eyni dəyərli müsbət qəhrəmanları bir yerdə əvəz etməsi,
yakut-saxa türklərinin üç kurkanlar və s. adlanmaları ilə müsbət keyfiyyət əlaməti daşıyıb.
4 rəqəmi qədim türksoylularda dünyanın dörd bir tərəfinə inancla Günəşin rəmzi işıq bildirən + dörd
tərəfli işarə ilə əlaqəlidir və bunlardan da, xüsusən, Şərqə – Günəş çıxan tərəfə və cənuba böyük dəyər veriblər,
şimal ilə qərbi soyuq və qaranlıq qəbul etməklə pis ruhlu tərəflər sayıblar. 7 türksoylularda ən müqəddəs dəyər
daşıyan əsas (1,7,9,10) rəqəmlərdən biri və türklərin özündə isə ən əsasıdır. Bu münasi¬bə¬tin yaranmasında əsas
başlıca səbəb Uca Göyə Tək Tanrının məs¬kəni kimi baxıldığına görə Böyük və Kiçik Ayı bürclərinin hər birində
ulduzların sayının 7 olması ilə bağlıdır. Göyə kişi, Yerə qa¬dın kimi baxıldığı üçün də 7 rəqəmi kişilik rəmzi kimi
möhkəm¬lənib. Tanrıdan 7 oğul diləmək, türksoylu¬ların yeni yurd salarkən 7 dağdan, təpədən ibarət olan yeri
seç¬məsi, nağıl qəhrəmanının 7 dağ keçdikdən sonra istəyinə çatma¬sı, Koroğlunun 7777 dəlisinin olması və s.
həmin təsəvvürlərin nəticəsində yaranıb.
9 rəqəmi An-İn (kişi-qadın, xeyir-şər, ağ-qara, işıq-qaran¬lıq və s.) inancına, fəlsəfəsinə görə kişilik
rəmzidir. butanın dəyişik vəziyyəti olmaqla 9 rəqəmi yuxarı tərəfdə kişini (enli kürək), aşağı tərəfdə qadını – 9un çevrilmiş variantı 6 (beldən aşağı hissənin geniş olması) bildirib. Türklərdə istər kişilər, is¬tər¬sə də qadınlar
uşaqlarının oğlan olmasını ruh səviyyəsində daima arzuladıqları üçün, butanın 6 (qadın) quruluşunu
sevmə¬yiblər, 9 (kişi) vəziyyətini daha güclü sayaraq müdafiə ediblər.
10 rəqəmi həm ruh səviyyəsində, həm də riyazi-elmi-hesab cəhətdən türklərə aid olduğu üçün (Xarəzmi
ilk dəfə cəbrdə 10-luq say hesabını müəyyənləşdirib) ancaq bunlarda böyük ruh dəyəri daşıyır. 10 rəqəminin
türksoylularda köklü ruh xüsusiyyəti daşı¬ması onların Tanrıya çox yaxın olması və onun haqqın, ədalətin
qoruyucuları, ilahi ədaləti pozanlarınsa cəzavericiləri kimi tanın¬masında da özünü göstərir. Məhz bunun
nəticəsidir ki, xristian¬lıqda türksoyluları “Qoq-Maqoq” adlandırıb “Tanrının qamçısı” hesab ediblərsə, islamda
onlara “Allahın əskəri” deməklə haqqın keşikçiləri kimi tanıyıblar. “Qeser” dastanında 10 ölkənin sahibi,
hökmdarı kimi tərənnüm edilib.
Türklükdən aşıb-daşıb bəşəriyyətin övladı olmuş Kainatın nizamı haqda yüksək dəyərli fikirlərinə görə
də kimsə Nizami ilə müqayisəyə gələ bilməz. Buna görə də Nizaminin nə demək istədiyini mümkün qədər onun
öz demək istədiyi mənada anlamağa çalışmalıyıq. N.Gəncəvinin ideal hökmdar yaratmaq və tapmaq üçün
Ma¬ke¬doniyalı Aleksandrı tarixdə olduğu kimi yox, təsəvvür et¬diyi, görmək istədiyi kimi yaratmasının bir
dəyişik şəklinə biz “Yeddi gözəl”də fars şahı Bəhram Gurun təsvir olunmasında görürük. “Yeddi gözəl”ə şərh
verənlər Bəhram Gurun 420-ci ildə Sasani şahı olmuş Yəzdigərdin oğlu olduğunu qeyd edirlər. Lakin əsərdəki
ruh qatlarını incələdikdə və farslarla türklər arasındakı 589-cu ildəki çəkişmələri incələdikdə onun daha çox
Bəhram Çu¬binə (Gur) uyğunluğu açığa çıxır. Tarixi gerçək hadisələr təs¬diq¬ləyir ki, İran-fars tarixində türklərə
ilk dəfə qalib gəlmiş və buna görə də şahlardan da böyük nüfuza, tarixi ad-sana sahib olmuş sərkərdə Bəhram
Çubin (Gur) 589-cu ilin av¬qustunda Herat ya¬xın¬lığında, Gerirud çayı ətrafındakı dərədə hiy¬lə ilə türk
sər¬kər¬də¬si Yan Souxun (Savə şah) ordularını mü¬hasirəyə salmaqla bö¬yük çətinliklərlə təsadüfən onları
məğlub edir. Sonralar isə İran taxt-tacı uğrunda çəkişmələrdə məğlub olduqda türklərə sığınır. Ümumfars
tarixində böyük təsir bağışlayan bu hadisə Firdovsi, Təbəri, Dinəvəri, Sələbi və s. kimi əsasən fars mənşəli şair
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və tarixçilərin əsərlərində böyük qürur mənbəyinə çevrilir. Bu fikirlərimizin əsaslı olmasına inamı “Yeddi gözəl”
də Çinə aid münasibətlərin çox olması da təsdiqləyir. Xatırladaq ki, Sasanilər dövründə türklərə çinlilər, xaqanlara
isə çin şahları deyilərdi.
Yəzdigərd öz oğlu Bəhramı Yəmən ölkəsinə göndərdikdə orada hökmdar Nemanın onun üçün rumlu
memar Simnar va¬sitəsilə Xəvərnəq qəsrini tikdirir. Bu qalanı təsvir edərkən Ni¬zami yazır: “Elə bil Təngluşanın
yüz min xəyalları cilvələnirdi”. Təngluşan adı açıqca Çində türk tabqaçların qurduqları Tan imperiyasına və onun
yaradıcısı, sərkərdə, türk əsilli Lu-şa¬na işarədir. Dünya tarixinin ən mədəni və inkişaf etmiş impe¬riyasının
adının çəkilməsi, islam dünyasının Çinə daimi gözəllik və elm məskəni kimi baxması münasibəti də təsadüfi hal
ola bilməzdi, xüsusən də Gəncəvi kimi dünya haqda ensiklopedik məlumatlara malik bir dahi üçün. Bəllidir ki,
N.Gəncəvi qəhrəmanlarını tarixdə olduqlarından daha çox öz bildiyi kimi yaradır. Buna görə də Bəhram Gurun
Bəhram Çubin olması bir o qədər də yanlış görünmür. Başqa bir yerdə Çinlə əlaqəli oxuyuruq:
İşə başlamamışdan əvvəl bilsəydim,
Bu çinlilər işinin naxışını
Bu dairədə bir az da bundan yaxşı çəkərdim.
Burada da açıqca çinlilərə yüksək rəğbət bəslənilir. Yaxud da Xəvərnəqlə bağlı başqa bir təqdimatda yenə
də eyni mü¬nasibəti görə bilərik:
Elə gözəl bir behişt bağı oldu ki,
Göy ona Yerin qibləsi,
Kainat isə Çin Baharı deyirdi.
“Yeddi gözəl”də rəqəmlərlə əlaqəli xüsusiyyətlərdə diqqəti daha çox çəkən məqamlardan biri də
məsnəvinin onluq misra¬lardan ibarət şeir misraları ilə yazılmasıdır. Əgər dahi mütəfək¬kir öz fikirlərini ancaq
bu sayın əhatəsində tam və aydın şəkildə, məzmunda izah edə bilmişsə, yanılmırıqsa, əvvəlki səhifələrdə
vurğuladığımız türklük xüsusiyyətinin on dəfə daha artıq qüv¬vətli olmasının, Qeserin on ölkəyə sahib olması
ruh qavrayışının Gəncəvidə eyni səviyyədə, lakin başqa keyfiyyətdə canlanma¬sıdır. N.Gəncəvinin özünü
dinlədikdə bəlli olur ki, bu hal heç də təsadüfi deyil, onun ruh aləmi ilə bağlıdır:
Mənim borcum ondan ibarət idi ki, söz əyarını
Onda on verim, onda beş yox.
Mənim ənbərimi heç kimsə almasa,
Maya üçün mənim ipəkdəki müşküm bəsdir.
On rəqəminin Gəncəvidə belə yüksək ruh dəyəri daşıma¬sını bir daha təsdiqləmək üçün türk tayfa
birliklərindən doqquz oğuz, on uyqur adlarını da önə çəkməliyik, ural-altay mənşəli hun-macar tayfası onqurların
adlarında 10 “Qur” və “Gur” qav¬rayışlarının olması bunların türklərdə müqəddəs dəyərlər daşı¬dığına işarədir.
Böyük türk fatehi Əmir Teymurun öz ağsaqqalı, ruhani rəhbəri Seyid Bərkə və özü üçün tikdirdiyi məqbərənin
Gur Əmir adlanması da “Gur” kökü ilə əlaqəlidir və bu kökün mə¬na əlaqələri və çalarları haqda geniş bir
araşdırma yazmaq olar.
Tarixi mənbələr yazırlar ki, türklərlə savaşda Bəhram Çu¬bin (Gur) əsasən öz oxçularının məharətinə
güvənirmiş. “Yed¬di gözəl”də də buna işarələr çoxdur:
O, qranit daşları oxla bir-birinə elə tikirdi –
Heç ipəyi və tirmə parçanı da elə tikmək olmaz.
O, bir nişana ox atarkən
Qovluqdakı bütün oxları haman bir nöqtəyə vururdu.
Ümumi yaradıcılığından görünür ki, Gəncəvi türk-fars ta¬rixi münasibətlərinə, Çin mədəniyyətinə
yüksək səviyyədə ma¬raq göstərib. Lakin N.Gəncəvi öz ideallarına sadiq qalaraq, C.Ruminin təbirilə desək,
olduğu kimi görünməklə, bəşəriyyətin gələcəyini arzuladığı kimi təsəvvür edib görür, Bəhram Guru insanlıq
naminə müsbət yöndə tərbiyə etməyə çalışır.
Qədim türklərdə ruhlar keyfiyyətlərinə, əhəmiyyətlərinə görə dərəcələrə bölünürdü və Göyün müxtəlif
qatlarında təsəv¬vür olu¬nur¬du. Əgər əcdadlarımızın ruhuna hörmət olaraq, ümu¬miyyətlə, sev¬gi məfhumunu
dərəcələrə bölüb mərtəbələsək, bi¬rincidə hər bir insanın şəxsi sevgisi, ikincidə valideynlərə, yaxın qohuməqrə¬ba¬la¬ra olan sevgi, üçüncüdə ümumxalq, milli sevgi, dördüncüdə ümum¬bəşəri, insanlıq sevgisi, beşincidə
Tanrı sev¬gisi yerləşməli və qanuni olaraq yuxarı mərtəbələr aşağıdakı¬lar¬dan daha üstün tu¬tulmalıdır.
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N.Gəncəvi ümumbəşəri və insanlıq sevgisi mərtəbə¬sin¬də Tanrı sevgisindən uzaq düşməyərək ya¬şayıbyaradıb. Buna görə də onu yalnız bu mərtəbələrin də¬yərləri ilə qiymətləndirmək olar. Bu keyfiyyətlərinə görə
də Nizami əsl türk gen yaddaşını daşımaqla və türklərin tarixdəki dəyərlərini olduğu kimi qabart¬maqla özü ilə
boy ölçə biləcək dünya mədəniyyəti dahilərindən Firdovsi, Dante, Şekspir, Tols¬toy və s. kimi klassiklərdən bir
baş ölçüsü ucadır. Bu cür qiy¬mətləndirmənin əsas səbəbi də onda, ümumiyyətlə, milliyyət¬çi¬lik anlayışının
olmamasıdır.
Nizami humanizmi ondan sonra gələn Qərb intibahçılarının, daha sonra digər ədəbi istiqamətlərin
humaniz¬mindən daha geniş və üstündür. Onları minilliklər, yüzilliklər ər¬zində fasilə vermədən öz siyasi-hərbi
və milli-mədəni təsir¬lə¬rin¬də saxlayan türklər və qısqanclıqla onların tarixi varlıqlarını qə¬bul etmək
istəməyənlər Ni¬za¬mini qiymətləndirərək özlərinə də aid edə bilmirlər, türklü¬yünü də etirafa cürətləri çatmır.
Çünki N.Gəncəvi udulmayacaq qədər çox nəhəngdir, dəyərlidir.
Xalq Cəbhəsi. - 2021. – 8 iyun. - № 57. - S. 14.
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Musiqidə yaşadılan Nizami mövzuları: “Xeyir və Şər” baleti
Lalə Azəri
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı səkkiz əsrdir insanları düşündürür. Sözün əsl
mənasında, sirlər xəzinəsi olan Nizami irsi Şərq və Qərb poetik-fəlsəfi fikrinin inkişafına təkan verib. Sairin
bəşəriyyəti sülhə, səadətə, humanizmə çağıran ideyaları beş poema-məsnəvi – “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və
Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” və “İsgəndərnamə” vasitəsilə bizlərə gəlib çatıb. Nizaminin
“Xəmsə”si Azərbaycan mədəniyyətinin elçisi kimi dünya mədəni irsinin zənginləşməsinə töhfə olub, eyni
zamanda ölkəmizdə və xaricdə elm, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinin yaradıcılığını genişləndirib.
Nizami mövzuları Azərbaycan musiqisində də şedevr əsərlərin yaranmasına vəsilə olub. Bunlardan biri
də görkəmli bəstəkar, Xalq artisti Tofiq Bakıxanovun şairin “Yeddi gözəl” poeması əsasında yazdığı “Xeyir və
Şər” baletidir. Musiqişünas Nərgiz Qulamova ilə əsərin ideya-sənətkarlıq xüsusiyyətləri haqqında həmsöhbət
olduq.
– Nərgiz xanım, xeyir və şər məfhumları bəşəriyyətin əbədi, əzəli mövzularıdır. Dahi Nizaminin də bu
ənənəvi mövzuya məxsusi baxışı var. Bəs Tofiq Bakıxanov bu problemi baletdə necə qoyur?
– Xeyir və Şər mövzusunu Nizaminin yaradıcılığında aparıcı mövzulardan hesab etmək olar. Əslində, bu
mövzunun kökləri çox dərindir. Xeyirlə şərin qarşıdurmasını şifahi xalq ədəbiyyatından, nağıllardan,
dastanlardan, hətta dini rəvayətlərdən bilirik. Nizami bu mövzunu yüksək poetik dillə, yüksək sənətkarlıqla
qələmə alıb. “Xeyir və Şər” “Yeddi gözəl” poemasında Çin gözəlinin Bəhram şaha söylədiyi nağıl-rəvayətlərdən
biridir. Müəllif burada Şərin müvəqqəti qələbəsindən sonra, yenə axırda Xeyirin təntənəsini göstərir. Bu
hekayətdən çıxarılan məntiqi nəticə budur: Şər – haqsızlıq nə qədər hökm edirsə-etsin, Xeyir – həqiqət axırda ona
qalib gələcək.
Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığında “Xəzər balladası”, “Şərq poeması” baletləri ilə yanaşı, “Xeyir və Şər”
baleti də özünəməxsus yer tutur. Bir cəhəti xüsusi vurğulamaq istərdim ki, Tofiq Bakıxanov balet yaradıcılığında
öz müəllimi, böyük bəstəkar Qara Qarayev ənənələrinin davamçısı kimi çıxış edir. Diqqəti cəlb edən cəhətlərdən
biri də odur ki, Q.Qarayev Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasına müraciət edərək ümumiləşmiş planda böyük bir
musiqili-xoreoqrafik dram yaratmışdısa, T.Bakıxanov bu poemadan yalnız bir gözəlin – Çin gözəlinin hekayəsi
əsasında dərin məzmunlu, emosional əsər bəstələyib.
“Xeyir və Şər” baleti 1991-ci ildə, Nizami Gəncəvinin 850 illik yubileyi ərəfəsində yazılıb və yubiley
münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyinin Bəstəkarlar İttifaqı ilə birgə keçirdiyi müsabiqədə mükafata layiq görülüb.
Baletin musiqisi ilk dəfə 1992-ci ildə keçirilən Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik musiqi plenumunda İsmayıl
Hacıyevin dirijorluğu ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında ifa olunub.
– Bildiyim qədər, balet uzun illər səhnələşdirilməyib...
– Əsər Akademik Opera və Balet Teatrında dinlənilib qəbul olunsa da, ilk dəfə kiçik səhnədə – Şövkət
Məmmədova adına Opera studiyasının səhnəsində Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin müəllim-tələbə kollektivinin
iştirakı ilə tamaşaya qoyulmuşdu. Tamaşanın musiqi rəhbəri Yaşar İmanov idi, əsər Azərbaycan Televiziyası və
Radiosunun simfonik orkestrinin müşayiəti ilə oynanılırdı. Bu tamaşa Azərbaycan Televiziyasında da nümayiş
olunub. Balet 16 ildən sonra, 2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında səhnələşdirilib
və repertuara daxil edilib. “Xeyir və Şər” baletinin libretto müəllifi baletmeyster Rəşid Əhmədov, quruluşçu
xoreoqrafı Tamilla Şirəliyeva, quruluşçu rəssamı Tahir Tahirov, musiqi rəhbəri Cavanşir Cəfərov idi. Rollarda
balet truppasının aparıcı artistləri – Rimma İsgəndərova, Gülağası Mirzəyev və başqaları çıxış etmişdilər.
– Həmin vaxt tamaşa necə qarşılanmışdı?
– “Xeyir və Şər” də musiqi ictimaiyyəti tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, dövri mətbuat səhifələrində
musiqişünasların rəyləri çap olunmuşdu. 2020-ci ildə, bəstəkarın 90 illik yubileyi ərəfəsində Bəstəkarlar İttifaqı
tərəfindən nəşr olunmuş “Tofiq Bakıxanovun baletləri” kitabında (Bakı, 2020, tərtibçi Günay Məmmədova,
redaktor Rafael Hüseynov) həmin məqalələr toplanaraq işıq üzü görüb.
Balet Xeyirlə Şər arasındakı əbədi mübarizədən – fəlsəfi və həyat həqiqətindən bəhs edir. Əsərin
iştirakçıları mərhəmətli Xeyir, qəzəbli Şər, qızlar, quşlar, simvolik güllərdir. Bu personajlar baletin dramaturji
konfliktinin əsas cəhətləridir. Əsərdə qarşı-qarşıya qoyulmuş məhəbbət və nifrət, mərdlik və xəyanət sonda
Xeyirin qələbəsi ilə tamamlanır. Göründüyü kimi, baletin musiqi və libretto müəllifləri Nizaminin poemasından
əsas ideyanı – Xeyir və Şər qüvvələrin qarşıdurmasını götürərək, onu özünəməxsus, müasir tərzdə, musiqi və rəqs
dilinə çevirərək simvolik obrazlar vasitəsilə tərənnüm ediblər.
Bəstəkar eyni zamanda Xeyirlə Şərin mübarizəsini daha dolğun təcəssüm etdirmək üçün baletə yeni
personajlar əlavə edib. Məsələn, Lian oazisinin sahibəsi Gültəkin, həyat ağacı Kök-saqqız və s. baletin
məzmununa rəngarənglik qatır.
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– Baletin musiqi dili barədə də fikirlərinizi bölüşərdiniz.
– Baletin musiqisi 17 nömrədən ibarətdir. Nömrəli quruluşa baxmayaraq, balet vahid simfonik inkişafa
əsaslanır və tam vəhdət halında qəbul olunur. Bütün nömrələrin məzmunundan görünür ki, baletin musiqisi birbiri ilə təzad təşkil edən, lakin vahid kompozisiya şəklində üç səhnədə birləşdirilib: Proloq – “İntrada”, “Səhra” “Oazis”, Epiloq – “Xeyirin qələbəsi”. Bunlar həm də baletin süjet xəttini xarakterizə edən dramaturji düyün
nöqtələridir. Məhz bu səhnələrdə baletin obrazları qarşılaşdırılır və inkişafa təkan verən hadisələr öz əksini tapır.
Göründüyü kimi, biraktlı baletin quruluşunda özünü göstərən üç mərhələ özlüyündə dramaturgiyanın inkişafından
irəli gəlir.
Balet İntrada ilə başlanır. Burada baletin bütün personajlarının ilkin təqdimatı – ekspozisiyası təqdim
olunur. Eyni zamanda Xeyir və Şərin konfliktinin ilk sədaları da girişdə özünü göstərir. Əzəmətli şeypur
səslərindən sonra əlvan boyalı, aram rəqsdə Xeyir və Şər ulduzunun bərq vurması öz ifadəsini tapır. Səyyahlar –
Xeyir və Şər yola çıxırlar. Addım-addım irəliləyən qəhrəmanları müşayiət edən musiqidə hadisələrin fəlakətə
doğru gedişi duyulur... Əsərin kulminasiya səhnəsi olan “Səhra”da bütün personajlar yenidən qarşı-qarşıya
qoyulur. Bu səhnədə dəvələrin zəng səsləri, aramlı hərəkətləri, qızmar günəşin yaxıb-yandırması gözümüz
qarşısında canlanır. Səhranın ortasındakı “Oazis” səhnəsi isə gərgin yolçuluqdan sonra yolçuların dincəlməsini
təsvir edir. Səhra və Oazis hadisələrin cərəyan etdiyi əsas məkana çevrilir. Burada “Şərin təntənəsi” hazırlanır.
Ehtiyatsız Xeyir öz dostu Şərin xəyanətini ağlına gətirmir. Dramaturji gərginliyin daha da artırılması məqsədilə
müəllif kulminasiyanı bir qədər də geri çəkir. “Gültəkinlə Xeyirin dueti” ənənəvi balet adajiosu olub, lirik hisslər
aləmini təcəssüm etdirir.
Kulminasiyada əsas dramatik personajların bir-biri ilə toqquşması və şər qüvvələrin qabarıq təsviri önə
çıxır. Əsərin növbəti emosional zirvəsi “Səhrada döyüş”dür. Bu səhnə əsasən Gültəkin obrazı ətrafında cərəyan
edir. Sevgilisini xilas etməyə çalışan fədakar Gültəkin ağır yaralanır. Onun portretini səciyyələndirən melodiya
öz incəliyi və cəsurluğu ilə diqqəti cəlb edir. “Taleyin qisməti”, “Qəhrəmanların iztirabı” kədərli hissləri
dərinləşdirir. “Şər qüvvələrin toplanması” səhnəsində Şər Xeyirin sevgilisi Gültəkini oğurlamaq istəyir, lakin
bütün canlı-cansız təbiəti təmsil edən personajlar ona mane olur...
Baletin son epizodu – final səhnəsi Xeyirin qələbəsi ilə bitir. Təntənəli final əsl bayram yürüşünü
xatırladır. Xeyirin qalibiyyəti parlaq surətdə, möhtəşəm musiqi ilə tərənnüm olunur.
– Baletin musiqi məzmununda hansı janrlar əhatə olunub?
– Musiqi məzmununda bəstəkar öz yaradıcılıq üslubuna sadiq qalaraq muğamlardan, ənənəvi musiqinin
digər janrlarından yaradıcı şəkildə istifadə edib. Burada “Humayun”, “Bayatı-Şiraz”, “Şur”, “Segah”, “Çahargah”
muğamlarının melodik intonasiya xüsusiyyətləri özünü qabarıq göstərir. Bir sözlə, əsərin musiqi məzmunu
muğamvarı melodiyalara əsaslanır.
Hər bir muğamdan istifadə müəyyən emosional təsir qüvvəsini açıqlayır. Baletin finalında “Çahargah”dan
istifadə edilməsi özünəməxsus məna yükü daşıyır. Belə ki, muğamın ehtiraslı, həyəcanlı xarakteri səhnənin
ümumi ruhunu və parlaq qalibiyyət məzmununu tərənnüm etdirir.
Muğam melodiyaları ilə yanaşı, bəstəkar xalq rəqs melodiyalarından da istifadə edib, bu baxımdan,
“Uzundərə” rəqsinin intonasiyaları Xeyirlə Gültəkinin səhnəsində təravətli səslənir. Ümumiyyətlə, baletin musiqi
dili T.Bakıxanovun yaradıcılıq üslubunun yüksək professional səviyyəsini nümayiş etdirir.
Beləliklə, Nizami mövzularının bəstəkar Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığında musiqi və rəqs ifadə
vasitələri ilə yeni yozumda təcəssüm olunduğunu qeyd etməliyik. Nizami bu gün də bizə musiqi dili ilə Xeyir və
Şər həqiqətlərini anlatmağa davam edir...
Mədəniyyət. - 2021. - 9 iyun. - № 42. - S. 5.
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Şeyx Nizami Gəncəvi
Vəliyulla Novruz
Şeyx Nizami 1141 – ci ildə Gəncədə anadan olmuşdur. Firudun bəy Köçərli yazır: "...ol gövhəri –
pakın təvəllüdü Gəncədə hicrətin 520 – ci sinəsində vaqi olmuşdur.” (Firudun bəy Köçərli, "Azərbaycan
ədəbiyyatı”, I cild. Bakı – 1978,
598, s.129). Bu tarixi miladi təqviminə çevirdikdə biz bunun 1941 – ci ilə uyğun gəldiyini görürük.
Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun çap etdirdiyi "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” əsərində
də N.Gəncəvinin 1941 – ci ildə Gəncədə doğulduğu göstərilir. ("Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi.” I cild s.106 Bakı,
1960). Bir çox ədəbiyyatşünas alimlər, o cümlədən Həmid Araslı, Mirzağa Quluzadə, Qafar Kəndli, Məmməd
Cəfər, Əkbər Ağayev, Xəlil Yusifov, Azadə Rüstəmova, Rüstəm Əliyev, Qasım Cahani və onlarla tənqidçi
alimlərimiz N.Gəncəvinin 1941 – ci ildə Gəncədə anadan olduğunu elmi dəlilərlə əsaslandırıb göstərə bilmişlər.
Bu dahi Azərbaycan şairinə tarixin müxtəlif dönəmlərində müxtəlif adlar verilmişdir: Şeyx Həkim Mənəvi
Nizaməddin əbu Məhəmməd ibn Yusif ibn Zəki Müəyyid İlyas Nizami Gəncəvi. "Şeyx Həkim Mənəvi” adını
dahi şairə XIX əsrin böyük filosof şairi və tarixçi alimi Abbasqulu ağa Bakıxanov vermişdir. (A.Bakıxanov,
"Gülüstani – İrəm”. Bakı, 2001 s.236). İndi isə dahi şairə verilən bu adların daşıdığı mənalara nəzər salaq. Şeyx
– rəis, Həkim – filosof, Mənəvi – mənəviyyat elminə bələd olan, Nizaməddin – dinin nizamı, əbu Məhəmməd –
Məhəmmədin atası, ibn Yusif – şairin atasının adı, ibn Zəki Müəyyid – babasının adı, İlyas – öz adı, Nizami –
təxəllüsü, Gəncəvi isə şairin künyəsidir (ləqəbi). Nizami ərəbcə nəzm sözündən götürülmüş, mənası ölçülü şeir
deməkdir.
Şairin anası kürd qızı Rəisə idi. Nizami bunu "Leyli və Məcnun” poemasında "Anam Rəisənin xatirəsi”nə
həsr etdiyi şeirində yazır:
Kürd qızı anam da bizi tərk etdi,
Bir ana qəlbilə dünyadan getdi...
(N.Gəncəvi, "Leyli və Məcnun”, Bakı – 1983. 303, s.67 )
Professor Xəlil Yusifov yazır: "Nizaminin anasının adı Rəisə şəklində qeyd edilmişdir. Son vaxtlara qədər
onun kürd olduğunu yazırlar. Lakin bizə görə Nizami onun kürd olduğunu yox, igid olduğunu yazmışdır...”
(Ə.Səfərli, X.Yusifov, "Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı”. Bakı - 1982, 377, s.79)
Şeyx Nizami xüsusi müəllimlərdən dərs almış, bir çox dilləri mükəmməl öyrənmişdi. Təəssüf ki, müəllif
öz əsərlərində bu müəllimlərdən yalnız birinin adını – Xoylu İmadın adını çəkir. (N.Gəncəvi, "Leyli və Məcnun”.
Bakı – 1983, 303,s.77)
1138 – 1139 – cu illərdə Gəncədə dəhşətli zəlzələ baş verir. Erməni tarixçisi Gireqos "Tarix” kitabında
bu barədə geniş məlumat verir. O qeyd edir ki, bu zəlzələ nəticəsində "Kəpəz” uçdu, nəticədə Göygöl yarandı.
"Zəlzələ zamanı Gəncənin o zamankı hakimi Atabəy Qara Sunqur şəhərdə deyildi. O öz ölkəsinin hərbi qüdrətini
artırmaq məqsədilə döyüşlər aparırdı. Qara Sunqur Səlcuq şahına köməyə gedərkən Gəncədə güclü zəlzələ
olduğunu eşidib geri qayıdır. Artıq şəhər yerlə - yeksan olmuşdu. O, 1140 – 1141 – ci illər arasında vəfat etmişdir.”
(Ziya Bünyadov, "Azərbaycan Atabəylər dövləti”. Bakı – 1983, 268, s.133)
Gəncədə ikinci zəlzələ 1192 – ci ildə baş verir. Bu zəlzələ nəticəsində şəhər yenidən böyük dağıntılara
məruz qalır. ("Azərbaycan tarixi” I cild. Bakı – 1994. 698, s.297). Bunu Şeyx Nizaminin şeirlərindən də aydın
görmək olur:
Göyləri dağıdan bu zəlzələdən,
Nə qədər şəhərlər yox oldu bilsən.
Yerlər də göy kimi olmuşdu rəqsan,
Fələyin qurduğu bu oyunlardan.
Yer bir hirslə nərə çəkdi dərindən,
Daşlar parça – parça qopdu yerindən.
N.Gəncəvi o zamankı Dərbənd hakimi Bəybars ibn Müzəffərin ona göndərdiyi Afaq adlı kənizlə
(təxminən, 1171 – 1172 – ci illərdə) ailə həyatı qurmuş, ondan Məhəmməd adlı oğlu dünyaya gəlmişdir.
(Y.E.Bertels, "Böyük Azərbaycan şairi Nizami.” Bakı – 1941, s.24). Afaq ərəbcə üfiq deməkdir. Bu söz "səhər
vaxtı dan yerinin qızartısı” mənasını verir. Y.E.Bertels Afaq sözünü etimaloji cəhətdən müəyyənləşdirərək belə
bir nəticəyə gəlir ki, Afaq türkcə "ağappaq” sözündəndir. Afaq dünyadan vaxtsız köçmüşdür.
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Şeyx Nizaminin oğlu Məhəmmədə 3 nəsihəti var:
Birinci, 7 yaşlı Məhəmmədə nəsihət:
Yeddi yaşlı balam, gözümün nuru!
Dilimin əzbəri, qəlbim süruru...
(N.Gəncəvi, "Xosrov və Şirin”. Bakı – 1983, 400, s.349.)
İkinci, 14 yaşlı Məhəmmədə nəsihət:
Sən ey on dörd yaşlım, hər elmə yetkin,
Gözündə əksi var iki aləmin!..
(N.Gəncəvi, "Leyli və Məcnun”. Bakı – 1983, 303, s.64.)
Üçüncü, 21 yaşlı Məhəmmədə nəsihət:
Ey oğul, sənədir sözüm, yaxşı bax,
Çünki mən yatmışam, sənsə oyaq qal...
(N.Gəncəvi, "Yeddi gözəl”. Bakı – 1983, 355, s.51.)
Şeyx Nizami "Leyli və Məcnun” poemasını dörd aya yazıb tamamladıqdan sonra (24 may 1188 – 24
sentyabr 1188) onu oğlu Məhəmmədin vasitəsilə Şirvanşah I Axistana göndərir. Axistan Məhəmmədi yaxşı
qarşılayıb, ona sarayda iş verir. Amma biz 21 yaşlı Məhəmmədi yenidən Şeyx Nizaminin yanında görürük.
("Yeddi Gözəl”)
Şeyx Nizami "Leyli və Məcnun” poemasında 14 yaşlı Məhəmmədə nəsihət edib deyir ki, "şair olmasın,
çünki şairlik Nizamilə qurtarır.” İstəsən "ya həkim ol, ya da fəqih.” (fəqih ərəbcə - din alimi, ruhani, şeyx
deməkdir). "Fəqih olsan əgər itaətkar ol, hiylədən, riyadan daim kənar ol” – deyir:
İsa mərifətli həkim ol, amma,
İnsanı öldürən bir həkim olma.
Həm həkim, həm fəqih olsan sən əgər,
Hamının yanında adın yüksələr...
("Leyli və Məcnun”, s.65.)
Böyük alman şairi İ.V.Höte Hafiz Şirazinin qəzəllərindən təsirlənərək yazmış olduğu "Qərb – Şərq”
divanında Şeyx Nizaminin İsa peyğəmbərə bu qədər dəyər verməsini yüksək qiymətləndirmişdir. O, "Qərb –
Şərq” divanında Nizamidən də bəhrələndiyini göstərmiş, hətta dahi şairə "Oxu kitabı” adlı şeir də həsr etmişdir.
(Bakı, Şirvannəşr – 2008, 400, s.321.)
Şeyx Nizami Afaqdan sonra ikinci dəfə evlənmişdir. Biz bunu "Leyli və Məcnun” poemasında görürük.
Dahi şairin üçüncü dəfə evlənməsinin "Yeddi gözəl” poemasında bir daha şahidi oluruq. Eyni zamanda bu
poemada 21 yaşlı Məhəmmədin də evlənmisini görürük.
Bir çox tanınmış ədəbiyyatşünas alimlər Şeyx Nizaminin Əxiliklə ("Qardaşlıq təşkilatı” ilə) yaxından
bağlı olduğunu yazmışlar. Y.E.Bertels, H.Araslı, M.Əlizadə və başqaları şairin bu təşkilata fəal üzv olduğunu
qeyd etmişlər. Ancaq Şeyx Nizaminin əxiliklə heç bir əlaqəsi olmamışdır. Ola bilsin ki, şair gənc yaşlarında
əxiliklə bağlı olub. Lakin onun ömrünün müdrik çağlarında bu təşkilatla heç bir əlaqəsi olduğunu görmürük.
Akademik Z.Bünyadov Ş.Nizaminin ölüm tarixini 1241 – ci il kimi qeyd etdiyi halda (Z.Bünyadov
"Azərbaycan Atabəylər dövləti”. Bakı - 1983. 268, s.225.), professor R.Əliyev isə şairin ölüm tarixini 1202 – ci
il kimi göstərir. (N.Gəncəvi "Yeddi gözəl”. Bakı – 1983. 355, s.9). Ş.Nizami özü isə "İqbalnamə” poemasının
sonunda yazır:
Bu dastanı yazıb qurtaran kimi
Köçmək xəyalına düşdü Nizami.
Altmış üç yaşından altı ay qədər
Keçmişkən, istədi eyləsin səfər...
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(N.Gəncəvi "İqbalnamə”. Bakı – 1983. 670, s.607)
Şeyx Nizaminin vəfatı tarixini H.Araslı ("Şairin həyatı”. Bakı – 1967.), Y.E.Bertels ("Böyük Azərbaycan
şairi”. Bakı – 1941.), M.Quluzadə ("Böyük ideallar şairi”. Bakı – 1973.), Ə.Ağayev ("Nizami və dünya
ədəbiyyatı”. Bakı – 1964.), R.Azadə ("Nizami Gəncəvi”. Bakı – 1979.), Ə.Səfərli, X.Yusifov ("Qədim və orta
əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı”. Bakı – 1982.) və başqa alimlərimiz isə şairin 1209 – cu il kimi göstərmişlər. Şairin
qəbir daşında da ölüm tarixi 1209 – cu il kimi qeyd olunmuşdur.
Şeyx Nizaminin ikinci əsəri "Xosrov və Şirin” (1177 – 1181) poemasıdır. Şair bu poemanı dörd ilə yazıb
tamamlamışdır. Akademik Z.Bünyadov poemanın üç hökmdara ithaf olunduğunu qeyd edir: 1180 – 1181 – ci ildə
bitirdiyi ikinci poemasını Ş.Nizami sonuncu İraq Səlcuq hökmdarı III Toğrul ibn Arslana (1177 – 1194) həsr edir.
Lakin bu bir növ rəsmi ithaf idi. Əslində isə poema Atabəy əbu Cəfər Məhəmməd Cahan Pəhləvana (1175 – 1186)
həsr olunmuşdu. Cahan Pəhləvan 1186 – cı ildə öldüyü üçün poemanın mədhi onun qardaşı Atabəy Qızıl Arslanın
(1186 – 1191) adına yazılır.” (Z.Bünyadov "Azərbaycan Atabəylər dövləti.” Bakı – 1983. 268, s.226).
Həm Xosrov, həm də Şirin tarixi şəxsiyyətlərdir. "Xosrov Pərviz Sasani sülaləsinin 23 – cü padşahı, Şirin
isə onun hərəmxanasında olan xristian qadınlardandır.” (Məhəmmədəli Tərbiyyat, "Danişməndani – Azərbaycan”
("Görkəmli elm və sənət adamları”). Bak – 1987, 460.s.257).
Tarixdə iki nəfərə Xosrov deyilmişdi: Pərviz Xosrova və onun babası Kəsra Ənuşiravan Şah Xosrova.
Ancaq onun atası Hörmüzə Xosrov deyilməmişdi. Xosrov farsca padşah, hökmdar, Pərviz sözü isə parlaq, aydın
deməkdir.
590 – cı ildə İran feodalları Hörmüzü taxtdan salıb oğlu Pərvizi şah seçirlər. Xosrov Pərviz (590 – 628)
38 il şahlıq etmişdir. Şeyx Nizami də onu öz poemasına qəhrəman seçmişdir. Xosrov Pərviz şah seçildikdən sonra
Vizantiyaya (Yunanıstan) - Sergey monastrına iki məktub göndərmişdi. Bu haqda məlumatı VII əsrdə yaşamış
Vizantiya tarixçisi Feofilakt Simokatta öz "Tarix” kitabında geniş vermişdie. Xosrov Pərviz birinci məktubunda
yazır ki, mənim babam Ənuşiravan Şah Xosrov Sergey monastrını qarət edərkən oradan kilsəyə məxsus olan iki
qızıl xaç gətirmişdir. İndi mən həmin qızıl xaçları geri qaytarıram. İkinci məktubda isə bundan fərqli olaraq yazır
ki, arvadı Şirin analıq dövrünü Sergey monastrında keçirmək istəyir. 1 – ci məktub 591 – ci il, 2 – ci məktub isə
592 – ci ildə yazılmışdır. Hər iki məktub baş kahinə yazılıb. Tarixçi alim qeyd edir ki, Şirin xristian idi. O əslən
Vizantiyalıdır, Xosrov Pərvizlə qanuni nigahda yaşamışdır. (Feofilakt Simokatta, "İstoriya”. Moskva – 1957, 224,
s.78 – 80).
İkinci mənbə VII əsrin 30 – 40 – cı illərində yaşamış erməni tarixçisi Sebaosdur. O Şirinin sadəcə erməni
qızı olduğunu yazır. (Sebaos, "İstoriya İmperatora II İrakla.” Moskva – 2006, 400, s.216)
Üçüncü mənbə Suriyada yaşamış müəllifi məlum olmayan tarixi mənbədir. Bu kitabda Şirinin Purat adlı
qəsəbədə doğulduğu və onun Suriyalı olduğu göstərilir.Bu kitab "Anonim – xronika” adlanır.
Dördüncü mənbə Ə.Firdovsinin "Şahnamə” ("Seçilmiş dastanlar”. Bakı – 1934.) poemasıdır. Bu əsərin
dördüncü dastanı olan "Xosrov və Şirin” poemasında Şirin Xuzistanlı – fars qızı kimi qeyd olunur. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, Şirin bütün mənbələrdə Sirun kimi verilmiş, ancaq biz onu Şirin kimi işlədirik. Şair bu poemanı
yazarkən Ə.Firdovsinin "Şahnamə” poemasından da bəhrələndiyini görürük.
Ə.Firdovsi öz poemasında Xosrov Pərvizin şahlıq dövrünü geniş işıqlandırmış, onun apardığı ədalətsiz
feodal müharibələrinə daha çox üstünlük vermiş, Şirinlə yaşadığı eşq macəralarına geniş önəm verdiyi halda,
ancaq Fərhad haqqında isə heç bir məlumat verməmişdir.
Nizami Ə.Firdovsidən fərqli olaraq öz poemasında Xosrovun apardığı feodal müharibələrini, keçirdiyi
eyş – işrət məclislərini, önə çəkməklə yanaşı onun Şirinlə evləndikdən sonra tədricən dəyişdiyinin şahidi oluruq.
Eyni zamanda şair öz poemasında məhəbbəti əsas götürərək onun insan həyatında oynadığı müsbət keyfiyyətləri
psixoloji planda açıb göstər bilmişdir. Əsərin sonunda Şirinin təsirilə dəyişən Xosrov dünya, həyat, ölüm
məsələlərilə yaxından maraqlanır, ölkəsini ədalətlə idarə edir. Keçirdiyi eyş – işrət məclislərindən artıq əsər əlamət belə qalmır:
Bir müddət keçmədi açıldı gözü,
Bu kefçil həyatdan utandı özü.
( "Xosrov və Şirin”. s.307)
Hətta öz yatağında xəyanətin qurbanı olan Xosrov yuxudan oyanıb yanan ciyərinin atəşini söndürmək
üçün Şirindən "bircə qurtum su” istəməyib belə dünyadan köçür:
Öz – özünə dedi: "Çağırım, Şirin
Mənə bircə qurtum sərin su versin.”
Lakin könlü dedi: "Rəva deyil bu,
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Gecələr doyunca yatmayıb yuxu.
Başıma gələni görsəydi əgər,
Bir daha yatmayıb göz yaşı tökər...”
Şirini yuxudan oyatmadı o,
Belə ölüb getdi vəfalı Xosrov.
("Xosrov və Şirin”. s.339-339)
Ədalət. - 2021.- 5 iyun. - № 58. - S. 11.
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Nizami qələmində obrazlaşan simalar
Təhminə Bədəlova,
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Nizamişünaslıq şöbəsinin aparıcı elmi
işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elmi tarixşünaslıqda qəbul edilmiş inkaredilməz gerçəklikdir ki, tarixi həqiqətlərin öyrənilməsinin ən
etibarlı mənbələrindən biri də sözügedən dövrdə yaşayıb-yaratmış, ictimai-siyasi, sosial, ədəbi-mədəni hadisələrin
bilavasitə canlı iştirakçısı olmuş bədii söz sənətkarlarının qələminə məxsus ədəbi örnəklər, xüsusilə də süjet və
kompozisiya imkanlarının genişliyi ilə seçilən epik əsərlərdir. Bu baxımdan XII əsrin, xüsusilə tarixi
şəxsiyyətlərimizin öyrənilməsi üçün dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin poemaları qiymətli
mənbələrdir. Şairin bədii obrazına çevrilmiş, əsərin ideyasının açılmasına xidmət edərək Nizami qələmi ilə
ibrətamiz hekayətlərin qəhrəmanı kimi yaddaşlara həkk olunmuş surətlərin rəngarəng qalereyasında “Məxzənüləsrar” poemasındakı Adil Nuşirəvan, Sultan Səncər, Harun-ər Rəşid, Süleyman peyğəmbər, İsa peyğəmbər və
başqaları kimi tarixi şəxslər xüsusilə seçilir.
Əsəri üçün bədii obraz kimi seçdiyi şəxsiyyətlərin tarixdə daha çox hansı keyfiyyət və özəllikləri ilə
qaldıqlarından yaradıcı şəkildə istifadə edən şair bu sahədə də təxəyyülünün sonsuz imkanlarını sərgiləmişdir.
Məsələn, Adil Nuşirəvan haqqında hər kəsə məlum olan Nuşirəvan və bayquşların söhbəti əhvalatını xatırlayaq.
Nizami bayquşların söhbətindən təsirlənib nəticə çıxaran və ölkədaxili siyasətini kökündən dəyişən, bütün
fəaliyyətini xalqın rifahı istiqamətinə yönəldən hökmdarın adının tarixdə “ədalətli” padşah kimi qalmasını
özünəməxsus şəkildə izah edir:
Pak qəlblər ölkəsində onun adı
Sikkədə “ədalətli” yazıldı.
Onun aqibəti yaxşılıqla qurtardı,
Ədalət qapısını döyənlərin hamısına bu ad nəsib oldu.
Nizaminin bədii obraz kimi işlədiyi tarixi şəxsiyyətlər arasında Süleyman peyğəmbər də diqqəti cəlb
edir. Şair “Dünyanın qəzaları haqqında” üçüncü məqəlatı üçün “Süleyman və qoca əkinçinin hekayəsi” illüstrativ
hekayətini qələmə almışdır. Məlumdur ki, Süleymanın adı tarixdə mehriban peyğəmbər, ədalətli padşah və
hikmətli bir alim kimi tanınmışdır. Nizaminin yaratdığı Süleyman obrazı da bu xüsusiyyətlərə malikdir. O,
məmləkətində güzəran sürən adi bir kəndlinin də qeydinə qalır, onun işləri ilə maraqlanır, həmsöhbət olub onu
səbirlə dinləyirdi.
Bütün poemalarında böyük ehtiramla andığı İsa peyğəmbər də şairin ədəbi qəhrəmanına çevrilmişdir.
“Məxzənül-əsrar”ın onuncu hekayəsi “İsanın - Allahın ona salamı olsun! - dastanı” adlanır. Hekayənin əsas
ideyası insanları ən xoşagəlməz məqamda da yaxşını, gözəlliyi görə bilməyə çağırmaqdır:
Başqalarının eybini və öz yaxşılığını görmə,
Nəzərini aşağı - öz yaxana sal.
“Məxzənül-əsrar”ın ən məşhur hekayətlərindən birinin qəhrəmanı da Sultan Səncərdir. Sultan Səncər
haqqında mənbələr yazır: “Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğlu olan Sencer 1086'da Sincar'da doğdu. Küçük
yaşından itibaren devlet tecrübesi kazanan Sencer, ağabeyleri Berkyaruk ve Muhammed Tapar zamanında devlet
hizmetinde bulunarak, doğuda çıkan isyanları bastırdı. Buradaki başarıları üzerine Horasan melikliğine tayin
edilen Sencer, Haziran 1102'de Selçuklu Devleti'ne saldıran Karahanlı Hükümdarı Kadir Han'ın saldırılarını
bertaraf etti. Ayrıca Gaznelileri, Selçukluya bağladı”.
“Qarı və Sultan Səncərin hekayəsi”ndə Nizami Sultan Səncərin ölkədaxili siyasətini bir növ təhlil
etmişdir. Bu hekayədə Nizaminin dövlətin daxili siyasətinə dair görüşləri, demokratik dövlətin əsas prinsiplərinə
dair fikirləri də əksini tapmışdır. Yuxarıdakı sitatdan da məlum olur ki, Sultan Səncər hərbi əməliyyatlardakı
uğurlarına görə Xorasan hakimi təyin edilmişdir. Bu fakt “Məxzənül-əsrar”dakı hekayədə də əksini tapmışdır.
Xorasan vilayətini tutmuş Səncər
Bu sözə əhəmiyyət verməyib özünə ziyan verdi.
Hekayədə Səncər ədaləti tanımayan, xalqın qeydinə qalmayan hökmdar kimi təsvir edilmişdir.
Ey məlik, sənin qayğını mən az görmüşəm,
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Lakin bütün ili səndən zülm görmüşəm.
Və ya:
Mən səndə nə hakimlik, nə ədalət görürəm
Və görürəm ki, (qiyamətdə) sən əzabdan azad olmayacaqsan.
Daha sonra:
Şəhərlilərin evini yıxmısan,
Kəndlilərin xırmanını dənsiz qoymusan.
Nizami bu hekayədə 1139-cu ilin sentyabr ayında Gəncədə baş vermiş dəhşətli zəlzələdən sonra
Gürcüstan çarının Gəncəyə hücum edərək şəhəri yağmalamasını və əhalini əsir almasını da xatırlayır:
Yetimlərin malını qəsb etmək (yaxşı) iş deyil,
Ondan əl çək, o ki Abxaz qarəti deyil.
“Qarı və Sultan Səncərin hekayəsi”ndə diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də Nizaminin türk dövləti
və türk hökmdarlarının ədaləti haqqında söylədiyi fikirlərdir:
Elə ki, türklərin dövləti ucaldı,
Məmləkətdə ədalət hakim oldu.
Akademik Teymur Kərimli yazır ki, “türk padşahı Səncərin siyasi deqradasiyası işığında ...Nizami bütün
türk tarixinə qiymət verir; ... “qızıl keçmişlə” korlanmış müasirliyi müqayisə edir və təəssüflənir”. Səlcuq
hökmdarlarının ədalətə meyilli olduqlarını açıqlayan akademik Yevgeni Bertels də bu barədə yazır: “Tarixçilərin
məlumatlarından anlaşıldığına görə, ilk səlcuqlar öz libasları və silahları ilə qonşularından, demək olar ki, heç də
seçilmirdilər. Yalnız az əvvəl qəbul edilmiş islamiyyət onlarda bir heyranlıq hissi doğurmuşdu; onlar islamiyyətin
ideallarını həyata keçirməyə, ədalət və həqqaniyyəti işdə göstərməyə çalışırdılar”.
Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov şairin hökmdarlara, xüsusən də Azərbaycan Atabəylərinə
münasibətindən geniş bəhs edərkən onun Sultan Səncər haqqındakı fikirlərinə də toxunmuşdur: “...Nizami Alp
Arslan, Məlik şah kimi sultanlar barədə yaxşı fikirdə olduğu halda, Sultan Səncər hakimiyyətini rəiyyət üçün
böyük fəlakət hesab etmişdir. Bu da təsadüfi deyildi. Həqiqətən, tarixi mənbələrdə göstərildiyi kimi, Səncər
hakimiyyətinin xüsusən ilk illəri mərkəzi hökumətin xeyli zəiflədiyi, xəlifəliyin əl-qol açdığı, hər yerdə əmirlərin,
canişinlərin özbaşınalığının artdığı illər idi”.
Nizaminin “Məxzənül-əsrar”dakı qəhrəmanlarından biri də beşinci və ən məşhur Abbasi xəlifəsi Harun
ər-Rəşiddir. Harun ər-Rəşid miladi 763-cü ildə İranın Rey şəhərində (indiki Tehran yaxınlığında) doğulmuş, xəlifə
olan qardaşı Hadi 786-cı ildə öldükdən sonra Xilafətə başçılıq etməyə başlamışdır. 24 mart 809-cu ildə Xorasanda
Tus şəhərində vəfat etmiş və orada da dəfn olunmuşdur. Harun ər-Rəşidin xilafəti dönəmində İslam xilafəti hərbi,
siyasi, mədəni və elmi baxımdan sürətlə inkişaf etmişdir. Xəlifə Harun ər-Rəşid haqqında zamanında yazılmış bir
çox şəxsi və dövləti məsələlərə aid əhvalatlar, rəvayətlər, hekəyə və məsəllər günümüzə qədər gəlib çatmış,
məşhurlaşmışdır. Bunların bir çoxu həqiqəti əks etdirərək tutarlı səhih sənədlərə əsaslansa da, bəziləri də
uydurulmuşdur. Nizaminin “Məxzənül-əsrar”a daxil etdiyi hekayət də ibrətamiz və didaktik mahiyyət daşıyır.
Şair öncə Harunun hakimiyyəti dövründə xilafətin yüksək inkişafını qeyd edir, sonra hekayətə başlayır:
Xilafətin dövrü Haruna çatanda
Abbasın bayrağı çərxə ucaldı.
Hekayənin əsas ideyası qızılın, var-dövlətin mənəviyyatı yoxsul olan, öz kimliyini, həyati missiyasını
dərk etməyən insanın daxili dünyasını iflic etməsi, onun özünü unutması və s. kimi hallara gətirib çıxara
bilməsinin ibrətamiz şəkildə oxuculara çatdırılmasıdır. “Məxzənül-əsrar”ın hekayə qəhrəmanları içərisində
“yarıəfsanəvi, yarıtarixi” İran hökmdarları Firudin və Cəmşid də yer almışdır. Qeyd edək ki, hər iki obraz Firdovsi
“Şahnamə”sinin əsas qəhrəmanlarındandırlar.
Nizami Gəncəvi “Məxzənül-əsrar” məsnəvisində onlarca tarixi, dini-tarixi, əfsanəvi-tarixi şəxsiyyətin,
ədəbi qəhrəmanın adını çəkmiş, həmin tarixi simalarla bağlı əhvalat və hadisələrə işarələr etmişdir. Bir sözlə,
“Xəmsə”nin ilk əsəri bu baxımdan rəngarəng palitranı xatırladır.
Nizami bədii üsulun verdiyi imkanlardan istifadə edərək məhz dövrünün hakim dairələrinə ünvanladığı
mesajlarını tarixdən alıb əsərinə gətirdiyi simalara müraciət şəklində çatdırmışdır.
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Hər beyti bir qəzələ bərabər olan şair
Zöhrə Fərəcova
Azərbaycanın şair oğlu Nizami Gəncəvi klassik dünya ədəbiyyatı xəzinəsini beş məşhur poeması “Xəmsə”si ilə bərabər, lirik şeirləri ilə də zənginləşdirib. Təəssüf ki, Nizami Gəncəvinin lirik şeirləri tam şəkildə
dövrümüzə yetişməyib. Zamanəmizə qədər çatmış nümunələr isə onun bu sahədə də dövrünün ən qüdrətli
şairlərindən biri olduğunu təsdiqləyir.
Şairin iftixarı - qəzəlləri...
Tədqiqatlarda qeyd olunub ki, dahi şair Nizami bədii yaradıcılığa lirika ilə başlayıb və tanınıb.
Sonralar da yalnız poemalar qələmə almayıb. Şair bütün yaradıcılığı dövründə lirik şeirlər yazmaqda davam edib.
O, lirik şeir sahəsindəki fəaliyyətinə məşhur “Qocalıq” şeiri ilə yekun vurub.
Dahi şairin lirik irsindən qalan nümunələr klassik şərq şeirinin yalnız qəsidə, qəzəl və rübai
şəkillərini əhatə edir. Sənətkarın əldə olunan lirik əsərləri içərisində say baxımından çoxluq təşkil edən isə
qəzəlləridir. Nizami Gəncəvi epik əsərlərində lirik şeirləri, xüsusilə qəzəlləri ilə fəxr etdiyini bildirib, onların
məclislərin bəzəyi, dillərin əzbəri olduğunu iftixarla qeyd edib. Tədqiqatçılar da bunları əsas götürərək Nizami
Gəncəvinin yaradıcılığında başqa lirik şəkillərə nisbətən qəzələ daha çox yer verdiyini vurğulayıblar.
Şair qəzəllərinin böyük hissəsinin sonunda öz imzasını yazıb. Dövrümüzə çatmış yüzdən çox
qəzəlindən doqquzunda isə müəllif təxəllüsü ilə bərabər bəzi hökmdarların adlarını da qeyd edib. Belə qəzəlləri
Nizaminin digər şeirlərindən məzmun və formaca fərqli deyil.
Tədqiqatçılarının ehtimalınca, şair bu cür sonluqlarla bitən qəzəlləri ayrıca əsər kimi qələmə almayıb,
mədhiyyə-qəsidələrin “giriş” hissəsini əvəz edib. Araşdırıcı X.Yusiflinin qənaətincə, Nizami divanından köçürən
katiblər onların mədh hissəsini ataraq, qəzəl hissəsini saxlayıblar.
Şairliyi əyləncə məclislərindən azad edən şair...
Şairin yaradıcılığı barədə tədqiqatlarda bildirilib ki, Nizami Gəncəvi ilk poemasına - “Sirlər
xəzinəsi”nədək uzun yaradıcılıq yolu keçib, yeni ruhlu, yeni məzmunlu lirik şeirləri ilə geniş şöhrət qazanıb. Şair
həmin dövrdə qələmə aldığı lirik şeirlərini yada salaraq onların qısa səciyyəsini, ümumi ideya istiqamətini də
nəzərə çatdırıb:
Şeir mənimlə somiələrdə qərar tutdu,
Şairlik əyləncə məclislərindən azad oldu.
Zahid və rahib mənə tərəf çapdılar,
Hər ikisi mənim üstümə xirqə atdılar.
Tədqiqatçıları bildiriblər ki, bu sətirlərdən Nizaminin ilk gənclik dövründə yazdığı şeirləri ilə
ədəbiyyatı dar saray mühiti çərçivəsindən çıxardığı, geniş kütlələrə məxsus etdiyi bəlli olur. Dərin məzmunlu,
yüksək sənətkarlıqla qələmə alınmış bu şeirlər geniş yayılaraq şöhrətlənib, zahid və rahibləri belə hərəkətə gətirib.
Ancaq Nizami özünü hələ şeir gülüstanında qönçə qızılgülə bənzədərək daha yüksək əsərlər yaratmaq qüdrətindən
inamla, fəxrlə söz açıb:
Mən hələ qönçə misal bir qızıl güləm,
Şimal küləyinin intizarını çəkirəm.
Əgər təzə sözlər göstərsəm,
Qiyamət surunun səsi eşidilər.
Başqa bir poemasında - “Xosrov və Şirin”də müəllif qəzəllərinin Eldənizlər sarayında xanəndələr
tərəfindən oxunduğundan iftixarla yazıb. Qızıl Arslan tərəfindən görüşə dəvət olunan şair şahın düşərgəsinə
yaxınlaşarkən məclisdə xanəndələrin onun qəzəllərini oxuduğunu eşidib:
Gözəllər Nizami qəzəllərini
Cəngin iniltili səsi altında oxuyurdular.
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Həmin əsərdə şair onun Qızıl Arslanın tərifinə həsr etdiyi mədhiyyənin ravvin tərəfindən
oxunduğunu da vurğulayıb:
Ravvin daxil oldu və dürr kimi bir səna oxudu ki,
O məclis xəzinəylə doldu.
Lirikası haqqında “Leyli və Məcnun” poemasında daha ətraflı məlumat verən şair məhz “Divan”ını
qarşısına qoyub sevincli əhvali-ruhiyyədə olduğu zaman Şirvanşah I Axsitandan “Leyli və Məcnun” əfsanəsi
mövzusunda dastan yaratmaq barədə sifariş aldığını açıqlayıb:
Bir gün xoşbəxtlik və şadlıqla
Keyqubad kimi sevinirdim.
Hilal qaşlarım açıq idi,
Nizami divanımı qarşıma qoymuşdum.
Qəzəllərindən birinin sonunda şair Şirvanşah I Axsitanı öz divanının sahibi adlandırıb. Qəsidənin
girişini xatırladan həmin qəzəlin sonunda Nizami gözələ müraciət edərək yazıb:
İrəli get, Nizami, sənin söhbətinlə ömrü başa vursun,
Padşahların tacı, mənim divanımın sahibi Əxsitan.
X.Yusiflinin ehtimalına görə, “Leyli və Məcnun”u tamamladıqdan sonra Nizami divanını da
Axsitana göndərib. Ancaq, qeyd etdiyimiz kimi, şair yaradıcılığının sonunadək lirik şeirlər yazıb.
“Bu şeirlərin hər kəliməsində bir dünya söz və məna incəlikləri vardır”
Şairin qəzəlləri sırasına daxil edilən bir sıra ictimai-didaktiki şeirlər də var. X.Yusifli bu barədə
yazıb: “Şairin divanı əldə olmadığından bu şeirlərin qəzəl olub-olmadığını müəyyənləşdirmək çətindir. Ola bilsin
ki, həmin şeirlər ayrı-ayrı qəsidələrdən götürülmüş parçalardır”. “Təzkirətüş-şüəra”da da həmin şeirlərdən biri
qəsidə kimi verilib. Dil, ifadə və məzmun cəhətdən şairin qəsidələrinə daha yaxın olduğu üçün Y.E.Bertels də
həmin şeiri qəsidə kimi çap etdirib.
Y.Rıpka məqaləsində forma mükəmməlliyinə, real məzmununa görə ancaq Nizami kimi bir ustadın
qələmindən çıxdığına şübhə etmədiyi qəzəllər barədə yazıb: “Bu şeirlərin hər kəliməsində bir dünya söz və məna
incəlikləri vardır”. O, “Xəmsə” ilə qəzəllərin bədii cəhətdən bir-birindən ayrılmaz olduğunu qeyd edib.
Şərq ölkələrində Nizami lirikasının öyrənilməsi ilə təzkirəçilərdən sonra ilk dəfə məşğul olan
alimlərdən biri - Şibli Nümani yazıb: “Sədi qəzəl şəklinin banisi olsa da, bu şəklin canı olan aşiqanə şeirin,
məhəbbət nəğmələrinin yaradıcısı Nizamidir... İnsafla desək, Nizami dastanlarının hər bir beyti bir qəzələ
bərabərdir”.
Şairin yaradıcılığını tədqiq edən X.Yusiflinin fikrincə, Nizamiyə məxsus olduğu şübhə doğurmayan
bütün qəzəllərdə başdan-başa real insan sevgisi, insan münasibətləri tərənnüm olunub. Nizami Gəncəvinin
qəzəllərini bu gün də sevdirən, dillər əzbəri edən səmimiyyətdir. Bu əsərlərdə yaşanılmış hiss və duyğular, sevinc
və qüssə, saf məhəbbət ifadə olunub.
Azərbaycan. - 2021.- 4 iyun. - № 114. - S. 11.
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“Nizaminin ideyaları Nəvai yaradıcılığına sanki nəfəs verib”
Nizami əsərlərinin günümüzə gəlib çıxan ən mükəmməl əlyazma nüsxələri Nəvainin
tapşırığı ilə hazırlanmışdır
Lalə Azəri
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi
bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Sənətkarın xalqımızın
mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər
xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan xalqı dünya
mədəniyyəti xəzinəsinə heç bir töhfə verməsəydi belə, bircə Nizami fenomeni kifayət edərdi ki, bu xalq dünyanın
sivil xalqları sırasında özünə möhtəşəm bir mövqe qazansın.
Nizaminin bəşəri ideyaları, insanlığa humanist münasibəti, fəlsəfi fikir zənginliyi bu gün də dünyanın
diqqət mərkəzindədir. Mütəfəkkir şairin irsinin ən çox təqdim edildiyi xalq və dövlətlərdən söz açılarkən
Özbəkistanın adını xüsusi vurğulamaq lazım gəlir. Nizami ənənələrinin layiqli davamçılarından olan Əlişir
Nəvainin vətənində dahi söz ustadına dərin hörmət və rəğbət bəslənilir. Əbəs deyil ki, hazırda Özbəkistanın ən
böyük və nüfuzlu təhsil ocaqlarından biri olan Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universiteti Nizami Gəncəvinin adını
daşıyır. Müsahibimiz həmin universitetin məzunu, Nəvai adına Daşkənd Dövlət Universitetində Özbək dili
kafedrasının dosenti, Özbəkistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin həmsədri Gülbahar Aşurovadır.
Gülbahar xanım, qəzetimizə onlayn müsahibəyə razılıq verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. İstərdim
ki, söhbətimizin əvvəlində çalışdığınız təhsil ocağının tarixinə qısa səyahət edək.
İlk növbədə mən müsahibəyə görə sizə minnətdarlığımı bildirir və Azərbaycandakı bacı və qardaşlarımıza
sevgilərimi çatdırmağı xahiş edirəm. Universitetin tarixinə gəlincə isə 1935-ci ildə Orta Asiya Dövlət
Universitetinin bazası əsasında Daşkənd Dövlət Pedaqoji İnstitutu yaradılmışdır. 1947-ci ildə instituta dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin adı verilmişdir. 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İslam Kərimovun iştirakı ilə Nizami Gəncəvi adına Daşkənd
Dövlət Pedaqoji Universitetinin qarşısındakı meydanda dahi Nizaminin büstünün açılışı olmuşdur. Universitetin
bazasında 2008-ci ildə Özbəkistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti yaradılmışdır.
Bütün türkdilli xalqların şairi hesab edilən Nizaminin yaradıcılığı bu gün Özbəkistanda necə təbliğ
edilir?
XXI əsrdə Nizami Gəncəvi ədəbi mirasının əhəmiyyəti haqqında danışarkən qeyd etmək istərdim ki,
Nizami nəinki Şərq dünyasında söz sənətinin böyük nümayəndəsidir, onun “Xəmsə”si bütün dünya ədəbi-mədəni
xəzinəsinin incisidir. Nizamiyə yüksək ehtiramını ifadə edən alman ədibi Höte onu “bütün zamanların və xalqların
şairi” kimi səciyyələndirmişdir. Nizami haqlı olaraq Şərq və Qərb poeziyasının dahisidir. O, Yaxın və Orta Şərqin
təfəkkür tarixində özünəməxsus məktəb yaratdı. Bu məktəb türk xalqları ədəbiyyatına təsirsiz ötüşməmişdir.
Nəvai yaradıcılığında Nizami izləri. Bu, hər iki ölkənin ədəbiyyatşünasları tərəfindən etiraf edilən
həqiqətdir.
Nizami mirasının Nəvai yaradıcılığına təsiri o dərəcədə güclü olmuşdur ki, bu güc nəticəsində Nəvai
yaradıcılığına sanki bir nəfəs vermişdir. Nəvai epik şeirin ustadı Nizami ənənələri ilə tərbiyələnən, Azərbaycan
ədəbiyyatı ilə bağlı olan şairlərdən idi. Nizami əsərlərinin günümüzə gəlib çıxan ən mükəmməl, olduqca gözəl
xətlə yazılmış nüsxələri məhz Nəvai dövrünə aiddir, daha doğrusu, birbaşa Nəvainin tapşırığı ilə hazırlanmışdır.
Bütün bunlardan əlavə, Orta Asiya söz sənətkarlarının Nizami yaradıcılığı ilə əsrlər boyu davam edən ədəbi
əlaqələrini təsdiqləyən başqa bir çox əlyazmalar da Nəvainin əlində - onun kitabxanasında olmuş, həmin dövrün
məhsulu kimi bu günə qədər gəlib çatmışdır. Nizami irsinin özbək ədəbiyyatına təsiri əsrlərlə davam edərək onu
zənginləşdirmişdir.
Nizami və Nəvai xalqlarımız arasında dostluq və ədəbi əlaqələrin ən mühüm halqasıdır. Bu mütəfəkkir
şairlərin əsərlərindəki ideyalar bu gün özbək və Azərbaycan xalqlarının dostluğunun tərkib hissəsi olmuşdur.
Xarəzm şahzadəsi Nazpəri surətinin bədii tərənnümü təsdiqləyir ki, şair özbək xalqının tarixini, etnoqrafiyasını,
adət-ənənəsini, mədəniyyətini, coğrafiyasını gözəl bilirmiş. Özbəkistanda müxtəlif zamanlarda elmi mənbələrdə
- kitab və toplularda, qəzet və dərgilərdə Nizami yaradıcılığı, onun ayrı-ayrı əsərləri haqqında elmi-tənqidi
məqalələr, araşdırmalar nəşr olunmuşdur və hazırda bu proses davam etməkdədir.
2021-ci ilin Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi və həmçinin Özbəkistanda Əlişir Nəvainin
anadan olmasının 580 illiyinin keçirilməsinə aid sərəncamların imzalanması heç də təsadüfi deyil. Nizami
Gəncəvi özbək xalqının yüksək sevgi və ehtiramını qazanmış dahi mütəfəkkir olmaqla yanaşı, bizim dostluq
münasibətlərimizin bağlılıq timsalıdır.
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Bəs xalq arasında Nizami yaradıcılığına münasibət necədir?
Nizaminin “Xəmsə”sr özbək ədəbiyyatşünaslığında xüsusi yer tutur. Şairin dərin, fəlsəfi yaradıcılığı bu
gün də bizim alimlər tərəfindən böyük maraq və sevgi ilə öyrənilir. Bu gün Nizami “Xəmsə”sinin tam şəkildə
özbək dilinə tərcümə edilərək Özbəkistanda çap olunması şairin yaradıcılığının tədqiqi tarixinə əvəzsiz bir
töhfədir. Nizaminin özbək oxucusuna öz ana dilində tanıdılmasında Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin böyük rolu oldu. Nizami “Xəmsə”sinin ən mükəmməl tərcüməsi
Özbəkistanın Xalq şairi Camal Kamal tərəfindən həyata keçirilib. Bu tərcümə özbək oxucuları tərəfindən böyük
maraqla qarşılanıb.
Onu da vurğulamaq istərdim ki, bu tərcümə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Samir
Abbasovun Camal Kamalla 2015-ci ildə imzaladığı müqavilə əsasında reallaşmışdı. Fəxrlə deyirəm ki, bu
tərcümənin redaktoru olmaq mənim üçün böyük şərəf idi.
Özbəkistanın kitabxana və arxivlərində Nizamiyə dair əlyazmalar varmı?
Nizami əsərlərinin əlyazmaları Orta Asiyada, xüsusən də Özbəkistanda özünəməxsus tərzdə araşdırılır.
Özbəkistan Milli Elmlər Akademiyasının Biruni adına Şərqşünaslıq İnstitutunda Nizami əsərlərinin əlyazmaları
saxlanılır. Bu gün mətnşünas tədqiqatçılar bu əlyazmaların tədqiqi ilə məşğuldurlar. Onu da vurğulamaq istərdim
ki, Özbəkistan və Azərbaycan prezidentləri arasında dostluq münasibətləri ədəbi əlaqələrə də təsirsiz ötüşmür.
Mədəni-ədəbi əlaqələrdə müsbət nəticələr buna bir daha sübutdur. Bu əlaqələr bütün Şərq ölkələri üçün nümunə
olmalıdır. Həmçinin ədəbi əlaqələrimizin tarixi və bu gününün tədqiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Daşkənddəki
Nizami Gəncəvinin büstünə özbək xalqının ehtiramı həm də Azərbaycan xalqının qədim tarixi, mədəniyyəti,
əsrləri aşan iradəsinə hörmətinin rəmzidir. Bakıda Əlişir Nəvainin heykəlinin ucaldılması isə Azərbaycan xalqının
özbək xalqına ehtiramının nümunəsidir. Nizami dünyanın beynəlmiləl şairidir. Nəvai ustad deyə baş əydiyi N.
Gəncəvinin “Xəmsə”sinin təsiri ilə ilk dəfə cığatay türkcəsində “Xəmsə” yaradaraq həm də türk ədəbi dilinin
inqilabçısı kimi adını tarixə həkk etdirmişdir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan - özbək ədəbi əlaqələrində, xüsusən də
Nizami və Nəvai ilə bağlı tədqiqatlarda həmkarım Almaz Ülvi Binnətovanın əməyini xüsusi vurğulamaq istərdim.
“Nizami ili” ilə əlaqədar iki ölkənin elm və təhsil qurumlarının birgə layihələri nəzərdə tutulurmu?
Yaxın zamanlarda yubiley çərçivəsində Nəvai adına Daşkənd Dövlət Universitetində “Nizami Gəncəvi
türk xalqlarının böyük zirvəsi” adlı beynəlxalq konfrans keçirməyi planlaşdırırıq. Nizami irsi Azərbaycan
ədəbiyyatşünasları tərəfindən nə dərəcədə öyrənilirsə, özbək tədqiqatçıları da bir o qədər önəmli şəkildə bu
mövzuda həssaslıq göstərirlər.
Mədəniyyət.-2021.-21 may.-№36.-S.5.
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Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Pekində “Nizami Gəncəvi – bütün bəşəriyyətin
şairi” adlı tədbir keçirilib
Şahin Cəfərov,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Pekindəki katibliyində “Nizami Gəncəvi – bütün bəşəriyyətin şairi”
adlı tədbir keçirilib.
“Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT)
və Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Çin
hökumətinin Avrasiya məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Li Huy, bir neçə ölkənin Pekindəki səfiri, diplomatik
korpusun təmsilçiləri, Çin ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Heydər Əliyev Fondunun Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının katibliyinin binasında daimi
nümayiş olunmaq üçün hədiyyə etdiyi Nizami Gəncəvinin büstünün təqdimatı olub. Bu, ŞƏT-in katibliyində Çin
mütəfəkkiri Konfutsidən sonra nümayiş olunan 2-ci büstdür.
Qonaqlar dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinə çəkilmiş və dünyanın tanınmış
muzeylərində nümayiş olunan illüstrasiyaların, habelə dahi şarinin poemalarındakı hadisələri əks etdirən
xalçaların sərgisi ilə tanış olublar.
Tədbirdə çıxış edən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Vladimir Norov dahi Azərbaycan şair
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin təkcə Şərqin deyil, bütünlükdə dünya ədəbiyyatının inkişafına
böyük töhfə verdiyini bildirib. O, Şərq intibahının banisi hesab edilən Nizami Gəncəvinin yaradıcılığının ölməz
və bəşəri olduğunu, məhz Nizaminin yaradıcılığı ilə Şərq poeziyasının başladığını vurğulayıb. Qeyd edib ki, ali
ideyalara, bəşəri dəyərlərə, haqq-ədalətə xidmət edən Nizami Gəncəvi təkcə yaradıcılığı ilə deyil, həyat tərzi ilə
də nümunəvi bir insan olub, heç vaxt doğma Gəncəni tərk etməyən şair böyük bir vətənpərvərlik nümayiş etdirib.
Nizami Gəncəvi mənəvi zənginliyi hər şeydən üstün tutub.
ŞƏT-in Baş katibi bir çox şairinin dahi Nizami Gəncəvinin ədəbiyyatda açdığı yolu ilə getdiyini, onun
əsərlərinin təsiri altında yazıb-yaratdıqlarını deyib.
Vladimir Norov 2004-cü ildə Daşkənddə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin abidəsinin təntənəli açılış mərasimini xatırlayıb. O, ŞƏT-in
katibliyində dahi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880-ci ildönümünə həsr olunan tədbirin keçirilməsinə
verdiyi dəstəyə və Nizami Gəncəvinin büstünü hədiyyə etdiyinə görə Heydər Əliyev Fonduna və Azərbaycan
səfirliyinə təşəkkür edib. Əmin olduğunu bildirib ki, ədibin büstü onun tərənnüm etdiyi xeyirxahlıq, mərhəmət və
digər yüksək insani dəyərlər kimi ŞƏT-in katibliyində çalışanları da ilhamlandıracaq.
Azərbaycanın Çindəki səfiri Əkrəm Zeynallı bildirib ki, dünya ədəbiyyatının parlaq nümayəndəsi olan
Nizami Gəncəvi özünü ölməz, bənzərsiz yaradıcılığını ülvi hisslərin, humanizm, xeyirxahlıq, ədalət kimi nəcib
keyfiyyətlərin tərənnümünə həsr edib. Mübaliğəsiz demək olar ki, Nizami dünyanın ən böyük şairləri ilə bir sırada
durur və onun əsərləri bizim üçün və gələcək nəsillər üçün daim ilham mənbəyi olacaq.
Səfir Ə.Zeynallı bildirib ki, Nizami Gəncəvi öz ədəbi irsi ilə bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni
səhifə açan nadir şəxsiyyətlərdəndir. Əsərlərində müxtəlif xalqların həyatını təsvir edən Nizami Gəncəvinin ölməz
“Xəmsə”si multikultural dəyərləri, elmi, sülh və tərəqqini təbliğ edib. Bu ideyalar Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin fəaliyyətində də əksini tapır.
Əkrəm Zeynallı Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılmasının fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərindən biri olan Heydər Əliyev Fondunun dahi şair Nizami Gəncəvinin irsinin təbliğinə də böyük
diqqət ayırdığını vurğulayıb. Bu istiqamətdə şairin əsərləri bir neçə dilə tərcümə olunub, Paris, Strasburq, Roma,
London, Moskva və başqa şəhərlərdə sərgi və təqdimatlar keçirilib.
Səfir Əkrəm Zeynallı Nizami Gəncəvinin Pekinin Çaoyan parkındakı büstünün müəllifi, heykəltəraşrəssam Yüen Sikunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan ilə Çin arasında mədəni əlaqələrin
inkişafındakı xidmətlərinə görə “Dostluq” ordeni ilə təltif edildiyini diqqətə çatdırıb, ordeni və onun vəsiqəsini
Yüen Sikuna təqdim edib.
Nizami Gəncəvinin bütün bəşəriyyətə xidmət etdiyini, ədibin fikirlərinin insanlara mənəvi qida
olduğunu bildirən Yüen Sikun “Nizami Gəncəvi İli”ndə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
“Dostluq” ordeninə layiq görülməsindən qürur duyduğunu deyib və dövlətimizin başçısına bu yüksək mükafata
görə təşəkkür edib. O, bundan sonra da iki ölkə arasındakı mədəni mübadiləyə töhfə vermək üçün əlindən gələni
edəcəyini bildirib.
Yüen Sikun Nizami Gəncəvinin Pekinin ən iri parklarından olan Çaoyanda qoyulmuş büstünü
Azərbaycan ilə Çin arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 20-ci ildönümününün qeyd olunduğu 2012-ci
ildə hazırlayıb.
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Sonra tədbirdə dahi şairin yaradıcılığına həsr olunan film nümayiş olunub, Pekin Xarici Dillər
Universitetinin Azərbaycan dili ixtisası üzrə tələbələri Nizami Gəncəvinin əsərlərindən parçaları Azərbaycan və
Çin dillərində oxuyublar.
Çin Mərkəzi Musiqi Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Amber” kvartetinin ifasında
Üzeyir Hacibəylinin, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun və Tofiq Quliyevin əsərləri səslənib.
Mərasim iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycanın mədəni irsinə aid nəşrləri, o cümlədən
Nizami Gəncəvinin əsərləri daxil edilən kitablar, bukletlər, CD-lər təqdim olunub.
Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 2001-ci ildə Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Tacikistan və Özbəkistanın iştirakı ilə yaradılan dövlətlərarası beynəlxalq təşkilatdır. 2017-ci ildə Hindistan və
Pakistan ŞƏT-ə tamhüquqlu üzv qəbul edilib. Azərbaycan dünya əhalisinin təxminən yarısını, dünya üzrə ümumi
daxili məhsulun (ÜDM) dördə birini, Avrasiya ərazisinin 80 faizini əhatə edən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə
əlaqələrə və əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir. Ölkəmiz təşkilatda “Dialoq üzrə tərəfdaş” statusu ilə təmsil
olunur.
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Haqqın carçısı dünya miqyasında - Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
Rəfiqə Kamalqızı
Mayın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin “Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” adlı videoformatda
müzakirələri keçirilib. Müzakirələrdə müxtəlif ölkələrin sabiq prezidentləri, baş nazirləri, habelə yüksək vəzifəli
şəxslər, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, diplomatlar, politoloqlar iştirak ediblər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. “Nizami Mərkəzinin təklif etdiyi
“Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” mövzusu qlobal gündəlikdə duran mühüm
məsələlərdəndir, çünki bu yaxınlarda Cənubi Qafqaz regionunda kəskin dəyişikliklər oldu. Əlbəttə ki, yeni
vəziyyət yeni yanaşmalar tələb edir”.Bu fikri Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
videoformatda keçirdiyi “Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” adlı müzakirələrdə çıxış
edərkən söyləyib.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzini pandemiya dövründə çox yaxşı fəaliyyətinə görə təbrik edən
dövlətimizin başçısı deyib: “Mərkəz yeni şəraitə özünü çox müdrik formada uyğunlaşdırdı. Pandemiya ilə bağlı
vəziyyətdən asılı olmayaraq, öz fəaliyyətini yeni formada davam etdirdi. Eyni zamanda, bu fəal işin aparıldığı
səkkiz il ərzində Mərkəz dünyada aparıcı beynəlxalq təsisatlardan birinə çevrilmişdir. Onun geniş fəaliyyəti,
əslində, dünyada sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sabitlik işinə xidmət edir. Mərkəzin üzvləri ölkələrinə, yaxud
beynəlxalq təşkilatlara uzun illər rəhbərlik etmiş məşhur dünya siyasətçiləridir. Sizin təcrübəniz həqiqətən
unikaldır. Bir sözlə, bu cür təcrübənin bir araya toplanması, hesab edirəm ki, bugünkü dünyada nadir hadisədir”.
“Hesab edirəm ki, çox böyük səhvə yol verdiklərini Ermənistanın özü də başa düşür”
Azərbaycan Prezidenti onu da bildirib ki, 30 il çəkən işğal faktı səbəbindən, Azərbaycan öz mövqeyini
birmənalı şəkildə bəyan etdi ki, biz ərazilər azad olunmayana qədər Ermənistanla əməkdaşlıq etməyəcəyik:
“Hesab edirəm, Ermənistanın özü də başa düşür ki, onlar çox böyük səhvə yol veriblər. Onlar vaxt itirdilər”.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, əgər bugünkü Ermənistandakı vəziyyətə nəzər salsaq, görərik ki, Ermənistan
müstəqilliyi qazanan zaman ilə müqayisədə vəziyyət daha ağırdır: “Çünki bu gün Ermənistanın ordusu belə
yoxdur. O, tamamilə məhv edilib. Ölkə altı aydan çoxdur ki, daimi siyasi böhran içindədir. Cəmiyyətdə böyük
dərəcədə inamsızlıq yaranıb, qarşılıqlı ittiham irəli sürülür. Bəzi siyasi liderlərin ritorikası hər hansı bir qəbul
edilən çərçivədən tam uzaqdır», - deyən Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın vaxt itirdiyini, Azərbaycanın enerji
və daşımaların inkişafı təşəbbüslərindən məhrum olduğunu qeyd edib: «Nəhayət, onlar işğal etdikləri əraziləri
itirdilər. O ərazilər ki, onlara nə tarixi nöqteyi-nəzərdən, nə də ki, beynəlxalq hüquq baxımından məxsus deyildi.
İndi isə, münaqişə başa çatdıqdan sonra, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ilk növbədə, Azərbaycan tərəfindən, sonra
isə ötən ilin 10 noyabr tarixli birgə Bəyanat ilə artıq həll olunub”.
“Ermənistanın siyasi dairələrindən heç bir müsbət açıqlama görmürük”
“Ermənistanın siyasi dairələrindən - nə hökumətdən, nə də müxalifətdən heç bir müsbət açıqlama
görmürük”, -deyən dövlət başçısı bildirib ki, azərbaycanlıların hisslərini təhqir etmək, bizi şeytan kimi qələmə
vermək adi hala çevrilib: “İyunda keçiriləcək seçkilərdən (Ermənistanda - red.) sonra nə olacağını, hansı
ideologiyanın üstün gələcəyini bilmirik. Bununla belə, Azərbaycanofobiya, nifrət və genişlənmə ideologiyası
onların öz cəmiyyətlərinin dağılmasına gətirib çıxarıb. İndi sahib olduqları üçün də yalnız özlərini və liderlərini
günahlandırmalıdırlar”.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə həyata keçirib, bir milyondan
çox insan öz evlərindən məcburi şəkildə didərgin salınıb. Lakin barışığın əldə olunması üçün düzgün yanaşmaya
ehtiyac var: «Münasibətlərin pozulmasına məhz Ermənistanda mövcud olan Azərbaycanofobiya, təcavüzkar
ideyalar səbəb olub. Ermənistan daim dünya ictimaiyyətini aldatmağa və özünü qurban kimi göstərməyə çalışıb”.
“Ermənistandakı bugünkü vəziyyətə baxsaq, bunun Ermənistanın müstəqil dövlətə çevrildiyi dövrdən daha pis
olduğunu görə bilərik. Ermənistanın ordusu qalmayıb, o, tamamilə məhv edilib». Bunu Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin "Cənubi Qafqaz: Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq
Perspektivləri" adlı videoformatda keçirilən müzakirələr zamanı çıxışında deyib.
Dövlət başçısı bildirib ki, Ermənistanda davamlı siyasi böhran hökm sürür, cəmiyyətdəki yüksək inamsızlıq
səviyyəsi, qarşılıqlı ittihamlar, bəzi erməni siyasətçilərinin ritorikası qəbul edilən bütün çərçivələri aşır: “Onlar
vaxt itirdilər, enerji layihələri və nəqliyyatın inkişafı çərçivəsində Azərbaycanın təşəbbüsləri xaricində qaldılar,
işğal etdikləri və heç tarixən də və ya beynəlxalq hüquqa görə onlara aid olmayan əraziləri itirdilər”.
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“Dünyada BMT-dən sonra ən böyük təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatına üzv olan dövlətlər Azərbaycanın
bu quruma sədrliyini dəstəkləyiblər. Bu qurumun sədri kimi Azərbaycan COVID-lə mübarizəyə həsr olunmuş
xüsusi sessiyanın təşkil edilməsi təşəbbüsünü irəli sürüb və bu sessiya keçirilib”,-deyən dövlət başçısı qeyd edib
ki, Azərbaycan bir çox ölkələrin tələbatlarından dəfələrlə daha çox vaksin sifariş etməsinə qarşı çıxıb, vaksinlərin
ədalətli və bərabər bölünməsini dəstəkləyib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkənin “Sinovac” peyvəndləri ilə təmin olunmasında göstərdiyi
dəstəyə görə Çinə təşəkkür edib: “Xahişimiz dərhal təmin edildi və bunun sayəsində bu gün Azərbaycan bu
pandemiyaya qarşı mübarizədə aparıcı ölkələr sırasındadır. Bunun sayəsində indiyədək 1,9 milyon insanı
vaksinasiya edə bilmişik. Bu, ümumi əhalimizin təxminən 20 faizini təşkil edir, peyvəndlərin 99,9 faizi isə Çin
peyvəndi idi”.
“Avropa İttifaqı post-münaqişə dövründə regional əməkdaşlığın
inkişafında mühüm rol oynaya bilər”
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin videoformatda keçirdiyi
“Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” adlı müzakirələrdə çıxışı zamanı bildirib ki,
Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir və Avropa İttifaqına üzv ölkələrlə ikitərəfli
formatda uğurlu əməkdaşlıq edirik: “Avropa İttifaqının 28 ölkəsindən 9–u ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər
imzalandığını, yaxud qəbul edildiyini diqqətə çatdıran dövlətimizin başçısı deyib ki, bu da bizim Aİ ilə yaxşı
strateji tərəfdaşlığımızın olduğunu nümayiş etdirir. Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında yeni ikitərəfli Saziş
layihəsinin mətninin demək olar ki, 90 faizdən çox hissəsi razılaşdırılıb. Biz Cənub Qaz Dəhlizinin daha da
genişləndirilməsini planlaşdırırıq. Bu da Avropanın təbii qaz təchizatının şaxələndirilməsinə töhfə verəcək. Aİ
post-münaqişə dövründə regional əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynaya bilər və biz daha fəal əməkdaşlıq
etmək istərdik”, - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb.
“Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bütün region ölkələri üçün yeni imkanlar yaranacaq”
“Biz indi gələcəyə baxmalıyıq. Otuz illik işğala, azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı dağıntılara və
onların məhv etdiklərinə baxmayaraq, Azərbaycan gələcəyə nəzər salmağa, vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi
Qafqaz regionunun bir hissəsi olaraq öz gələcəyini planlaşdırmağa hazırdır”,-deyən Prezident İlham Əliyev
Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bütün region ölkələri üçün yeni imkanlar yaranacaq: “Ümid edirik ki, vaxt
gələcək və biz, sözün əsl mənasında, Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıqdan və inteqrasiyadan danışacağıq. Biz
artıq çox mühüm təkliflərlə və təşəbbüslərlə çıxış etmişik. Yeri gəlmişkən, onlar 10 noyabr 2020-ci il tarixli birgə
Bəyanatda da əks olunub. Bu, xüsusən də, kommunikasiyaların və yeni daşımalar dəhlizlərinin açılması ilə
bağlıdır. Sizə deyə bilərəm ki, bu layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı iş artıq başlayıb. Azərbaycan bu məqsədlə
artıq texniki və maliyyə imkanlarını ayırıb. Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bütün region ölkələri üçün yeni
imkanlar yaranacaq”.
Dövlətimizin başçısı deyib ki, Azərbaycan əməkdaşlığa və ümumi gələcəyimizin planlaşdırılmasına
açıqdır: “Çünki biz istəsək də, istəməsək də qonşuyuq və yanaşı yaşamalıyıq və bir daha bu birgə yaşamanı
öyrənməliyik. Bu, asan deyil. Burada emosiyalar var. Xüsusən də, Azərbaycan xalqı azad edilmiş torpaqlara
səfərlər etdiyi zaman və tam yerlə-yeksan olunan yerləri görəndə, siz yəqin ki, təsəvvür edə bilərsiniz, hansı
hissləri keçirirlər. Lakin siyasətçilərin rolu öz gündəliklərini müdafiə etməkdən və yalnız qarşılıqlı fəaliyyət
sayəsində regionda dayanıqlı inkişafın, sülhün və təhlükəsizliyin olacağını izah etməkdən ibarətdir”. “ABŞ
Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına öz töhfəsini verə bilər. ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə görüşüm zamanı onlardan yeni təkliflər gözlədiyimi bildirmişdim. Ona görə də
düşünürəm ki, hazırda bu təşkilat yeni təkliflər axtarışındadır. Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin
normallaşması, hər iki ölkənin insanlarının yanaşı yaşaması üçün yeni təkliflər irəli sürülə bilər”,- deyə dövlət
başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan bütün bu illər ərzində öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə, işğal altındakı
torpaqlarını azad etməyə və bir milyondan çox məcburi köçkünün geri qaytarılmasına çalışırdı. Bütün bunları
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsasən həyata keçirirdi.
“Ermənistan cəmiyyəti yeni yaranmış bu reallığa uyğunlaşmalıdır. Bu, ədalətin zəfər çalması idi. Təəssüflər
olsun ki, bu gün Ermənistan cəmiyyətində revanşist meyillər və Azərbaycanofobiya hökm sürməkdədir. Biz
gələcəyə baxmalıyıq. Biz artıq təklif etmişik, dəfələrlə demişəm ki, biz Ermənistanla sülh sazişi imzalamaq
istəyirik. Lakin bütün bunlar birgə səylər tələb edir”.
“Noyabr Bəyanatından sonra bir çox addımlar ataraq göstərdik ki,
biz əməkdaşlıq etmək istəyirik”
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Noyabr Bəyanatından sonra bir çox addımların atıldığını deyərək
vurğulayıb ki, biz əməkdaşlıq etmək istəyirik: “Biz humanitar sahədə addımlar ataraq müharibədən sonra
münaqişə zonasında qalan Ermənistan vətəndaşlarını vətənlərinə geri göndərdik”.
Dövlətimizin başçısı bildirib ki, müharibə bitəndən sonra Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritəsini
verməkdən imtina edir. Bu da yüzlərlə insanın minaya düşərək həlak olmasına səbəb olur. Bu minaların
təmizlənməsi çox vaxt aparır: “Biz Rusiyadan Ermənistana qazın təmin olunmasına icazə vermişik. Amma buna
görə Azərbaycana heç təşəkkür də etməyiblər. Biz Zəngəzur dəhlizinin açılmasını təklif etmişik və düşünürəm ki,
bu proses çətin olsa da, artıq işə başlamışıq”. Prezident İlham Əliyev Çin şirkətlərinin işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizin bərpasında yaxından iştirak etdiyini də vurğulayıb: “Çin şirkətləri Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərində həyata keçirilən bərpa işlərində yaxından iştirak edirlər. Çin ilə nəqliyyat sahəsində geniş
əməkdaşlıq imkanları var. Çin şirkətlərinin Azərbaycanın enerji sektoruna sərmayələr yatırdığını bildirən
dövlətimizin başçısı deyib ki, ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı baxımından mühüm sahələrdən biri də insanlar
arasında təmaslardır. Çində Azərbaycanın ticarət nümayəndəliyi də fəaliyyət göstərir. Çinlə çox gözəl
münasibətlər mövcuddur”. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla İsrail arasında ticarət münasibətlərinin mövcud
olduğunu və bu münasibətlərin daha da inkişaf etməkdə olduğunu deyib.
Dövlətimizin başçısı bildirib ki, İsraildə çox fəal Azərbaycan diasporu var. Həmçinin Azərbaycanda da çox
fəal İsrail diasporu mövcuddur: “Diaspor nümayəndələri ikitərəfli münasibətlərin inkişafına mühüm töhfələr
verirlər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsində İsrail ilə geniş əməkdaşlıq aparılır”.
Bir sözlə, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması sahəsində xeyli işlər görməklə yanaşı, həm də torpaqlarımız işğalda olduğu müddətdə, Vətən
müharibəsi günlərində, eləcə də torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və
haqq işinə güclü dəstək verəcək. Dövlət başçımızın dediyi kimi, «Azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı
dağıntılara baxmayaraq Azərbaycan gələcəyə baxmağa hazırdır».
Səs.-2021.-22 may.-№89.-S.4.
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Cənubi Qafqazda dialoq və inkişaf üçün dünya
səviyyəli əlverişli platforma kimi çıxış edir
V.Bayramov
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi yeni şəraitə özünü çox müdrik formada uyğunlaşdırdı.
Pandemiya ilə bağlı vəziyyətdən asılı olmayaraq, öz fəaliyyətini yeni formada davam etdirdi. Eyni
zamanda, bu fəal işin aparıldığı səkkiz il ərzində Mərkəz dünyada aparıcı beynəlxalq təsisatlardan birinə
çevrilmişdir. Onun geniş fəaliyyəti, əslində, dünyada sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sabitlik işinə xidmət
edir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi fəaliyyət göstərdiyi ötən səkkiz il ərzində səmərəli işi ilə
beynəlxalq səviyyədə böyük nüfuz qazanıb. Mərkəz keçirdiyi tədbirlərin mövzu dairəsini getdikcə genişləndirib,
bəşəriyyətin üzləşdiyi çağırışların– pandemiya ilə mübarizədə qlobal həmrəylik, formalaşan dünya nizamı, ərzaq
təhlükəsizliyi, təhsilin inkişafı kimi önəmli məsələlərin müzakirə edildiyi əhəmiyyətli platforma kimi,
dözümlülük, anlaşma və dialoq ünvanı kimi tanınıb.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin mayın 21-də “Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq
perspektivləri” adlı videoformatda keçirdiyi müzakirələr isə qlobal gündəlikdə duran mühüm məsələlərdən
biridir. Bu, Cənubi Qafqaz regionunda yaranan kəskin dəyişikliklərlə, yeni vəziyyətdə yeni yanaşmaların tələb
edilməsi ilə bağlıdır. Bütün bunlar, eyni zamanda, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin, əslində, dünyada
sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sabitlik işinə xidmətdən xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev müzakirələrdəki çıxışında bildirib ki, hazırda Azərbaycanın yerləşdiyi regionda
cərəyan edən son hadisələr, İkinci Qarabağ müharibəsi vəziyyəti tam dəyişib. Bu səbəbdən də, Cənubi Qafqaz
üçün yeni yanaşmaya, yeni gündəliyə ehtiyac yaranıb.
Dövlətimizin başçısı daha sonra bu gün Azərbaycanın ehtiyac duyduğu “Cənubi Qafqaz: Regional
inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” mövzusunda aparılan müzakirələri yüksək dəyərləndirdiyini bildirib:
“Demək olar ki, 30 il çəkən işğal faktı səbəbindən, Azərbaycan öz mövqeyini birmənalı şəkildə bəyan etdi ki, biz
ərazilər azad olunmayana qədər Ermənistanla əməkdaşlıq etməyəcəyik. Hesab edirəm, Ermənistanın özü də başa
düşür ki, onlar çox böyük səhvə yol veriblər. Onlar vaxt itirdilər. Əgər bugünkü Ermənistandakı vəziyyətə nəzər
salsaq, görərik ki, Ermənistan müstəqilliyi qazanan zaman ilə müqayisədə vəziyyət daha ağırdır. Çünki bu gün
Ermənistanın ordusu belə yoxdur. O, tamamilə məhv edilib. Ölkə altı aydan çoxdur ki, daimi siyasi böhran
içindədir. Cəmiyyətdə böyük dərəcədə inamsızlıq yaranıb, qarşılıqlı ittiham irəli sürülür. Bəzi siyasi liderlərin
ritorikası hər hansı bir qəbul edilən çərçivədən tam uzaqdır...”.
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, Ermənistan uzun illər ərzində işğalçılıq siyasəti
yürütdüyündən Azərbaycanın enerji və daşımaların inkişafı təşəbbüslərindən məhrum olub, iqtisadiyyatı, demək
olar ki, çöküb, əhalisinin sosial şəraiti ağırlaşıb. Bütün bunlar isə düşmən ölkənin İkinci Qarabağ müharibəsində
məğlubiyyətini, ərazimizdən çıxmasını şərtləndirib. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, demək olar ki, həll
edilib.
Müzakirələrdə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol barədə də önəmli fikirlər
səsləndirilib. Prezident İlham Əliyev enerjinin Avropaya çatdırılması məsələsindən danışarkən, tarixi layihə olan
Cənub Qaz Dəhlizinin tamamlanması baxımından ötən ilin sonuncu gününün əlamətdar olmasını xatırladıb.
Dövlətimizin başçısı deyib: “Sərbəst inteqrasiya olunmuş 3.5 min kilometr uzunluğunda qaz boru xətləri
birləşdirilmiş və bir layihə kimi bir-birinə bağlanmışdır. İlk dəfə Azərbaycan qazı Avropaya çatdırılmışdır. Bu,
həqiqətən də tarixi hadisə idi. Çünki layihə bütün nöqteyi-nəzərdən - maliyyə, siyasi və texniki baxımdan böyük
bir çağırış idi. Biz həqiqətən də yaxşı bir komanda, bir neçə ölkəni təmsil edən komanda olaraq çalışırdıq. Bu
ölkələrin bəziləri Avropa İttifaqının üzvüdür. Biz Avropanın enerji təhlükəsizliyinə həqiqətən də mühüm töhfə
verdik...”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında Azərbaycanda yeni yataqların kəşf olunmasını və təbii qazın hasilatının
yeni səviyyəsini nəzərə alaraq bu layihənin gələcək onilliklər ərzində də davam edəcəyini, bunun isə sözügedən
prosesə cəlb olunan ölkələr arasında böyük dərəcədə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələri daha da gücləndirəcəyini
vurğulayıb.
Ümumiyyətlə, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi bu gün Azərbaycan, Türkiyə və Avropa İttifaqını bir-birinə
daha da yaxınlaşdırır və təqdim etdiyi potensial ilǝ qlobal enerji geosiyasətini yenidən formalaşdırır. Bu
xüsusiyyəti ilə TANAP gələcəkdə planlaşdırılması nəzərdə tutulan enerji layihələri üçün dǝ baza rolunu oynayır.
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Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, enerji və nəqliyyat layihələri Cənubi Qafqazı
transformasiyaya uğradıb, regionun iki ölkəsinə - Gürcüstan və Azərbaycana əlavə maliyyə ehtiyatları əldə
etməyə imkan verib, ölkələrimizin beynəlxalq tərəfdaşlar qarşısında əhəmiyyətini artırmağa imkan yaradıb.
Dövlətimizin başçısı müzakirələrdə Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, həmçinin Ermənistanın baş
naziri tərəfindən ötən il noyabr ayının 10-da imzalanan bəyanatdan sonra bir çox addımlar atıldığını da
videoformat iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev, həmçinin respublikamızın Ermənistanla
əməkdaşlığa mühüm önəm verdiyini bildirib, Azərbaycanın bu istiqamətdə qarşı tərəfə nümunə göstərdiyini,
humanitar sahədə humanist addımlar ataraq müharibədən sonra münaqişə zonasında qalan Ermənistan
vətəndaşlarının vətənlərinə göndərildiyini vurğulayıb.
Dövlətimizin başçısının qeyd etdiyi kimi, təəssüf ki, indiyədək bu məsələ ilə bağlı Ermənistan tərəfindən
uyğun addımlar atılmır, başqa sözlə, təşəbbüslər göstərilmir. Məsələn, müharibə bitəndən sonra Ermənistan
minaladığı ərazilərin xəritəsini verməkdən imtina edir. Bu da yüzlərlə insanın minaya düşərək həlak olmasına
səbəb olur.
Minalanmış ərazilərin xəritəsinin Azərbaycana verilməməsi Ermənistanın “mina müharibəsi”ni davam
etdirməsinin sübutudur. Ermənistanın vaxtilə işğal atlında saxladığı ərazilərin böyük bir qismini minalaması
işğalçı dövlətin militarist siyasətinin miqyas və mahiyyətindən xəbər verir.
Ümumiyyətlə, Ermənistan mövcudluğu dövründə daim militarist siyasətə üstünlük verib, bunu dövlət
siyasəti səviyyəsinə yüksəldib. Müstəqillik illərində isə iqtisadiyyatını dirçəltmək, əhalinin sosial şəraitini
yaxşılaşdırmaq əvəzində, bütün maddi resursunu silah-sursata sərf edib, Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti
yürüdüb. Belə bir vəziyyət isə qonşu ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafına mənfi təsir göstərib.
Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu 44 günlük Vətən müharibəsində
Ermənistan ordusunu darmadağın edərək, 30 illik işğala son qoydu. Lakin ötən ilin noyabrın 10-da faktiki olaraq
kapitulyasiya aktını imzalayan Ermənistan yuxarıda vurğuladığımız kimi, minalanmış ərazilərin xəritəsini hələ də
Azərbaycana vermək istəmir. Məqsəd Azərbaycan tərəfini itkilərə məruz qoymaq, illərlə doğma el-obasından
didərgin salınan insanların ata-baba yurdlarına qayıtmasını əngəlləmək, bu prosesi ləngitməkdir.
Prezident İlham Əliyev müzakirələrdə Azərbaycan tərəfindən Zəngəzur dəhlizinin açılması layihəsinin
təklif edildiyini xatırladaraq, bu prosesin hazırda çətin həyata keçirildiyini, amma buna baxmayaraq, artıq icrasına
başlanıldığını da vurğulayıb.
Xatırladaq ki, Vətən müharibəsində ağır məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan imzalanan üçtərəfli bəyanata
əsasən üzərinə götürdüyü kapitulyasiyanın tələblərinin ödənilməsi barədə razılığa gəldi, şərtlərə uyğun olaraq, bir
güllə belə atılmadan, heç bir itki verilmədən işğal edilən ərazimizin qalan hissəsi– əvvəlcə Ağdam şəhəri və
rayonun işğal altında qalan kəndləri, növbəti mərhələdə isə ölkəmizin əzəli və əbədi torpaqları olan Kəlbəcər və
Laçın rayonları rəşadətli Azərbaycan Ordusunun tam nəzarətinə keçdi.
Sözügedən bəyanatın 9-cu maddəsində bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa
olunmasının zəruriliyi vurğulanır. Başqa sözlə desək, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb
rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşasının reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Fevralın
14-də Prezident İlham Əliyevin Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini qoyması da sözügedən bəyanatın
9-cu maddəsinin icrasına başlanılmasının bariz ifadəsidir.
Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, Ermənistanın baş naziri arasında 2021-ci il yanvarın 11-də
reallaşan üçtərəfli görüş zamanı da nəqliyyat-kommunikasiya sistemlərinin bərpası əsas müzakirə mövzusu olub.
Görüşün gedişində imzalanan yeni bəyanata əsasən, 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndinin müddəalarını icra etmək
üçün Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinlərinin həmsədrliyi ilə üçtərəfli işçi qrupu
yaradılıb. Həmin qrupun iclasında isə Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, Ermənistanın baş nazirinin 2020ci il noyabrın 10-da imzaladıqları bəyanatın həyata keçirilməsi, dəmir yolu və avtomobil yolunun salınmasının
prioritet məsələ kimi icra olunması, eləcə də üç ölkə rəhbəri arasında razılaşdırılan digər istiqamətlərin
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı əsas fəaliyyət istiqamətlərinin siyahısı hazırlanıb.
Xatırladaq ki, əməkdaşlıq və nəqliyyat baxımından Zəngəzur dəhlizinin yaradılması Azərbaycan,
Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan sənədlər arasında ən mühüm məsələlərdən biri sayılır və bu, Ermənistan
da daxil olmaqla bütün regional ölkələrin maraqlarına xidmət edir. Azərbaycan bölgədə davamlı sülhün bərqərar
olunması üçün əsas vasitəni əməkdaşlıqda görür və buna görə də Zəngəzur dəhlizin yaradılmasını, nəqliyyat
əlaqələrinin bərpasını qətiyyətlə dəstəkləyir.
Bu dəhlizin əhəmiyyəti barədə dövlətimizin başçısı “Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq
perspektivləri” adlı videoformatda keçirdiyi müzakirələrdəki çıxışında deyib: “Bu layihənin həyata keçirilməsi
ilə bağlı iş artıq başlayıb. Azərbaycan bu məqsədlə artıq texniki və maliyyə imkanlarını ayırıb. Zəngəzur dəhlizi
açıldıqdan sonra bütün region ölkələri üçün yeni imkanlar yaranacaq. Bu səbəbdən, bildirmək istəyirəm ki,
Azərbaycan əməkdaşlığa və ümumi gələcəyimizin planlaşdırılmasına açıqdır, çünki biz istəsək də, istəməsək də
qonşuyuq və yanaşı yaşamalıyıq və bir daha bu birgə yaşamanı öyrənməliyik. Bu, asan deyil. Burada emosiyalar
var. Xüsusən də, Azərbaycan xalqı azad edilmiş torpaqlara səfərlər etdiyi zaman və tam yerlə-yeksan olunan
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yerləri görəndə, siz yəqin ki, təsəvvür edə bilərsiniz, hansı hissləri keçirirlər. Lakin siyasətçilərin rolu öz
gündəliklərini müdafiə etməkdən və yalnız qarşılıqlı fəaliyyət sayəsində regionda dayanıqlı inkişafın, sülhün və
təhlükəsizliyin olacağını izah etməkdən ibarətdir”.
Zəngəzur dəhlizinin açılması Cənubi Qafqazdan keçən marşrutlar sisteminin fəaliyyətini daha da
canlandıracaq. Dəhliz, həmçinin Azərbaycan və İran Culfası arasında dəmiryol xəttinin açılışına və İranın dəmir
yollarına çıxış əldə etməyə imkan verəcək. Bununla bərabər, Zəngəzur dəhlizi təkcə dəmir yolları deyil, həm də
avtomobil yolları sisteminə malik olacaq. Deməli, bu dəhlizin yaradılması həm də avtomobil əlaqəsinin
açılmasına imkan yaradacaq.
Göründüyü kimi, artıq bölgədə yeni nəqliyyat və infrastruktur xəritəsi formalaşmasına başlanılıb.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən indiyədək Asiya və Avropanı birləşdirən yüksək
əhəmiyyətli nəqliyyat dəhlizləri yaradıb. Məhz ölkəmizinn təşəbbüsü ilə reallaşdırılan Şimal-Cənub, Şərq-Qərb
və Cənub-Şimal nəqliyyat dəhlizləri qitələrarası daşınmaların həyata keçirilməsini gerçəkləşdirib. Bu nəqliyyat
dəhlizləri istifadəyə verildiyi vaxtdan tarixi İpək yolunun bərpasında mühüm önəm daşıyıb.
Dövlətimizin başçısı müzakirələrdə Ermənistanın uzun illər işğal altında saxladığı ərazilərdə faşist
siyasəti yürütdüyünü, bütün kənd və şəhərlərimizi yerlə yeksan etdiyini, təbii sərvətlərimizi taladığını, maddimədəni irsimizi vandalizmə məruz qoyduğunu da diqqətə çatdırıb: “İşğaldan azad olunmuş ərazilər tamamilə
dağılmış vəziyyətdədir. Mənim azad olunmuş ərazilərə çoxsaylı səfərlərim olub və avtomobillə hərəkət edərkən
400-450 kilometr yolboyu yalnız dağıdılmış şəhər və kəndlər görünür. Son altı ay ərzində mənin azad olunmuş
ərazilərə bir çox səfərlərim olub, şəhər və kəndlərin 90 faizi tamamilə dağıdılmış vəziyyətdədir. Həmin dağıntılar
Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı baş verməyib. Bu şəhərləri bombardman etməklə bu hala salmaq mümkün
olmazdı. Bunlar sonrakı dönəmdə baş verib. Əvvəlcə, onlar bizim inşa etdiyimiz evlərin və məktəblərin tikinti
materiallarını, dam örtüklərini və pəncərələrini oğurlayırdılar. Daha sonra isə onlar işğal olunmuş torpaqlarda
Azərbaycanın mədəni irsini silməyə çalışırdılar - işğal altındakı torpaqlarda 60-dan artıq məscid dağıdılıb”.
Azərbaycan, şübhəsiz ki, bu dəhşətli yaraları sağaldacaq, bütün yaşayış məntəqələrini bərpa edəcək.
Azərbaycanın müdrik liderinin siyasi əzmkarlığı ilə Qarabağ dünyanın ən gözəl məkanlarından birinə çevriləcək.
Xalqımız isə torpağı belə dəhşətli vəziyyətə gətirən barbarları heç zaman bağışlamayacaq.
Xalq qəzeti. - 2021.- 23 may. - № 105. - S. 1-2.
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Nizami Gəncəvi ideyaları dünyada sülh və humanizmə xidmət edir
Leyla Gərayzadə,
Bakı Dövlət Universitetinin professoru,
filologiya elmləri doktoru
Məlum olduğu kimi, bu il mayın 20-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin “Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” adlı videoformatda müzakirələri
keçirilib. Mən bu nüfuzlu tədbirin materialları ilə böyük maraqla tanış oldum və bir ziyalı və vətənpərvər insan
kimi burada aparılan müzakirələrdən son dərəcə məmnun qaldım.
Qeyd etmək lazımdır ki, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin tədbirdəki parlaq, dərin məzmunlu çıxışı
burada müzakirələrin dərin və maraqlı məcrada davam etdirilməsinə şərait yaratdı. Dövlətimizin başçısı, ilk
növbədə qeyd etdi ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi fəaliyyət göstərdiyi səkkiz il ərzində dünyada aparıcı
beynəlxalq təsisatlardan birinə çevrilmişdir.
Bəli, mərkəz öz məqsədyönlü və geniş fəaliyyəti ilə dünyada sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sabitlik
işinə xidmət edir. Qurumun üzvləri ölkələrinə, yaxud beynəlxalq təşkilatlara uzun illər rəhbərlik etmiş məşhur
dünya siyasətçiləridir. Onların təcrübələri, həqiqətən unikaldır. Belə zəngin təcrübənin bir araya toplanması
dünyada nadir hadisədir.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin budəfəki müzakirələrə çıxardığı mövzu son dərəcə aktualdır.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Prezidenti mövzunun əhəmiyyəti barədə belə dedi: “Cənubi Qafqaz: Regional
inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” mövzusunda müzakirəni yüksək dəyərləndirirəm, çünki bizim məhz buna
ehtiyacımız var. Demək olar ki, 30 il çəkən işğal faktı səbəbindən, Azərbaycan öz mövqeyini birmənalı şəkildə
bəyan etdi ki, biz ərazilər azad olunmayana qədər Ermənistanla əməkdaşlıq etməyəcəyik. Hesab edirəm,
Ermənistanın özü də başa düşür ki, onlar çox böyük səhvə yol veriblər”.
Bu gün Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqlar yaranıb. 44 günlük Vətən müharibəsində öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edən Azərbaycan regionda və bütün dünyada sülhün və ədalətin bərqərar olunmasına çalışır.
Cənubi Qafqaz xalqlarının tərəqqi və rifahı yalnız ədalətli sülhdən, tolerantlıq və dialoqdan keçir. Bunu, təəssüf
ki, Ermənistandakı revanşist qüvvələr hələ də başa düşmür, yaxud başa düşmək istəmirlər. Əlbəttə, böyük
yanlışlığa yol verirlər. Onlar öz bəd əməllərindən nə qədər tez əl çəksələr, regionda uzunmüddətli sülhün bərqərar
olunması üçün imkanlar yaranar.
Tədbirdə çıxış edən natiqlər Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətini yüksək dəyərləndirərək,
müzakirə olunan mövzu ilə bağlı dəyərli fikir və mülahizələr səsləndirdilər. Onlar əmindirlər ki, mərkəz bundan
sonra da dahi mütəfəkkir Nizaminin irsini və Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini dünyaya çatdırmağa çalışacaq,
bununla da regionda və bütün dünyada sülhə və ədalətin bərqərar olunmasına töhfə verəcək.
Azərbaycan gələcəyə baxan dövlətdir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə bu fikri xüsusi dedi: “Biz indi
gələcəyə baxmalıyıq. 30 illik işğala, azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı dağıntılara və onların məhv
etdiklərinə baxmayaraq, Azərbaycan gələcəyə nəzər salmağa, vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi Qafqaz
regionunun bir hissəsi olaraq öz gələcəyini planlaşdırmağa hazırdır. Ümid edirik ki, vaxt gələcək və biz, sözün
əsl mənasında, Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıqdan və inteqrasiyadan danışacağıq”.
Bəli, öz daxili və xarici siyasətində sivil, demokratik, bəşəri və multikultural dəyərlərə üstünlük verən
Azərbaycan dövləti Prezident İlham Əliyevin müdrik liderliyilə dünyanın ən nüfuzlu və güclü dövlətlərindən
birinə çevrilmişdir.
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Dünyada Azərbaycan mədəniyyətinə verilən yüksək dəyər
Nizami Gəncəvi – 880
Zabit Xəlilov
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi
bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın
mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər
xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm
mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşayıb-yaradaraq, Yaxın və Orta Şərq
fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini də məhz burada ərsəyə
gətirmişdir. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır.
Mütəfəkkir şair çox sayda davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi məktəbin bünövrəsini qoymuşdur. Nizaminin
ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəzəyən əsərləri Şərq miniatür sənətinin inkişafına da təkan vermişdir. Nizami
dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olmuşdur. Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi
və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək qiymətləndirilən elmi-tənqidi
mətni hazırlanmış, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr edilmişdir. Nizaminin ədəbiyyatda və
incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılmışdır. Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə məqbərəsi, Bakıda, SanktPeterburqda və Romada möhtəşəm heykəlləri ucaldılmışdır. Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman
təntənə ilə keçirilmişdir.
Qeyd edək ki, bu proseslərin intensiv şəkil almağa başlaması əsasən Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 800 illik yubileyi ərəfəsinə təsadüf edir. Dahi şairin yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması ilə
bağlı ilk qərar 1939-cu ildə qəbul edilib, lakin İkinci Dünya müharibəsi səbəbindən yubileyin yalnız 1947-ci ildə
keçirilməsi mümkün olub. Nizami Gəncəvi irsinin 1970-ci illərdən öyrənilməsi baxımından tamamilə yeni
mərhələ başlayır. Həmin mərhələ bilavasitə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz
onun təşəbbüsü ilə qəbul edilən “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin
öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” 1979-cu il 6 yanvar tarixli qərar
bu istiqamətdə kompleks vəzifələr irəli sürərək, Nizami irsinin və ümumən orta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin
sistemli araşdırılması üçün geniş perspektivlər açıb. 1981-ci ilin avqust ayında Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 840 illiyi haqqında qərar isə nizamişünaslıqda əsaslı dönüş yaradıb. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə ulu
öndərin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri ölkənin mədəni həyatının
əlamətdar hadisəsinə çevrilmişdir. Onu da qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi ilə bağlı son yubiley tədbirləri ustad
sənətkarın 850 illiyi ilə əlaqədar 1991-ci ildə keçirilməli idi. Lakin ölkədəki dərin siyasi, iqtisadi və sosial böhran
buna imkan verməyib. Bütün bunları nəzərə alan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Şərq
poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik
yubileyinin layiqincə keçirilməsini təmin etmək məqsədilə 23 dekabr 2011-ci il tarixli Sərəncam imzalayıb.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təkliflərini nəzərə
almaqla, mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planı hazırlayaraq silsilə
şəkildə geniş qeyd edilib.
Belə bir deyim var: “Nizami Gəncədə doğuldu, Azərbaycan göylərinə qalxdı və bütün dünyaya işıq
saçdı”. Nizami Gəncəvinin Azərbaycan, o cümlədən dünya mədəniyyət və ədəbiyyat tarixində tutduğu yeri
möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev həmişə yüksək qiymətləndirib, böyük məhəbbət və ehtiramla,
fəxarətlə qeyd edib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim
əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin
nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyəti nəzərə alınaraq 2021-ci il “Nizami Gəncəvi İli” elan edilmişdir. Qeyd edək
ki, ədəbiyyatşünasların fikrincə, bu sərəncam Nizaminin dünya şöhrətini bir daha təsbit edən konseptual sənəddir.
Nizami Gəncəvi irsinə verilən bu dəyər xalqımızın tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edir.
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Sərhədlərə sığmayan sevgi...
(Qazaxıstan materialları əsasında)
Əzizağa Ələkbərov,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Dahi şair Nizami Gəncəvi (1141-1209) Azərbaycan xalqının bəşər mədəniyyətinə verdiyi ən böyük
şəxsiyyətlərdən biridir. Şair 880 ildir ki, qüdrətli söz sənəti ilə dünyanı fəth edir. Onun sehri bitib-tükənmir,
əsərlərinə bəslənən sevgi sərhəd hüdudlarına sığmır, qitədən-qitəyə dolaşır. İqlim qurşaqları bir-birinə qarışır,
dünya fikir-fikir, biçim-biçim bu ölməz, əbədi irsin işığında yazılıb-yozulur. Hər təzə baxışda, hər yeni biçimdə
təkrarsız bir ovqat yaranır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi
haqqında 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamında deyilir: “Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının
diqqət mərkəzində olmuşdur. Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş
görülmüş, əsərlərinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək
qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr edilmişdir.
Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılmışdır. Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə
məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır.
Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir”.
Sovetlər dönəmində Azərbaycan KP MK-nın “Azərbaycanın böyük şair və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin ədəbi irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini yaxşılaşdırmaq haqqında” (1979, 6 yanvar) qərarına
uyğun olaraq dahi sənətkarın həyat və yaradıcılığını daha dərindən tədqiq etmək imkanı genişlənirdi. Nizami irsi
ilə bağlı iki ildən bir Ümumittifaq elmi konfransın keçirilməsi Azərbaycanda yaxşı bir ənənə halını almışdır. Bu
möhtəşəm tədbirlər dünyanın şair və yazıçılarını Nizami işığında birləşdirdiyi kimi, alim və filosofları da daha
böyük tədqiqatlara sövq edirdi.
Qüdrətli Nizami irsi Qazaxıstan və Mərkəzi Asiyanın çoxsaylı xalqları içərisində həmişə sevilmiş və
xüsusi hörmət hissi ilə anılmışdır. XIV əsrin ortalarında yaşamış Qızıl Orda şairi Qütb Xarəzmi tərəfindən ilk
dəfə Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərinin təxminən 1341-1342-ci illərdə cığatay dilinə çevrilməsindən sonra
onun əsərlərinə olan maraq xeyli artmışdı. Qütb Xarəzmi bu işi dövrünün hökmdar şahzadəsi Tini bəy və onun
arvadı Məleykə xanımın xahişi ilə yerinə yetirmişdir.
Nizami Gəncəvi Qazaxıstanda daha çox sevilən, tanınan və nəşr edilən şairdir. Əgər sənət meydanında
qürurla addımlayan Oljas Süleymenovun təbirincə desək, şairin ən çox sevdiyi qadını Afaq (Appaq) qıpçaq
(qazax) qızı olduğundan “qazaxlar Nizamini özlərinin doğma və əziz, qohum sənətkarı kimi qəbul edirlər”.
Qazaxlar Nizamini akın adlandırmış və haqqında yazılmış əksər məqalələrdə onu “Ulu akın”, “Gəncəli
akın” və b. adlarla öz oxucularına təqdim etmişlər. Şairin Qazaxıstanda anadan olmasının 800 (1947), 825 (1966),
840 (1981) və vəfatının 750 (1959) illiyi təntənə ilə qeyd edilmişdir. 1947-ci ildən etibarən Nizaminin əsərləri
Qazaxıstanda ayrı-ayrı qəzet və jurnallarda, həmçinin nəşriyyatlarda kitab şəklində çap olunmaqdadır.
1947-ci ildə Nizaminin 800 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq onun əsərləri bütünlüklə qazax dilində çap
olunmuşdu. Şairin “Leyli və Məcnun” əsəri poema kimi yox, “Leyli və Məcnun” dastanı adlandırılmaqla, iki dəfə
- 1947-ci və 1962-ci illərdə çap edilmişdi. 1968-ci ildə Alma-Atada “Nizami” kitabı “Ulu akınlar kitabxanası”
seriyası adı altında nəşr olunmuşdu. Kitabın tərcüməçisi K.Kepişev ona müqəddimə yazmış, içəridə “LeyliMəcnun” dastanından parçalar və Nofəllə Məcnunun qrafik üsulla çəkilmiş şəkilləri verilmişdir.
Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poemasını qazax dilinə Q.Amanjalov, Q.Jarokov, T.Alimkulov,
D.Əbilov, K.Kepişev və başqaları çox böyük ustalıqla tərcümə etmişdilər. Əsərin qazax oxucuları arasında hüsnrəğbətlə qarşılanmasında onun yüksək bədii məziyyətlərinin məharətli tərcüməsi də mühüm rol oynamışdır.
Qazaxıstan SSR EA-nın həqiqi üzvü, akademik M.Auezov (1897-1961) 1947-ci il sentyabrın 26-da
“Azərbaycan müəllimi” qəzetində dərc olunmuş “Sovet xalqlarının iftixarı” adlı məqaləsində qazax xalqının ədəbi
yaradıcılığına N.Gəncəvinin böyük təsir göstərdiyini, qazax klassiki Abayın şeirlərindən birində onu özünün
müəllimi və ustadı saydığını bildirərək, “Sovet İttifaqı ailəsinə daxil olan xalqların mədəniyyət tarixi üfüqündə
parlayan solmaz bir günəş” kimi Nizami Gəncəvini səciyyələndirmişdir.
Böyük qazax sənətkarı Abay Kunanbayevin (1845-1904) yaradıcılığına Nizaminin zəngin irsi çox güclü
təsir göstərmişdir. Təsadüfi deyildir ki, “İskəndərnamə” poemasının təsiri altında o, özünün “İskəndər” dastanını
yaratmışdı. Əlbəttə, bu əsərdə Abay öz sələfinin əsərinə bənzərliyə yer versə də, ancaq fərqli, orijinal
xüsusiyyətləri ilə seçilməyi də unutmamışdı. Əsərdə müəllif qazax xalqının həyatından lövhələr yaratmış, hətta
Nizamidən gələn bəzi detalları, səhnələri dəyişdirməyi də unutmamışdı. O, Nizamini bəhanə edərək, öz
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zəmanəsinin müasir problemlərini dilə gətirmişdir. “İsgəndərnamə”də olan məşhur Nüşabə - İsgəndər görüşündə
bildiyimiz kimi süfrəyə qaş-daş gətirilir. Abay həmin qaş-daşı adi sümüklə əvəz etmişdir. Məsələnin
mahiyyətində də dəyişiklik aparılmışdır. Nizaminin qənaətinə görə qaniçən, qəddar fatehlər dünyanı “yemək belə
mümkün olmayan” qaş-daşlara görə işğal edirdilər. Abay isə göstərirdi ki, şahlar aləmi sür-sümüklə
doldurmuşlar”.
Nizami irsinə xüsusi önəm verən Xalijan Bekxojin qazax sovet şairlərinin orta nəslinə mənsub olub,
onlarca lirik, epik və dramatik əsərlərin müəllifidir.
Xalijan Bekxojinin
Ey şeir mülkünün şahı, sultanı,
Sözünlə bəzədin bütün dünyanı.
Firdovsidən alıb söz bayrağını,
Ucaltdın sənətin təmtərağını. - misraları ilə başlayan “Afaqnamə” poeması Qazaxıstanda yeni poetik
hadisə kimi dəyərləndirilmişdi. Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyatından, sevgisindən, onun ömürgün yoldaşı Afaqın taleyindən bəhs edən bu “əsərin çox hissəsi, Nizaminin öz əsərlərində olduğu kimi, məsnəvi
formasında qələmə alınıb. Deməli, qazax müəllifi Nizami yaradıcılığından hər şeydən qabaq forma cəhətindən
istifadə etmişdir”.
1974-cü ildə Alma-Atada “Jazuşi” (“Yazıçı”) nəşriyyatı tərəfindən kitab şəklində çap olunmuş
“Afaqnamə” poeması dörd hekayətdən - “Qıpçaq qızı haqqında nəğmə”, “Gəncəli şair haqqında beytlər”, “Qızıl
Arslanla görüş”, “Afaqın ölümü”ndən və hər hekayət də bir neçə bölmələrdən ibarətdir. Poema-dastanın belə
struktur forması da bir qədər diqqətlə fikir verilsə, elə Nizaminin “Sirlər Xəzinəsi”nin üslubunda qurulmuşdur.
“Afaqnamə”nin “Gəncəli şair haqqında beytlər” adlı ikinci hekayətində Nizaminin yetişməsində əvəzsiz
rolu olan Gəncə şəhərinin təsviri və tərənnümü xüsusi yer tutur. Şair X.Bekxojin yazır:
Ərzi tutub adı-sanı Gəncənin,
Bağ-bağatdır dörd bir yanı Gəncənin.
Dan çökəndə cəh-cəh vurur bülbülü.
Ətir saçır göy reyhanı, al gülü,
Göy kəmərli gözəl Gəncə, elə bil,
Ya füsunkar Səmərqənddir, ya Babil.
Bu mahalda Rum elinin, İraqın
Aliminə rast gələrsən - bir yığın.
Filosoflar, kimyagərlər, xətiblər
Bu şəhərdə fəzilətə yetiblər.
Poemadan aydın olur ki, şöhrəti ərzə sığmayan Gəncədən sonra Nizamini Nizami eləyən ikinci böyük,
ülvi qüvvə Afaqdır. Daim öz ilahi, qənirsiz gözəlliyi, dərin ağlı və kamalı ilə şairi həmişə yazıb-yaratmağa
ilhamlandıran, sövq edən Afaq! Bu baxımdan poemanın “Afaqnamə” adlandırılması da təsadüfi deyil. Bir
Azərbaycan oğlunun sənətkarlıq qüdrətinin parlamasında qıpçaq gözəlinin qatdığı rəng - öz çalarlarıyla həmişə
parlayacaq, heç vaxt solmayacaq rəng.
“Afaqnamə” poemasını qazax dilindən şair Ələkbər Ziyatay doğma ana dilimizə çox böyük ustalıqla
çevirmiş və bu əsər 1981-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən 15000 nüsxə tirajla kitab şəklində çap olunmuşdur.
Nizami poemasının vurğunu X.Bekxojin şairin anadan olmasının 840 illiyi ərəfəsində onun “Yeddi
gözəl” poemasını ustalıqla qazax dilinə çevirmiş və 488 səhifəlik bu kitab 1980-ci ildə Qazaxıstanda Alma-Ata
şəhərində yüksək tirajla çap edilmişdir. Kitaba qazaxıstanlı nasir, şair, dramaturq və tərcüməçi kimi yaxşı tanınan
K.T.Şangitbayev “Ulu akının gözəl dastanı” adlı sanballı müqəddimə yazmışdır. Çox nəfis və gözəl tərtibatla
buraxılmış bu kitab indi də Nizami muzeyinin Nizami salonunda nadir eksponatlardan biri kimi nümayiş etdirilir.
1981-ci ilin oktyabrında Bakıda “dünya bədii mədəniyyətinin, bədii təfəkkürünün nəhəng simaları
sırasında ilk yerlərdən birini tutan” dahi Azərbaycan şairi Nizaminin anadan olmasının 840 illiyi böyük təntənə
ilə qeyd edildiyi yubiley tədbirlərində iştirak edən çoxsaylı qonaqlar içərisində Qazaxıstan Yazıçılar İttifaqı idarə
heyətinin katibi, Qazaxıstan SSR Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin sədri şair Oljas Süleymenov da var idi.
Şanlı yubileyə həsr olunan şənliklər oktyabrın 6-da V.İ.Lenin adına sarayda təntənəli yığıncaqla açıldı.
Yığıncaqda şıxış edən O.Süleymenov demişdir: “Bu gün biz çox gözəl və fərəhli hadisə münasibətilə toplaşmışıq.
Əlamətdar haldır ki, ölkə və planet üçün məhz belə təşvişli bir vaxtda, bəşər sivilizasiyasının taleyinin yenidən
həll olunduğu bir zamanda Azərbaycan Respublikası, ölkəmiz dünyanı sarsıdan bir sərkərdənin deyil, söz inciləri
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ilə xoş duyğular oyadan, dinc insan tərbiyə edən bir simanın adını və əlamətlərini bir daha yad etməyi mümkün
və zəruri hesab edirlər.
...Mənim üçün bu yubiley həm də yenidən Azərbaycanda, Bakıda olmaq deməkdir. Mən sizin diyarınızı
sevirəm. Mənim burada çox-çox dostlarım vardır. Mən çoxdan onları müşahidə edir, izləyirəm və son onillikdə
siması həqiqətən dəyişmiş respublikanızın yeni taleyində öz duyğularımla sanki iştirak edirəm...”
Yığıncaqdan sonra yubiley iştirakçıları üçün verilən bayram konserti Nizami poeziyasının solmayan
təravətini, onun misilsiz dəyərini göstərən təsirli hekayət oldu. Qazax şairi O.Süleymenov konsert iştirakçılarını
böyük yaradıcılıq uğuru münasibətilə təbrik edərək, “İfaçıların məharətinə valeh olduğumu ifadə etməyə söz
tapmıram. Mən sizə məftun oldum” demişdir.
Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri N.Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyi Gəncədə
(Kirovabadda) poeziya bayramı ilə, ədəbi-bədii yığıncaqlar və tamaşalarla qeyd edilmişdir.
Şəhərin şərq tərəfində ucalan əzəmətli Nizami məqbərəsinin ətrafında böyük poeziya bayramı
keçirilmişdi. Şairin yaradıcılığını geniş təbliğ edən Nizami Poeziya Teatrı onun “Xosrov və Şirin” poemasının
motivləri əsasında hazırladığı “Məhəbbət dastanı” adlı yeni tamaşanı qonaqlara göstərmişdir. Qonaqlar xor sənəti
teatrının konsertində də olmuşlar. Yubiley şənlikləri Gənclər sarayında poeziya axşamı ilə başa çatmış, tədbirdə
şair O.Süleymenov da iştirak etmişdir.
1981-ci ilin oktyabrında N.Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyi münasibəti ilə keçirilən yubiley
tədbirlərində iştirak edən tanınmış qazax şairi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi və pedaqoq Saqinqali Seitov (1917-2007)
böyük poeziya bayramından razı qalmış, aldığı yüksək təəssüratı “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinə göndərdiyi
“Dühanın əbədi işığı” məktubunda çox səmimi şəkildə ifadə etmişdir.
Şair S.Seitov orada yazırdı: “Mən çox məmnun idim: çoxdankı arzum həqiqətə çevrilmişdi. Dahi
Nizamini dünyaya bəxş etmiş qədim Gəncəni öz gözlərimlə görürdüm. Hələ şairin vətəninə gələndə inanırdım ki,
buradan gələcək yaradıcılığım üçün yeni mövzular, yeni həvəs aparacağam...
Nizami Qərbin və Şərqin mədəniyyət xəzinəsinə çox böyük xidmət göstərmişdir. Onun dahiyanə əsərləri
olmadan dünya ədəbiyyatını təsəvvürə gətirmək çətindir. Onun zəkasına və poeziyasına bütün dövrlərin və
zamanların şairləri heyran qalmışlar. Şairin əsas əsərləri - onun “Xəmsə”si, qəsidə və qəzəlləri əsl ədəbi
qəhrəmanlıq nümunəsidir. Misilsiz ustalıq, dərin məzmun və parlaq dil timsalıdır. Öz işıqlı, humanist ideyaları
ilə Nizami bizim zəmanəmizlə daxilən səsləşir. O, insan əməyini və insan nəcibliyini tərənnüm edirdi”.
Qədim türk yurdu Qazaxıstanın kitabxana və arxivlərində Nizamiylə bağlı xeyli əsərlər mövcuddur.
A.Kürkatovun “Azərbaycanın dahi akını Nizami”, E.İsmayılovun “Söz zərgəri”, T.Nurtazinin “Sənətkarlıq
nümunəsi” və s. belə əsərlərdəndir.
XX əsrin 80-ci illərində Azərbaycanda Azərbaycan KP MK-nın 1979-cu il 6 yanvar tarixli
“Azərbaycanın böyük şair və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini
yaxşılaşdırmaq haqqında” qərarına uyğun olaraq Ümumittifaq Nizami konfransı “XI-XII əsrlər Azərbaycan
mədəniyyəti və Nizami Gəncəvi yaradıcılığı” (1980), ikinci konfrans “Nizami Gəncəvi və dünya ədəbiyyatı”
(1982) və üçüncü “Nizaminin dünya ədəbiyyatında lirikanın inkişafındakı rolu və “Xosrov və Şirin” poemasının
800 illiyi” (1984, dekabr) mövzularında idi. Üçüncü konfransda 30-a yaxın məruzə dinlənilmişdir. Qazaxıstanın
Alma-Ata şəhərindən gəlmiş alim X.Suyunşaliyevin məruzəsi Nizaminin Qazaxıstanda öyrənilməsi və
tərcüməsinə həsr edilmişdi.
Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə “Leyli və Məcnun”
poemasının 800 illiyi və nizamişünaslığın aktual probemləri” mövzusundakı dördüncü konfransı 1989-cu il
dekabr ayının 20-21-də keçirilmişdir. Konfransda Alma-Atadan gəlmiş qazaxıstanlı alim, filologiya elmləri
doktru Y.Kumısbayev “Qazax ədəbiyyatında Nizami ənənələri” mövzusunda məruzə etmişdir.
1988-ci il sentyabrın 27-də Gəncə şəhərində Nizami poeziya bayramı keçirilmişdir.
Bu gün Qazaxıstanda Nizaminin anasının və arvadının amazonlar nəslindən olması haqqında hələ də
rəvayətlər və əfsanələr dolaşmaqdadır. “Guya onlar Qorqud kimi öz qopuzlarını gecə-gündüz çala-çala el-obanı
gəzirmişlər. Nizami bir akın - aşıq kimi dastanlarını bu qopuzların təranələri, türküləri, şərqiləri altında yazıbyaratmış və ozanlara vermişdir. Başqa sözlə, Nizami öz əsərlərinə ölməzlik ömrünü bu qopuzların ilahi səsindən
əxz etmiş və dünyaya yaymışdır. Qazax folklorunda Nizamini ilahiləşdirmək meyilləri özünü açıq şəkildə büruzə
verməkdədir. Onu Qorquda bərabər tuturlar”.
Bəli, Nizami sevgisi bu gün şirin bir nağıl, unudulmaz əfsanə, qədimdən də qədim rəvayət kimi dünyanı
dolaşır. Bu sevgi sərhədlərə sığmayan əbədi bir sevgidir. Bu dünya durduqca bu sevgi də ölməyəcək, zamanın
yaddaşına yazılıb, əbədiyyət heykəli kimi ucalacaq. Çünki Nizami qüdrəti İlahidən gələn qüdrətdir. Əbədiyyət
ömürlü ilahi bir qüdrət.
Azərbaycan. - 2021.- 23 may. - № 105. - S. 6.
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Gəncədəki Nizami Gəncəvi Muzeyindən təəssürat
Nurəddin
“Orada bir muzey var” rubrikasında oxucularımızı paytaxtdan kənarda – şəhər və rayonlarımızda
fəaliyyət göstərən muzeylərlə tanış etməyə davam edirik. Bu dəfə yolumuzu Gəncədə yerləşən Nizami Gəncəvi
Muzeyindən saldıq.
Gəncədə dahi şair və mütəfəkkirin xatirə muzeyi 1982-ci ildə yaradılıb. Elə həmin il ölməz şairin həyat
və yaradıcılığından bəhs edən “Nizami” filminin bəzi kadrları da bu muzeydə lentə alınıb. Muzey 2014-cü ilə
kimi şəhərin Təbriz küçəsində yerləşən Qızıl Hacılı tarix-memarlıq abidəsində fəaliyyətini davam etdirib. 2013cü ildə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi məqbərəsinin ərazisində müasir üslubda bina inşa
olunub. 2014-cü ilin yanvarında Prezident İlham Əliyevin Gəncə şəhərinə səfəri zamanı muzeyin açılış mərasimi
keçirilib.
Nizami Gəncəvi Muzeyinin önündə sol tərəfdə dahi mütəfəkkirin büstü qoyulub. Binanın birinci
mərtəbəsində ulu öndər Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvinin guşələri yaradılıb, şairin həyat və yaradıcılığını əks
etdirən monitor quraşdırılıb.
Ulu öndər dahi şairin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib, onun ədəbi irsinin təbliğinə mühüm töhfələr
verib. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
1979-cu il 6 yanvar tarixli “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini,
nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərarı Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği
üçün yeni perspektivlər açıb. Ölməz söz sənətkarının 1981-ci ildə qeyd olunan 840 illik yubileyi ölkənin mədəni
həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrilib.
Muzeyin Heydər Əliyev guşəsində ümummilli liderin Nizami haqqında fikirləri, habelə Gəncəyə səfərləri
zamanı çəkilən şəkillər və s. sənədlər nümayiş olunur. Ulu öndər deyirdi: “Nizami Gəncəvi bu torpaqda yaşayıb,
bu torpaqda öz dahiliyini göstərib, bu torpaqda öz ölməz əsərlərini yaradıbdır”. Guşədə həmçinin ümummilli
liderin böyük portreti də yer alır. Bir sözlə, bu guşədə siyasət nəhənginin söz-fikir azmanının irsinə diqqət və
qayğısı haqqında məlumat almaq mümkündür.
***
Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu Nizami məqbərə filialının müdiri Gülnarə İsmayılova qeyd edir
ki, muzeydə dahi şairin zəngin irsinin tədqiq olunması üçün elmi tədqiqat şöbəsi yaradılıb. Burada dahi
mütəfəkkirin həyat və yaradıcılığı haqqında geniş məlumatlarla zəngin olan elektron məlumat köşkü də
quraşdırılıb.
Muzeyin ikinci mərtəbəsində ulu öndərin və Prezident İlham Əliyevin Nizami Gəncəvinin yubileylərinin
keçirilməsi, məqbərəsinin bərpası, əsərlərinin tərcümə və tədqiq olunması ilə bağlı sərəncam və qərarları ilə bağlı
materiallar sərgilənir. Burada həmçinin mütəfəkkir şairin yubileyləri münasibətilə nəşr olunmuş kitab və
monoqrafiyalar, müxtəlif toplular və digər nəşr örnəkləri nümayiş etdirilir.
Şairin 870 illik yubileyi münasibətilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr olunmuş “Xəmsə” və
monoqrafiyalar, Avstriya, Rusiya, Almaniya, Böyük Britaniyanın milli kitabxanaları, habelə Misirin İsgəndəriyyə
Kitabxanası, Fransanın Strasburq kitabxanası, Yel Universitetinin kitabxanası və ABŞ-ın Metropol Muzeyində
qorunan nadir “Xəmsə” əlyazmalarının və miniatürlərinin orijinalları və nüsxələrindən ibarət xüsusi guşə də
yaradılıb.
Sələflər və xələflər
Muzeydə “Sələflər və xələflər” guşəsi diqqətimizi xüsusilə cəlb etdi. Bu guşə Nizami ədəbi məktəbinin
nümayəndələri və həmçinin o dövrün tanınmış ədəbi simalarının xatirələrinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə
yaradılıb. Burada Məhsəti Gəncəvi, Rəziyyə Gəncəvi, Doxtəri Xətib Gəncə, Əbülüla Gəncəvi, Əbubəkr Gəncəvi,
Ömər Gənci, Qivami Gəncəvi, Məhəmməd Gəncəvi, Müsahib Gəncəvi, Möhsün Nəsiri və Mirzə Şəfi Vazeh kimi
söz ustadları haqqında məlumat verilir.
Muzeyin ikinci mərtəbəsi “Xəmsə” qəhrəmanlarına həsr olunan xalçalar, İntibah dövrünü canlandıran
etnoqrafik eksponatlar, rəssam və heykəltəraşların “Xəmsə” mövzuları ilə bağlı yaratdıqları əsərlərlə bəzədilib.
“Xəmsə” miniatürləri əsasında toxunan süjetli, ipək, pambıq, yun-ipək qarşılıqlı bədii xalçalar, şairin əsərlərinin
motivləri əsasında hazırlanan müxtəlif formalı çini qablar, heykəlciklər və fiqurlar ziyarətçilərin marağına səbəb
olur.
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Məşhur şəxsiyyətlərin Nizami haqqında fikirləri isə insanda böyük qürur hissi doğurur. Marqaret Tetçer,
Süleyman Dəmirəl, Bill Klinton, Vaira Vike-Freyberqa, Vim Kok kimi müxtəlif ölkələrin tanınmış dövlət və
hökumət başçıları, Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasının sabiq rəhbəri, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
həmsədri İsmayıl Serageldin və başqa elm, mədəniyyət və din xadimlərinin sözləri Nizami Gəncəvi dühasına
dünyada necə yüksək qiymət verildiyini bir daha təsdiq edir.
Muzeyin ikinci mərtəbəsində Nizaminin əsrlərdir dəyərini itirməyən aforizmləri, əsərləri əsasında
yaradılan miniatürlər, eyni zamanda doğma yurdu Gəncəyə həsr etdiyi beytlər, Nizami Gəncəvi və Məhsəti
Gəncəvinin portretləri əks olunmuş xalçalar sözlə sənətin vəhdətini əks etdirir. Binanın üçüncü mərtəbəsində isə
konfrans zalı və kafeteriya mövcuddur.
***
Sonda öyrəndik ki, muzeydə ümumilikdə 542 eksponat var. Bunlardan 418-i ekspozisiyada nümayiş
etdirilir. Muzeyin ən qədim eksponatı Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təqdim olunmuş
“Xəmsə”nin əlyazmaları və Qurani-Kərim nümunələridir.
Muzeyi dolaşdıqca dahi mütəfəkkirin yaradıcılığı bir daha gözümüzdə canlandı. Müdrikliyi, dərin fəlsəfi
fikir və mülahizələri, zəngin təfəkkür tərzi ilə dünya şöhrəti qazanmış dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi
əbədi ömür qazanmış şəxsiyyətlərdəndir. Yolunuz Gəncəyə düşsə, siz də dahi şairin adını daşıyan muzeyə baş
çəkin. Unutmayın ki, Nizami dühasından hər kəsə çatacaq nur payı var...
Mədəniyyət. - 2021. - 19 may. - № 34/35. - S. 1,4.
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Şeirimizin Şuşası
və ya Nizami Gəncəvi əsərlərinin tərcüməsinə dair qeydlər
Fikrət Şiriyev
Klassik ədəbiyyatın məziyyətləri, bildiyimiz kimi, çoxdur, bunlardan biri də hər dəfə oxuyanda yeni nə
isə tapmaqdır.
Bunu bildiyim üçün dahi Nizaminin əsərlərini bir də oxumaq qərararına gəldim. Doğrusu, məni daha çox
bu həvəsə salan amillərdən biri də məktəb illərindən hamının əzbər bildiyi bəzi beytlər idi. O zamanlar elə də
fərqinə varmadığım məşhur şeirlərdəki məntiqsizliyi getdikcə heç cür Nizami ilə bağlı görmürdüm:
Şam şəhərində xeyli qoca bir kişi vardı,
Pəri kimi, cin kimi camaatdan qaçardı...
Necə yəni xeyli qoca? Bu "xeyli qoca" necə kərpic kəsə bilər?
Və yaxud:
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.
Bir kənd darğasının əlində aciz qalan qarı ölkənin Sultanının (padşahının) yaxasından tuta bilir. Özü də
ona həm səndə insaf az görmüşəm, həm də səndən gördüyüm zülüm hesaba sığmaz deyir. Heç bir məntiq yoxdur
- insaf gördüyü üçün müraciət etməyə cəsarət etdiyi adama deyəsən ki, səndən çox zülümlər görmüşəm (?!).
Belə məntiq boşluqlarını və digər problemləri əsərləri oxuduqca tez-tez gördüm. Hətta, omonim olan
ədatla yerlik hal şəkilçisinin qafiyə kimi işləndiyi "Bir inci saflığı varsa da suda, Artıq içiləndə dərd verir su da"
kimi dillərə düşmüş beyt də düzgün tərcümə olunmayıb:
Ab ərçe həme zolal xizəd,
Əz xordəni por məlal xizəd.
- beytinin sətri tərcüməsi, yəni mənası belədir:
Su hərçənd ki, bütün zülalları yaradır,
Çox qəbul edəndə məlal (yəni əzab) yaradır.
Bəs tərcüməyə Nizaminin demədiyi "inci" sözü - lüğətlərdə molyusklardan çıxarılan sədəf kimi izahı
verilən bu söz niyə daxil edilib, bilmədim. Belə sualların cavabı haqda bir qədər sonra fikirlərimi qeyd edəcəyəm.
Tərcüməsi çox təəccüb və təəssüf doğuran, hətta Nizami kimi nəhəng dühanın şəxsiyyətinə kölgə salmaq
cəhdi kimi qiymətləndirdiyim "Sirlər xəzinəsi"ndə rast gəldiyim 2 beyt var və düşünürəm ki, Nizaminin
əsərlərinin tərcüməsinin keyfiyyəti haqda bu iki beyt kifayət qədər təsəvvür yarada bilər:
Çərx ilə əyləşsən əgər süfrəyə,
Barı bir az sür-sümük at bəndəyə.
Mən bir itintək edirəm iftixar,
Bəndəliyinlə yaşaram bəxtiyar.
"Kitabın yazılma səbəbi" bölməsində şaha xitabən yazılmış bu beytlərin Xəlil Yusifli tərəfindən belə
tərcüməsi Nizaminin şahın iti olmaqdan iftixar duyduğu anlamına gətirir. Ancaq Nizami elə Nizamidir, o, bütün
əsərlərində öz şəxsiyyətini yüksək tutur, fenomenal istedad sahibi olduğunu yaxşı bilir və özünü söz səltənətinin
sultanı hesab edir. Bəs necə olur ki, bu sultan birdən-birə kiminsə iti olmaq istəyir, həm də bundan qürur duyur?
Əlbəttə, bu, absurddur. Ona görə tərcümənin müxtəlif variantlarına baxdım. Süleyman Rüstəm Abbasəli Sarovlu
ilə bu beytləri tamam fərqli tərcümə edib:
Söz süfrəsi başında fələklə zövq alarsan,
Öz comərdlik töhfənlə məni yada salarsan.
Sənə sadiq, vəfadar olmağın öz yeri var,
Qulluğunda dayanmaq iftixardır, iftixar.
Eyni misralardakı bu qədər məna fərqi məni yenə təəccübləndirdi. Xəlil Rzanın tərcüməsini axtardım:
Axşam əl uzadırkən fələklə bir təama,
Sən mənim də qarşıma bir tikə qoy, unutma.
Sənə məhəbbətimi vəsf etdim dönə-dönə,
Qoy sənə qul xidmətim iftixar olsun mənə!
Fikir verirsinizsə, Xəlil Rza da yuxarıdakı tərcüməçilər kimi Nizaminin özünün özünə it deməsi fikrini
yazmır, ancaq təəssüf ki, şaha qul olmaqdan iftixar duyduğunu göstərir. Mənim fikrimcə, bu beytlərin nisbətən
kamil tərcüməsi tanınmış nizamişünas, maştağalı şair Mircəlal Zəkiyə məxsusdur. "Sirlər xəzinəsi"ni Nizami
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Gəncəvinin vəzn, üslub və təhkiyəsini həssaslıqla qoruyaraq tərcümə edən Mircəlal Zəki həmin beytləri belə
təqdim edir:
Çərx ilə həmsüfrə olan axşamı,
Bəndəyə həm süfrədən et ənamı.
Bəndəliyindən vururam dəm sənin,
Dəbdəbədir bəndəliyin həm sənin.
Bu beytlərin rus dilinə tərcüməsi də maraqlıdır, böyük tirajla MDB məkanında yayımlanan həmin kitabda
gördüyüm fərqli fikirlər isə məni çox təəssüfləndirdi:
Tı çitay moö kniqu, blistaə mej zvezdnıx qostey,
So stola svoeqo tı mne kinğ xotğ nemnoqo kostey.
Ə vedğ tolğko tvoy pes, i rasstalsə ə s rokom uqrömım,
Uslujaə tebe gtim laem pokornım i şumom.
(Tərcümə edənlər: K.A.Lipskerov və S.V.Şervinskiy)
Tam aydın olsun deyə, həmin misraların söz-söz tərcüməsini qeyd edirəm:
Ulduz qonaqların arasında parlamaqla sən mənim kitabımı oxu,
Masanın üstündən heç olmazsa, mənə bir qədər sümük tulla.
Axı mən ancaq sənin itinəm, tutqun qayalardan ayrılmışam,
Sənə öz təslimçi və hay-küylü hürüşümlə xidmət göstərirəm.
Tərcüməçilər bir tərəfdən şairin yazmadığı fikirləri, sözləri özlərindən əlavə ediblər, misraların
uzunluğunu təxminən iki dəfə artırıblar (Nizami "Sirlər xəzinəsi"ni əruzun Səri bəhrində, yəni hər misrası
təxminən 11 hecada yazmışdır), digər tərəfdən dahi Nizamiyə qərəzçiliklə yanaşıblar. Ancaq şahın iti olmaq, ona
təslimçi və hay-küylü hürüşlə xidmət göstərmək nə deməkdir?! Bəs acizanə şəkildə ağasından stol üstündən
(Şərqdə süfrə yerdə açılır, stol üstdə yox!!!) sür-sümük, yəni süfrənin artığının xahiş edilməsi nə deməkdir?! Bu,
Nizamiyə yaraşarmı?
Belə müxtəlif yanaşmaları, hər kəsin bir cür tərcümə etməsini Nizami irsinə böyük hörmətsizlik hesab
edərək həmin beytlərin orijinalına baxdım:
Ba fələk an şəb ke neşini bexan,
Pişe mən əfkən ğədəri-ustuxan.
Kaxere-lafe-səgite mizənəm,
Dəbdəbeye-bəndəgite mizənəm.
Bu beytlərin filoloji tərcüməsi görkəmli şərqşünas alim Rüstəm Əliyevin icrasında belə alınıb:
Bir gecə fələklə süfrə arxasında oturarkən,
Mənə də bir neçə sümük at.
Çünki mən sənin itin olmaqdan dəm vururam,
Sənə qul olmağım üçün haray salmışam.
Əlbəttə, bədii tərcümələr üçün əsas kimi götürülən bu filoloji tərcümə özü qəti düzgün deyil. Bəs əslində,
necə olmalıdır? Birincisi, buradakı "səgit" və "bəndəgit" sözləri birinci şəxsin təkini, yəni "(mənim) itliyim"i və
"(mənim) bəndəliyim"i yox, ikinci şəxsin təkini, yəni "(sənin) itliyin"i və "(sənin) bəndəliyin"i bildirir. Əsas
məsələ isə budur ki, burada söhbət tərcüməçilərin təqdim etdiyi maddi varlıqlardan yox, ilahi dəyərlərdən, göy
cisimlərindən gedir. Bilirik ki, Şeyx Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" poemasını ithaf etdiyi Ərzincan hakimi Bəhram
şahın adının mənası Mars planeti deməkdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığını dərindən bilən, həm də astronom kimi
tanınmış alim olan Firudin Qurbansoy tədqiqatlarında yazır ki, Bəhram, yəni Mars planeti Günəş sistemində
Yerdən görünən parlaq planetlərdən biri, həm də qırmızı olduğuna görə Şərq ədəbiyyatında çox yüksək səviyyəli,
nəcib və nüfuzlu şəxsləri bu planetin adı ilə mədh edirdilər. F.Qurbansoy qeyd edir ki, Nizami burada Bəhram
şahın adaşı Mars kimi daim parlaq və göylərdə (ucalarda) olmasını yazır və onu öz nuru ilə hətta kainatın ən
parlaq ulduzu olan Şira ulduzu (latınca Sirius) ilə müqayisə edir. Günəş sistemindən bir neçə işıq ili (8,6) uzaqda
olan və Böyük İt bürcünün Alfa ulduzu hesab edilən Sirius da Şərq poeziyasında Mars kimi şöhrətin, dəbdəbənin,
taxt-tacın, yüksək dövlət qulluğunun rəmzidir, ancaq o, Marsdan qat-qat böyük və parlaq olduğuna görə daha
yüksək mərtəbəli, daha məhşur və daha nüfuzlu şəxslərin mədhində istifadə edilir. Maraqlıdır ki, Mars planeti
bəzi məqamlarda Sirius ilə bir xətdə dayanır və ətindən kabab bişirilə bilən heyvanlar kimi tanınan Qoç, Buğa,
Oğlaq bürclərinin (digər bürclər istisnadır) ulduzları da həmin məqamda bunlarla eyni xətdə qərar tutur. Nücum
elmini, yəni astronomiyanı mükəmməl bilən Nizami haqqında söhbət gedən beytlərdə süfrəni səmaya, həmin
bürcləri təşkil edən işıqlı ulduzları kabab tikələrinə bənzədir (Şərq ədəbiyyatında xəyali xətt ilə-şiş anlamında
birləşə bilən ulduzların kabab kimi səciyyələndirilməsi geniş yayılmışdır). Deməli, Nizami bu beytlərdə təqdim
edildiyi kimi yox, tamam başqa fikir deyir. Gəlin Şeyx Nizaminin Bəhram şaha müracətlə yazdığı həmin
misraların dəqiq filoloji tərcüməsinə baxaq:
O gecə ki, fələklə bir süfrədə oturmusan,
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Bir qədər sümüklü tikələrdən (kababdan) mənim üçün endir.
Sözümün axırında sənin itliyini vəsf edərəm,
Bəndə olmağının dəbdəbəsini vəsf edərəm.
Aydın olur ki, şair burada it sözünü qətiyyən özünə aid etmir, Sirius ulduzunu nəzərdə tutaraq Böyük İt
bürcündən danışır, heç kəsdən süfrə artığı da istəmir, ancaq göylərdə qərar tutan Marsı, yəni Bəhram şahı
tərifləyir, onun göylərdə olmasını fələklə bir süfrədə oturması kimi səciyyələndirir, "Sənin itliyini vəsf edərəm"
deyərək sözünün, yəni "Sirlər xəzinəsi" əsərinin sonunda Bəhram şahı kainatın ən parlaq ulduzu olan Böyük İt
bürcündəki Sirius qədər parlaq olduğunu tərənnüm edəcəyinə söz verir və Bəhram şahdan kabab tikələri kimi
təsvir etdiyi ulduzların qonorar kimi endirilməsini istəyir. Deməli, şair bu misralarda həm Bəhram şahı, yəni Marsı
Böyük İt bürcündəki Sirius ulduzu ilə müqayisə edir, həm şaha böyük, parlaq, nüfuzlu deyir, tanrı nümayəndəsi
kimi yüksəklərdə fələklə bir süfrədə oturmaq ixtiyarında olduğunu qeyd edir, həm onun əndazəsindən çıxmaması
üçün adi bir Allah bəndəsi olduğunu vurğulayır, həm də göydəki məclisdən sümüklü (yəni ləzzətli) kabab
istəməklə, "Sirlər xəzinəsi"nə görə şahdan ədalətli, ləzzətli qələmiyyə (qonorar) gözlədiyini bildirir:
Ba fələk an şəb ke neşini bexan,
Pişe mən əfkən ğədəri-ustuxan.
Kaxere-lafe-səgite mizənəm,
Dəbdəbeye-bəndəgite mizənəm.
Nizaminin böyüklüyü, dahiliyi də odur ki, iki beytdə şair-tərcüməçilərin dərk edə bilmədiyi çox dərin
mətləbləri deyib. Bilirik ki, Nizaminin yalnız "Xəmsə"si təxminən 30 min beytdir. Bu 30 mindən ancaq ikisinin
izahı göstərir ki, Nizaminin əsərlərinə "qafiyə tutmaqla tərcümə etməyə cəhd" yanaşması kökündən yanlışdır.
İndi bu qədər böyük və dərin fikri cəmi iki beytə sığışdıran Şeyx Nizaminin tərcümələrinin belə
bərbadlığının səbəbləri haqqında:
1. Nizami Gəncəvi bəzi ədəbiyyatşünaslar tərəfindən təəssüf ki, "Böyük şair", "Görkəmli şair", "Şərq
ədəbiyyatını ulduzu" kimi epitetlərlə səciyyələndirilsə də, əslində, o, dünya ədəbiyyatının ən nəhəng simalarından
biridir və Şərq poeziyasının günəşidir. Astronomiyadan bilirik ki, Günəş sisteminə daxil olan planetlərin
hamısının bir yerdə kütləsi günəşin həcminin cəmi 2 faizini təşkil edir. Nizami də poeziyanın günəşi olaraq elədir:
bütün şairlərin, tərcüməçilərin bir yerdə təfəkkürü onun istedadının 2 faizini təşkil edə bilər. Həmin 2 faizə 98
faizin tərcüməsi tapşırılanda nəticə belə də gözlənilməlidir.
2. Bildiyimiz kimi, Nizaminin 800 illiyi - 1941-ci il ərəfəsində, dəqiqi 1939-cu ildə onun "Xəmsə"sinin
ilk dəfə Azərbaycan dilinə tərcüməsi haqda dövlət səviyyəsində qərar qəbul olunmuşdur. Ona görə də, əsərlərin
keyfiyyətsiz tərcüməsinə təsir göstərən amil kimi 1937-ci ilin müdhiş hadisələri də xüsusi qeyd edilməlidir. Çünki
məhz 1937-ci ildə bu tərcüməyə daha böyük potensialı olan şairlərin - Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Hüseyn
Cavid, Hacı Kərim Sanılı, Tağı Şahbazi, Sultan Məcid Qənizadə, Ömər Faiq Nemanzadə, Səid Hüseyn, alimlər
Məmməd Kazım Ələkbərli, Hənəfi Zeynallı, Vəli Xuluflu, Bəkir Çobanzadə və başqalarının aradan götürülməsi
ilə böyük boşluq yarandı. Tərcümə zərurəti yarananda ədəbiyyat aləmində yalnız Məmməd Rahim, Abdulla Şaiq,
Abbasəli Sarovlu, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm, Mikayıl Rzaquluzadə... vardı. Böyük Nizaminin
bədii tərcüməsi bu şairlərə, filoloji tərcüməsi isə Həmid Araslı, Mübariz Əlizadə, İbrahim Tahir, Abbasəli
Sarovlu, qismən də Abdulla Şaiq və Böyükağa Qasımzadəyə tapşırıldı. Özü də hansı şəraitdə? Cəmi bircə - 1940cı il ərzində "Xəmsə" həm filoloji, həm də bədii tərcümə olunmalı idi. Bir yandan 1937-ci ildə qurban getmiş,
necə deyərlər, "gözü çıxarılmış qardaşın" xofu, bir yandan tərcümənin gedişinə ümumi nəzarətin KQB-nin, o
vaxtkı NKVD-nin rəhbəri rus Yemelyanova tapşırılması, onun şair və tərcüməçilərdən həftəlik hesabat tələb
etməsinin nə demək olduğunu təsəvvür etmək çətin deyil. Necə deyərlər, başının üstündə "Domokl qılıncı",
qarşında tələsik edilmiş filoloji tərcümə, qaçmış yuxularında sürgünlük həyatı, Mircəfər Bağırovun vahiməli
baxışları, Yemelyanovun çığırtıları və Nizami Gəncəvinin ruhu... Bu paradokslar çərçivəsində tərcümənin
keyfiyyətini təsəvvür etmək olar...
3. Mənbələrdə müxtəlif məlumatlar verilsə də, bilirik ki, Nizami təxminən 1174-cü ildə "Sirlər
xəzinəsi"ni, ömrünün sonlarında isə "İsgəndərnamə"ni tamamlayıb. "Xəmsə" ilə tanış olanda görürük ki, bu
əsərlər yalnız yüksək sənətkarlıqla qələmə alınmış poeziya nümunələri yox, həm də nəhəng filosofun,
astronomun, coğrafiyaşünasın, tarixçinin, kimyaçının, fizikin, ilahiyyatçının və digər elmlərə dərindən bələd olan
fenomenal bir insanın yaratdıqlarıdır. 35 il ərzində Nizami kimi bir dühanın yazdığı 5 dərin məzmunlu poema
cəmi 1 ildə tərcümə olunub.
Bir neçə cümlə də Gəncədə doğulub, burada da yaşayan, təpədən dırnağadək türk oğlu türk olan
Nizaminin niyə farsca yazması barədə mülahizələrimi demək istəyirəm. Nizami dövründə Anadoludan Hindistana
kimi böyük bir ərazinin ədəbi dili farsca olmuşdur. Milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Mövlanə
Cəlaləddindən Firdovsiyə, Əlişir Nəvaidən Ömər Xəyyama kimi bütün şairlər fars dilində yazırdı. Həm də bu
problem yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına aid məsələ deyildi, bütün dünya üçün xarakterik hal idi. Bildiyimiz kimi,
V əsrə kimi 40-dan artıq dövləti, 100-dək yazı mədəniyyəti olan xalqı birləşdirən Avropada bədii əsərlər yalnız
latın və qədim yunan dilində, VI əsrdən XVI əsrə qədər isə cəmi 5 dildə - alman, ingilis, ispan, italyan və fransız
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dillərində yazılırdı. Bu o demək deyildi ki, V əsrə qədər alman ədəbiyyatı, yaxud XVI əsrə qədər Polşa, xorvat,
ya da çex ədəbiyyatı olmamışdır, yaxud bu gün rus dilində yazan dünya şöhrətli Çingiz Abdullayev Azərbaycan
yazıçısı deyil.
Bütün qeyd edilənləri ümumiləşdirərək hesab edirəm ki, Nizami Gəncəvini doğma xalqına yaxından
tanıtmaq, onun yalnız şablon söz birləşmələrində yox, həqiqətən dahi, təkrarsız, nəhəng olduğunu təqdim etmək
üçün "Xəmsə"nin izahlı, geniş şərhli tərcüməsini etmək lazımdır. Qoy bu tərcüməyə 10 il, 20 il vaxt getsin, ancaq
heç olmasa Nizaminin 900 illik yubileyindən sonra insanlar onun dahiliyinə eşitdiklərinə görə yox, oxuyaraq,
dərk edərək heyran olsunlar. Özü də bu tərcümə nəzmlə-poetik olmamalıdır. Yuxarıda qeyd edilən nümunələrdə
gördüyümüz kimi, hər misrasında böyük fikir gizlənən Nizaminin poeziyasını onun səviyyəsində çatdırmaq qeyrimümkün bir işdir. Dünya təcrübəsində belə halların olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Qardaş Türkiyədə
Mövlanəni nəsrlə, həm də geniş şərhli-izahlı tərcüməsini ediblər. Ancaq bu tərcümələrdən sonra Cəlaləddin
Ruminin xalq arasında əsl dəyəri yerini tapıb və Mövlanə bu gün dünyada ən çox oxunan şairlərdəndir.
Mən bu yazını "Şeirimizin Şuşası" adlandırmışam. Çünki Nizami bizimçün Şuşa qədər müqəddəs, Şuşa
kimi dəyərli, Şuşa səviyyəsində uca, Şuşa qədər əziz və doğmadır. Şuşa kimi bizim olsa da, ona göz dikənlər çox
olub. Etiraf edək ki, Şuşa kimi biz onu da yaxşı tanımamışıq və tam dərk edə bilməmişik. İndi Şuşa azad olub,
Şuşaya yollar çəkilir, Şuşa mədəniyyət mərkəzinə çevrilir, yenidən abad olur... Nizami də bu tərcümə əsarətindən
xilas edilməli, onun parlaq zəkasına yeni yollar çəkilməli, onun dəyərləri bərqərar edilməli, Nizami dünya
mədəniyyətinə layiq olduğu səviyyədə təqdim olunmalıdır...
525-ci qəzet. - 2021.- 17 may. - № 84. - S. 12,16.
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Nizaminin sehrli sənət güzgüsü və ya "Sirlər Xəzinəsi"nin xəzinədarı
Rafiq Yusifoğlu
Kainat sirlərlə doludur və insanlar zamanın ayrı-ayrı dönəmlərində bu sirləri araşdırmağa, öyrənməyə,
ondan nəticə çıxarmağa çalışıblar.
Dünyanın dərki bütün dövrlərdə həm fəlsəfənin, həm elmin digər sahələrinin, həm də ədəbiyyat və
incəsənətin tədqiqat predmeti olub. Dünyanın dərki insanın özünün özünü tanımasından sonra mümkündür.
"Dilim sirlər xəzinəsinin açarıdır" söyləyən Xaqani də, qəflətdən ayılma üçün "Özünü və Allahı tanıyıb ucalma"
tezisini irəli sürən Nizami də, "Öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir" deyən, "Mən kiməm?" sualına
cavab axtaran Füzuli də, onlardan əvvəl və sonra gələn digər elm və sənət korifeyləri də yekunda bu qənaətə
gəlmişlər ki, bütün hikmətlərin, qanunauyğunluqların, səbəblərin, nəticələrin "Sirlər xəzinələri"nin açarı onu
yaradan Tanrının əlindədir. Allahın Peyğəmbər vasitəsilə nazil etdiyi "Quran" onu sidq ürəklə oxuyub anlayan
bəndələr üçün axtarış istiqaməti verir, dünyanın dərkində onlara yardımçı olur.
Oxuyub öyrəndiklərini iman nuruyla yoğuran mütəfəkkirlər dünyanın, təbiət hadisələrinin, canlıların,
insanın dərki ilə bağlı araşdırmalar aparmış, düşünüb daşınmış, tam olmasa da, bəndə düşüncəsi səviyyəsində
müəyyən məsələləri dərk etməyə çalışmışlar. Belə görkəmli mütəfəkkirlərdən biri də Nizami Gəncəvidir. Onun
biliyinin, dünya və kainat haqqında zəngin informasiyasının iman və istedad nuruyla yoğrulması bədii
düşüncəsinə qol-qanad verib, bu görkəmli şairin, mütəfəkkirin sətiraltı mənalarla zəngin kamil əsərlər yaratmasına
zəmin yaradıb. Nizaminin əsərlərində təbiət, cəmiyyət hadisələrinin mükəmməl, bənzərsiz bədii əksi onun
yaradıcılıq nümunələrinə bir ölməzlik bəxş edib.
Nizaminin əsərlərinə müxtəlif rakurslardan baxış onun ilahi nuruyla yoğrulan hikmətlərinin mənasını
daha dərindən açmağa, anlamağa yardımçı olur. Dövrünün tarixi hadisələrini öz sənət aynasında bədii şəkildə əks
etdirən sənətkarın güzgü haqqında fikir və mülahizələri çox maraqlıdır. Özü də bu, ötəri səciyyəli deyil. Nizami
öz əsərlərində güzgünü mükəmməl bir bədii obraz səviyyəsinə qaldıra bilir.
"İsgəndərnamə" əsərində güzgünün ilk dəfə yaradılmasını böyük fatehin adı ilə bağlayan Nizami yazır:
Həndəsi yol ilə qara dəmirdən
Güzgünü İsgəndər parlatdı birdən.
Sən də bu güzgüyə baxdığın zaman
İsgəndər dövründən xəbər alarsan.
Gördüyü seyqəldən rəngini atdı,
Qapqara bir dəmir şəfəq yaratdı.
İlk dəfə güzgüyə baxdı İsgəndər
Bir əlamət aldı gövhərdən gövhər.
Güzgüdə görüncə qeysər özünü,
Güzgünün şadlıqdan öpdü üzünü.
Gəlinlər bu rəsmə ehtiram üçün
Güzgünü öpərlər baxarkən hər gün.
İsgəndəri heyrətləndirən bu əşya sonradan mifik, sehrli bir qüvvə kəsb edən, gələcəkdən xəbər verən,
qələbələrin rəhninə, məğlubedilməzlik rəmzinə çevrilən, düşmənləri lərzəyə salan bir silaha çevrilir. Həndəsi
yolla yaradılan bu güzgü "Ayineyi-İsgəndər" adı ilə məşhurdur və böyük sərkərdənin bəxt, tale güzgüsü kimi
səciyyələndirilir.
"İsgəndərnamə" əsərinin "Rum və Çin nəqqaşlarının yarışı" adlı hissəsində güzgü ilə bağlı bir məsələdən
söhbət açılması da maraqlıdır. Eyni otağın ortasından pərdə çəkilir. Yarışan rəssamların - nəqqaşların biri bu
divarda, o birisi o divarda yaradıcılıqla məşğul olur. Pərdə açılanda hər iki divarda çəkilən rəsmlərin eyniyyəti
hamını heyrətə salır. Sən demə, rəssamlardan biri mənzərə çəkəndə, o birisi üzbəüz divarda güzgü düzəldirmiş.
Axıra yetincə müəyyən zaman,
Örtüyü çəkdilər iki naxışdan.
Hər iki Ərjəngin birdi peykəri,
Vurduğu naxışı, rəngi, zivəri.
Onlara baxınca heyrətlə qaldı,
Hər iki surətdən bir ibrət aldı.
Buradan belə aydın olur ki, güzgü hələ qədim zamanlardan mifoloji dünyagörüşünü əks etdirən bir vasitə
olmuşdur. Güzgünün sirləridi dünyagörmüş, filosoflardan dərs almış sərkərdəni düşünməyə, ibrət dərsi almağa
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vadar edən. Bu dünyada görülən hər bir işin gözəgörünməz əməl aynasında öz əksini tapması ideyası dünyanı
dərk etməyə çalışan insanın mifoloji düşüncə tərzinin formalaşmasına zəmin yaradır.
Fikrimizcə, bu da doğru elmi qənaətdir ki, dünyanın əvvəli və axırının, başlanğıc və sonunun simmetriyası
Azərbaycan xalqının adət-ənənələrində bu günədək yaşamaqdadır. Belə ki, gəlin köçürülərkən qabaqda güzgü
aparılması (həyatın, yaranışın başlanğıcı) və insan ölən zaman üzərinə güzgü qoyulması (həyatın sonu) qədim
dünyagörüşü ilə bağlıdır. Çox qədim qəbirlərdən güzgü aşkar edilməsi faktı arxeoloqlara yaxşı məlimdur. Bu da
həmin inamın ifadəsidir.
Məlumdur ki, güzgü əslində, insanın özünü görmək ehtiyacından yaranıb. Gölün, suyun səthində ətrafdakı
əşyaların, ağacların, dağın, hətta özünün əksini görən insan çox düşünüb, daşınıb, bunun səbəbini açmağa çalışıb
və nəticədə güzgü yaranıb. Güzgü fikrimizcə, "göz" sözü ilə əlaqəlidir. "Gözgü" - göz görən. Mənim ehtimalıma
görə, "güz" “göz”, "gü" isə "gör" sözünün izidir. Göz görən. Maraqlıdır ki, Ərəb mənşəli ayna sözünün də kökündə
göz (eyn) dayanır. Rus dilində güzgüyə "zerkalo" deyilir və bunun da kökündə "görmə" mənası var: "zreniye".
"Ərəb və fars sözləri lüğəti"ndə "Ayinə - güzgü" fars mənşəli sözü kimi təqdim edilsə də, burada nə ayna,
nə də güzgü sözünün etimoloji şərhi var. Burada "Ayineyi İsgəndər" (İsgəndərin güzgüsü), "Ayineyi-gitinüma"
(dünyanı göstərən güzgü) ifadələri və əsatirə görə, bunların ehtiva etdiyi məna xatırlanır.
Xaqaninin "Mədain xərabələri" əsərlərində "Ayineyi-ibrət" sözünün işlədilmsi də maraqlı faktdır.
"Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti"ndə güzgü sözünün etimologiyası açılmır, "güzgü qarşısındakı şeyləri,
şəkilləri əks etdirən xüsusi surətdə pardaqlanmış şüşə lövhə" və məcazi mənada "hər hansı hadisəni, prosesi
özündə əks etdirən şey" kimi təqdim olunur.
Güzgü insanların gözündə adi məişət əşyası deyil, o, sirli, sehrli bir dünyanın simvoludur. Güzgü
təsiredici gücə və enerjiyə malikdir. Hər kəsin öz tale, bəxt güzgüsü olur. Ona görə güzgünün sınması pis əlamət
sayılır.
Böyük alim Arximedin günəşin şüasını güzgülər vasitəsi ilə düşmən gəmilərinin üstünə salıb onları
yandırması bu möcüzəli əşya ilə bağlı ən maraqlı faktlar sırasındadır. Sonralar da bu "Arximed möcüzəsi"ndən
istifadə edənlər az olmamışdır.
Əlbəttə, bu xatıtlatmalar tədqiqat səciyyəli deyil, sadəcə düşündük ki, bu informasiyalar Nizami
əsərlərindəki güzgü obrazını daha yaxşı anlamağa yardımçı ola bilər.
Əsərlərini oxuyanda aydın olur ki, Nizaminin əsərlərində təsvir edilən güzgü də adi bir məişət əşyası
deyil, özündə daha geniş mənanı ehtiva edir. "Sirlər xəzinəsi" əsərindəki "Birinci xəlvətin səmərəsi" adlı
hissəsində belə bir beyt var:
Hər kimin ki, xaslığa mənsubdur gözəl üzü,
İxlas surəsinin tək odur parlaq güzgüsü.
Güzgünün "Qurani-Kərim"dəki ixlas surəsi ilə əlaqələndirməsi şairin güzgü haqda mülahizələrinin hardan
qaynaqlandığının göstəricisidir.
Əsəri oxuduqca ayrı-ayrı məqamlarda güzgüdən tez-tez söhbət açılması göstərir ki, bu, təsadüfi,
gəlişigözəl söz deyildir, şairin fikirlərini açmaq üçün istifadə elədiyi bədii detaldır. Səhifələr çevrildikcə ayrıayrı məqamlarda güzgünün təsviri onun obrazlaşmasına zəmin yaradır. "İnsanın yaranması" haqqında bölməsində
də güzgüdən söhbət açılır. Burada istər-istəməz xalqın "hərənin bir bəxt güzgüsü olması" ilə bağlı fikirləri yada
düşür. Doğum günündən qəbir evinə kimi güzgünün təkcə məişət əşyası kimi yox, inanc predmeti kimi
dəyərləndirilməsi də maraqlıdır. İlk bəşər övladından, Adəmdən söhbət açılarkən deyilən bu fikirlər də insanı
istər-istəməz düşündürür:
Gövhər tək rəngi tutqun, həm də ki, çox saf idi,
Həm qızıl, məhək daşı, həm də bir sərraf idi.
Fələk əhlinin yeni fitnəli gözəliydi,
Məxluqat güzgüsünün gənciydi, əzəliydi.
Adəmdən, onun dünyaya gəlməsindən, qadağaları pozduğu üçün cəzalandırılmasından söhbət açan şair
daha sonra yazır:
Dünya güzgülü evdir, hər yana düşür üzün,
Ona görə hər zaman sənə tərəfdir gözün.
Bir sözlə, hər bir həddi qəbul etdinsə də sən,
Bir heç kimi mücərrəd, çılpaq qaldın hər şeydən.
Surətpərəstlər kimi olub özünə aşıq,
Öz əlində göy kimi güzgü tutursan, yazıq.
Bu dünyada - "güzgülü ev"də yaşamaq o qədər də asan deyil. Güzgü özünə vurulanları yoldan çıxarırsa,
nəticə çıxarmağı bacaranları düşündürür, onları mənəvi-əxlaqi kamilləşmə yoluna səsləyir.
Nizaminin poeziyasında güzgü insanın nəzarətçisi kimi təqdim olunur. Özünə güzgüdə baxıb əyərəskiyini görmək, onu düzəltməyə çalışmaq insanın kamilləşmə prosesinin başlanğıcı, çıxış nöqtəsidir. "Ədalət
gözləmək üçün padşaha nəsihət" hissəsindəki bu misralar şair məramının ifadəçisidir:
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Səhər sənin qarşına çıxarır güzgüsünü,
Bəlkə sən o güzgüdə görəsən öz üzünü.
Nizaminin əsərlərində güzgü özünü görmək və nəticə çıxarmaq vasitəsi kimi təqdim olunur. Güzgü həm
də insanın özünü özünə göstərsə də, gözəgörünməz hikmət dünyasının qapısıdır. Nizaminin əsərləri bir güzgü
kimi insanlığın keşməkeşli həyat yolunu əks etdirir. Onun sehrli sənət güzgüsündə bəşəryyətin keçdiyi yol, tarixin
qaranlıq məqamları, insanların daxili dünyası, onların hiss və həyəcanları, sevinc və iztirabları, duyğu və
düşüncələri yüksək bədii vüsətlə öz əksini tapmışdır. Nədir bu məqamdakı bədii əks? Elə bil ki, Nizaminin
əsərlərində, onun təsvir etdiyi hadisələrin, rəmzlərin, misraların alt qatında gizlədilən hikmət xəzinəsinin qapısıdır
onun bədii obraz səviyyəsinə qaldırdığı güzgü... Bu güzgünün mahiyyəti anlaşılmasa, o sirlərlə dolu xəzinəyə
sahib olmaq da mümkün deyil. Güzgünün o biri üzündəki axirət dünyasıdır. Bu dünyada görülən bütün işlər
güzgünün biz tərəfdə olan üzündədi, natamamdı. Güzgünün o biri üzü axirətdədi. Yarımçıq əksin qarşısına
qoyulan güzgü onu tamamladığı kimi, bu dünyadakı təkcə surət güzgüsü yox, o dünyadakı əməl güzgüsü ilə üzüzə qoyulanda portret, ömür yolunun mənzərəsi tamamlanır və qiyamət günündə kimin cənnətə, kimin cəhənnəmə
düşməsi də məhz bu əməl güzgüsü vasitəsilə müəyyənləşir.
"Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"ndə şahın hakimiyyəti dövründə xaraba qalan şəhərlər və kəndlər onun
gördüyü işin əksi, surəti kimi təqdim olunur. Şah dərk eləyir ki, qiyamət günündə bunun haqq-hesabı mütləq
soruşulacaqdır. Başqa sözlə desək, mələklərin insanın ömür yoluna tutduğu tale güzgüsündə insanın təkcə zahiri
görünüşü deyil, onun yaxşı və pis əməlləri də öz əksini tapır. Güzgünün bu üzündə bu dünyada gördüyün işlərin
əksi var, o biri dünyadakı axirət güzgüsü isə bu dünyadakı işlərini tamamlayır.
Başqa sözlə desək, müvəqqəti olan bu dünyadakı bütün işlərin əksi hikmət güzgüsündən silinmir. Təkcə
zahiri görkəm yox, əməllər əks olunur o güzgüdə. Güzgünün o biri üzündə axirət dünyasının tələblərinə uyğun
mükafatlandırma və cəza var: cənnət, cəhənnəm...
Yaxşılıqla çatdırsa hər kəs işini sona,
Yaxşı üz göstərəcək öz yaxşılığı ona.
Bu qayda ilə daim dövr edən bu asiman
Yaxşıya və yamana düz qiymət verər hər an...
Buradakı asiman da elə güzgüdür, kainatın güzgüsü. Bu güzgüdə bütün günahlar və savablar öz əksini
tapır. Güzgünün bu üzündəkilər silinsə də, adi gözlə görünməsə də, güzgünün o biri üzündə hər şey necə varsa,
elə də qalır. Bu güzgüdə əks olunanlar bir növ cənnət və cəhənnəmə buraxılış vəsiqəsi kimi bir şeydir.
Güzgüyə elə güzgü kimi, adi məişət əşyası kimi baxanlar, ayna qabağında özlərini sğallamaqla,
tumarlamaqla keçirənlər Nizaminin qınaq hədəfidir:
Gözəl qadınlar kimi alıb güzgü, darağı,
Saça sığal verirsən, gözləyirsən növrağı.
Elə adi güzgü bu dünyanın özü kimi vəfasızdır. Önündən çəkilən kimi hər şey tərtəmiz silinir. Əməl
güzgüsünün üstündən isə heç nə pozulmur.
Kim ki, xalqı bir gecə ədli ilə şad etdi,
O, demək öz sabahkı evini abad etdi.
Dünyanın bütün naqisliklərinə, yaramazlıqlarına "güzgü tutmaq"la onu təmizləməyin mümkünlüyü
Nizami əsərlərindən bir qırmızı xətt kimi keçir. Elə şairin bütün əsərlərinin poetik aynasında bu və ya digər şəkildə
Xeyirlə Şərin əbədi-əzəli mübarizəsi öz əksini tapmışdır. "Sirlər xəzinəsi"inin "Xilqət haqqında" adlı bölməsində
şair naxələf insanların öz bəd əməlləri, nəfslərinin qulu olmaqla dünyanı necə ləkələdiklərini söyləyir, onları
xeyirxah əməllərə, axirət dünyasını fikirləşməyə səsləyir:
Ləkəsiz bir güzgüyə bənzərdi əzəl dünya,
Ləkələndi bir neçə nəfəslə gözəl dünya.
Nizamiyə görə, müvəqqəti sınaq dünyası əbədi axirət dünyası üçün hazırlıqdır. Bu dünyanı "eyiblərlə
dolu bir ev" adlandıran mütəfəkkir bəşəriyyətin gələcək taleyindən çox narahatdır:
Bu dünya eyiblərlə dolu bir evkən, nədən
Onun eyiblərinə salmayırsan nəzər sən?
Görməyib öz gözündə tiri, yaxşı nəzər qıl,
Nədəndir axtarırsan özgənin gözündə qıl?
Ayna kimi hər eybi yetər, göstərmə əbəs,
Yoxsa ləkələr səni öz eybiylə bir nəfəs.
Ya hünəri yerə tök, öz batilindən çıxart,
Ya da ki, öz eybinin güzgüsünü qırıb at.
Özgələrin eybinə baxma, qldır gözünü,
Yetir nəzər özünə, eyibli say özünü...
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Özünü görmə, özünü dərk isə güzgü vasitəsi ilə reallaşır. Burada güzgü təkcə surət göstərmə yox, daha
geniş mənanı əhatə edir. Güzgü insanın daxili dünyasını göstərən bir vasitə kimi dəyərləndirilir. Zahir batinə
gedən yolun başlanğıcı kimi təqdim olunur.
Ancaq düşün əlinə güzgü alan zaman sən,
Özünü sındır, olma öz-özünü bəyənən.
"Zalım padşahla zahidin dastanı"nda təsvir olunan hadisələrin mahiyyəti güzgü vasitəsilə reallaşdırılır.
Padşahı zalım adlandıran zahidi ağır dünyəvi cəza gözləyir. Lakin dünyanı dərk edən bu mömin insan bəndə
cəzasından qorxmur. Boynuna öz kəfənini dolayıb şahın hüzuruna gedir və deyir ki, mən sənin eyiblərini göstərən
güzgüyəm. Kişiliyin, mərdliyin şatıtsa, üzündəki ləkəni sil, güzgünü sındırma:
Sənin gördüyün işi və eybini sayarkən,
Yaxşına, yamanına ancaq güzgü tutdum mən.
Güzgü sənin naxşını düz göstərirsə, ancaq
Özünü qır, güzgünü yaxşı deyildir qırmaq.
Mənə yaxşı diqqət et, məndədir doğru ürək,
Əgər belə deyilsə, buyur məni dara çək.
Buradan belə bir məntiqi nəticə çıxarmaq olar ki, Ən mükəmməl güzgü, adi bir məişət əşyası deyil, xalqın
"tərəzi" hesab edilən gözüdür.
Nizaminin əsərlərini oxuya-oxuya düşünürəm ki, güzgü sirlər xəzinəsinin qırxıncı qapısıdır, onun açarı
isə bəsirət gözü və əməldir.
Nizaminin sənət güzgüsü çox möhtəşəm və sehrlidir. Bu güzgünün üstündəkiləri görməyi bacaranlar,
Nizaminin hikmət və nəsihətlərindən faydalana bilənlər xoşbəxtdir. Güzgü təzahürdür, mahiyyət isə onun
arxasındakı gözəgörünməz axirət dünyasındadır.
525-ci qəzet. - 2021. - 9 may. - № 83. - S. 20,24.
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Nizami Gəncəvi: İnsan qəlbinin azadlıq himni
Təranə Paşayeva,
Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Düzünü tədqiqatçılar bilir, belə oxumuşam ki, on ikinci yüzilliyin birinci yarısında Azərbaycanın
mədəniyyəti, memarlıq incisi qədim Gəncədə güclü zəlzələ baş verib; təbiətin bu təlatümündən iki möcüzə
yaranıb. O iki möcüzədən biri Göygöldür, digəri Nizami Gəncəvi.
Biri təbiətin saf güzgüsü, digəri mənəviyyatımızın, düşüncəmizin aynası...
Min ilə yaxındır ki, insanlar qocaman Kəpəzin ağuşuna sığınan Göygölə can atır, xalqımızın təmiz qəlbinə
bənzəyən bu aynanı seyr edir. Onun fonunda şəkil çəkdirmək bizim günlərimizdə içdən gələn bir həvəsə, ənənəyə
dönüb. İnsanlar daranır, bəzənir, Göygölün önündə şəkil çəkdirir, amma həmişə də bir anda əbədiləşən o fotolarda
hamıdan gözəl görünən Göygöl olur.
İnsanlar, dünya min ilə yaxındır ki, Nizami Gəncəvi yaradıcılığına, Nizami Gəncəvi dəryasına baş vurur,
xalqımızın mənəviyyat aynasına baxıb özünü görür, möhtəşəm varlığını hiss edir, durulub saflaşır. Amma həmişə
də yeni-yeni nəsillər öz əzəməti ilə nəinki Kəpəzi, Qaf dağlarını, Himalayı, Alpı utandıran Nizami zirvəsinə,
Nizami Gəncəvinin fikir, düşüncə ucalığına ucala bilmir. Di gəl ki, o ucalığın əl-ətəklərində dolaşıb çevrə vurmaq
da insanı zənginləşdirir.
Bəzən tabular qoyulur. Məsələn belə, hər yerindən duranın Nizami Gəncəvi haqqında nəinki, yazmaq,
heç danışmaq ixtiyarı yoxdur. Bəlkə də bu dahi şairin yaradıcılığının əlçatmaz olmağından ortaya çıxan bir
tələbdir. Amma məncə, Nizamidən danışmaq, onun ölməz "Xəmsə"si haqqında fikir söyləmək üçün Nizamişünas
olmağa heç ehtiyac da yoxdur. Xüsusən də yer üzündə var olan, sayı 60 milyona çatan Azərbaycan türkləri,
xüsusən bütün türk dünyası, xüsusən külli müsəlman dünyası...
İrəli sürülən hər fikrin bir "nə üçün?" sualı var. O sualı cavablandırmaq üçün arqumentlər lazımdır. Amma
Nizami adı gələndə arqumentlər ortadan qalxır. Çünki hər bir azərbaycanlı dünyaya göz açdığı gündən ata-ana
nəfəsi, tarixi keçmişin yaddaşlara hopan dərin xatirəsi, milli ruh, doğma dil, müqəddəs torpağın ətri ilə yanaşı
Nizami Gəncəvi havasını da ciyərlərinə çəkir. Düzdür, Nizami epik əsərlər yazmışdır, əgər şeir qaydalarına uyğun
yazılmasaydı, onun hər bir poeması həyat cövhəri, insan xarakterləri ilə dolu bir romandır. İş burasındadır ki, hər
bir azərbaycanlı üçün Nizaminin hikmətləri, poetik sərvəti "Kitabi-Dədə Qorqud", "Koroğlu" dastanları, bayatılar,
qoşmalar, hətta mən deyərdim ki, anamızın laylası qədər aydın, doyulmazdır.
Nə vaxtsa oxuduğum, bəlkə orta məktəb illərində eşitdiyim belə bir fikri bu gün daha inamla təsdiq
etməyə, o sözlərə şərik çıxmağa borcluyam. Bizim ədəbiyyatımızın tarixi iki dövrə bölünür; Nizami Gəncəviyə
qədərki ədəbiyyat, Nizamidən sonrakı ədəbi dövr.
Nizami Gəncəvini Azərbaycan şairi adlandıranlar da haqlıdırlar. Onun 1500 illik İslam mədəniyyətinin
yetirməsi, dünya şairi adlandıranlar da eyni dərəcədə haqlıdırlar. Amma bu gəncəli dahini kainat şairi
adlandırsalar da haqlıdırlar... Nə yaxşı ki, Azərbaycanın övladları belə bir həqiqətlə lap kiçik yaşlardan tanış
olmaq bəxtiyarlığına sahibdirlər. Axı orta məktəbdə oxuyarkən bizim ədəbiyyat dərsliklərimiz, ana dili,
Azərbaycan dili kitablarımız Nizami Gəncəvinin adı, onun müdrik rəsmi ilə açılırdı. Uşaqkən fəxr edirdik ki,
Nizami bizimdir. İnsan yetkinləşdikcə dərk və fəxr edir ki, Nizami Gəncəvi bizim olmaqla yanaşı, həm də
dünyanındır. Çünki Nizami Gəncəvi milli mənsubiyyətindən, dilindən, dinindən, cinsindən, dərisinin rəngindən
asılı olmayaraq bütün bəşəriyyət üçün tükənməz bir xəzinə yaratmışdır. Nizami Gəncəvi söz sənətini yüksəldən
bir sənətkar olmaqla bərabər müasir insanın fikrən və ruhən formalaşmasında misilsiz xidməti olan düşüncə
dahisidir.
Burada hər kəsin düşünə və söyləyə biləcəyi sadə oxucu təəssüratını yekunlaşdırır və Nizami Gəncəvi
şəxsiyyətinin yetişməsini şərtləndirən psixoloji məqamları, şairin əsərlərində insan psixologiyasının ən incə, ən
dərin qatları haqqında psixoloq mülahizələrimi qısaca da olsa qeyd etmək istərdim. Elmi və praktik təbabətdən
fərqli olaraq psixoloqların insanlara yeganə təsir vasitəsi sözün gücü ilə inandırmaqdır. Psixoloji yardımın ən
ümdə vəzifələrindən biri, bəlkə də birincisi insana məqdəsyönlülük, mənəvi-zehni keyfiyyətlərin aşılanmasıdır.
Budur artıq yeddi ildir ki, "Loqos" Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi müəyyən psixoloji problemlərlə ünvanımıza
üz tutan uşaqdan böyüyə hər kəsə anlatmaq istəyir ki, əgər qarşına məqsəd qoymusansa və o məqsədin reallaşması
üçün çalışırsansa, sonda səni uğur gözlədiyinə tam əmin ola bilərsən. Vay o kəslərin halına ki, onların həyatdakı
leytmotivini təşkil edən dərk olunmuş məqsədi yoxdur. Əslində insan məzmunu, onu formalaşdıran və bəlli bir
istiqamətə yönləndirən də məqsəddir. Bu yazını hazırlayarkən mən bu qlobal psixoloji məsələyə Nizami
Gəncəvinin şəxsiyyəti fonunda nəzər salmaq istədim.
İstedadın bir vergi olduğunu heç kim inkar etmir. Psixoloqlar yardım prosesində ilkin başlanğıcı mütləq
nəzərə alır, daxili potensialı dəyərləndirərək insan dünyasına körpü salmağa çalışırlar. Lakin bu da inkar
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olunmazdır ki, dünyaya gələn hər bir insan həyatının əvvəli yazılmamış ağ vərəq kimidir. Bəzən biz ona tale
deyirik. Qoy olsun. Əsas odur ki, həmin o ağ vərəqə yazılan tale, həyat hekayəsinin müəllifi bir başqası deyil, elə
o insanın özüdür. Bu mənada Nizami Gəncəvinin həyatı və şəxsiyyəti ideal bir nümunədir. Təsəvvür edin cəmi
68 (bəzi mənbələrə görə 63) il yaşayan bu dahi şəxsiyyət erkən yaşlarından daxili-zehni bir zənginliyə can ataraq
sənət möcüzələri yaratmışdır. Bu elə-belə, durduğu yerdə alınmır. Nizamişünaslar, xüsusilə şairin öz əsərləri
deməyə imkan verir ki, Nizami Gəncəvi fikrən və əməldə bir an belə məqsədsiz yaşamamışdır. Gəncədə şəhər
mühitində böyüyən dahi şair məntiq, tibb, astronomiya, astrologiya, coğrafiya, tarix, fəlsəfə elmlərini dərindən
mənimsəmişdi. Təbii ki, xalqının dili, ana dili ilə yanaşı ərəb, fars, gürcü dillərini də bilirmiş. Bəs yaxşı əsərlərində
adı keçən Sokrat, Aristotel kimi filosofları Nizami hansı dildən mənimsəmişdi - bəlkə yunancadan? Orası dəqiqdir
ki, Nizami Gəncəvi fitrətinin gücünə, gecə-gündüz bilmədən çalışdığına görə yəhudi, xristian, pəhləvi, müsəlman,
türk tarixini, xalq mifologiya və folklorunu, özündən əvvəlki bütün ədəbi-tarixi sərvətləri mənimsəmişdi. Nizami
Gəncəvi tanrı yolunu tutaraq İslam fəlsəfəsinin ən mötəbər daşıyıcısına çevrilmişdi. O, söz peyğəmbəri, bütün
varlığı ilə İslama bağlı şeyx idi. Bəzən ən yaxşı ifadələri dəyərsizləşdiririk. Amma Nizami Gəncəvinin - böyük
şairin simasında məqsədyönlülüyün ideal şəkli ilə üz-üzə qalırıq, söz bütün mahiyyəti ilə məhz məzmunu ifadə
edir. Bax bu zaman Nizami Gəncəvi düha və zəhmətin, məqsədin, amalın övladıdır. İstər psixoloq olsun, istər
müəllim - biz yeni nəslə bax bu nümunəni çəkib övladlarımızı işə, zəhmətə öyrətməliyik.
Nizami min ilə yaxın bir dövrün, ən müxtəlif ictimai-iqtisadi quruluşlar yaradan zamanın elə nadir
şairlərindəndir ki, o bir saat belə şah sarayında yaşamamış, öz gözünün nuru, əlinin zəhməti ilə ömür sürmüşdür.
Ona görə yazırdı ki:
Elə bir ixtiyar olsaydı məndə,
Qoymazdım bəndəyə bir möhtac bəndə!
Dünya tarixində bir çox kütləvi psixoloji sarsıntılar mühitin, ictimai çevrənin vəziyyəti ilə bağlı olmuşdur.
Bu qlobal bir məsələdir. Hər zaman ədəbi mövzulara sadiq qalan Nizami Gəncəvi cəmiyyətin mənəvi-psixoloji
sağlamlığının qorunmasının kökündə ədalət psinsiplərinin sarsılmazlığını görür, elə ilk əsəri "Sirlər xəzinəsi"-ndə
şahları insafa, xalqa xidmət etməyə, gəncləri əməyə, doğruluğa, humanizmə çağırırdı.
Çoxsaylı həyat təcrübələrinin timsalında insanın özünə inamı ən qüdrətli mənəvi-psixoloji amil kimi
uğurların təməlində dayanır. Məqsədi müəyyən etmək nəzəri cəhətdən də mümkündür, amma inamsız məqsədə
yetmək çətin məsələdir. Bizim psixoloqlarımız haqlı olaraq xüsusilə qadınlar arasında apardıqları maarifləndirmə
işində inam faktorunu önə çəkir, hər hansı psixoloji gənginliyin, problemin aradan qaldırılmasında daxili
qətiyyətin rolunu qeyd edirlər.
Yenə də Nizami Gəncəvinin ləyaqətli obrazı göz önündə canlanır. Onun yaradıcılıq uğurlarının əsasında
dayanan başlıca amil inam duyğusu ilə bağlıdır. Nizami Gəncəvi əsərlərinin, yaratdıqlarının gərəkli və əbədi
olduğuna inanır və yazırdı ki,
Yüz il sonra sorsan, bəs o hardadır? Hər beyti səslənər: burda, burdadır!
Mən erkən yaşlardan, gənclik illərindən sevərək tanış olduğumuz obrazları - Kərpickəsən kişini, həqiqəti
rəmzlərlə ifadə edən bayquşları, Sultan Səncəri ifşa edən qarını... xüsusilə Xosrovu, Şirini, Fərhadı, Bəhram Guru,
Leylini, Məcnunu, Fitnəni, Nüşabəni, İsgəndəri psixologiya sahəsində çalışan bir mütəxəssis kimi göz önünə
gətirərkən bir daha yəqin edirəm ki, Nizami Gəncəvi bir-birindən fərqli insan psixologiyasını canlandıran filosof,
dahi alimdir.
Nizami Gəncəviyə görə insan nikbin olmalıdır, nikbinlik dayanmadan dörd bir yana təbəssüm paylamaq
deyil. Nikbinlik dözüm deməkdir. Nikbin insan yalnız gülməyi deyil, dərd çəkməyi, kədərə dözməyi də
bacarmalıdır. Mənəvi azadlıq insanı insan edən, onu ucaldan ən mühün psixoloji amillərdən biridir. Köləlik
xəstəlikdir. O insan azad olur ki, o daxilən zəngindir.
Yüksək intellektə, yaradıcı həvəsə malikdir. Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"si, lirik şeirləri bütövlükdə
götürüldükdə insan qəlbinin azadlıq himnidir. Budur bədii dəlil, ədəbi şəhadətnamə:
Qorxuram, xain ürəklər doludur dünyada Öküz üstünlük edər, şir də xəcalətdə olar.
Hər zirək quş uça bilməz bu mavi göylərdə
Çox göyərçin bu səmalarda əsarətdə olar.
Məhəbbət insan ruhunun meyarıdır. Məhəbbət - ürəklərin qovuşub bütövləşməsi, insan qəlbinin baharıdır.
Nizami dünya ədəbiyyatında bir şəxsiyyət olaraq ən sədaqətli aşiqdir. Bunu biz şairin istəkli həyat yoldaşı, oğlu
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Məhəmmədin anası Afaqa sonsuz sevgisində, "Xəmsə"-nin obrazlarının timsalında görürük. Psixoloji yardım
prosesinin müxtəlif mərhələlərində bir daha görür və təsdiqləyirik ki, bugün cəmiyyətimizin bir sıra
problemlərinin ortaya çıxmasının səbəbi insanların bir-birinə, valideynlərinə, qonşularına, iş yoldaşlarına, hətta
xalqına, millətinə, vətəninə sevginin az olmasıdır. Mənə elə gəlir ki, bir çox həyat məsələlərinin nizamlanması
prosesində Nizami Gəncəvi yaradıcılığının, dahi şairin düşüncələrinin örnəyi ən etibarlı mənbə ola bilər, necə ki,
tarixən olmuşdur.
Nə yaxşı ki, xalqımız qədirbiləndir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci ilin
“Nizami ili” elan olunmasına dair sərəncamı bu həqiqəti bir daha sübut edir.
Nizami Gəncəvi zəfər şairidir, o hər zaman fikir və söz dünyasında qalibdir. Axı yaşadığımız il həm də
zəfər ilidir. Nizami Gəncəvinin ruhunu yaşadan çağdaş Azərbaycanın mərd oğulları 44 günlük vətən savaşında
şər üzərində qələbə çalmışdır. Bu xeyrin qələbəsidir!
Bütün dünyanın Nizami Gəncəvinin 880 illiyini qeyd etdiyi bir zamanda məkr və şər rəmzi olan
ermənilərin Nizami yurdu Gəncəni raket atəşlərinə tutması, dinc insanların həyatına qəsd edilməsi, qədim şəhərin
böyük bir məhəlləsinin dağıldılması erməni millətinin savaş gücü deyil, bədbəxtliyidir.
Və ulu şeyx babamız, dahi şair Nizami Gəncəvinin ruhu rahatdır. Çünki Gəncədə erməni caniləri
tərəfindən atəşə tutulan dinc sakinlərin də, vətən naminə canından keçən qəhrəman şəhidlərimizin də qanı yerdə
qalmadı, düşməndən qisas alındı!
Ən əsası isə Nizami Gəncəvinin 880 illiyini qeyd edən Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Qarabağ da
azaddır!
525-ci qəzet. - 2021. - 8 may. - № 82. - S. 10,16.
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Əsrlərdən gələn səs
İradə ƏLİYEVA
Yeni təqvim ili mədəniyyət tariximiz üçün son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edən simvolik dəyərlərlə
başlandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə bu il
ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi ili” elan edildi. Eyni zamanda ölkəmizin yeni təyin olunmuş mədəniyyət nazirinə
tapşırıq və tövsiyələrini verərkən ölkə rəhbəri işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərini Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı elan etdi. Təbii ki, hər iki fakt həyatımızda əhəmiyyətli yer tutaraq yeni bir tarixi başlanğıca çevriləcək.
Bəşəri sərvət
“Nizami Gəncəvi ili” ilə bağlı Prezident sərəncamında bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə
açmış nadir şəxsiyyət, dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri kimi
Nizami Gəncəvinin tarixi irsinin misilsiz qiyməti verilir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz
hissəsinə çevrilmiş parlaq irsinin əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli
yerini qoruyub saxladığı vurğulanır.
Nizami Gəncəvi bəşəriyyət üçün sonu görünməyən zəngin bir sərvətdir. İctimai fikir tarixində onun kimi
dühaya sahib olmaq isə Azərbaycan xalqının böyük xoşbəxtliyidir.
Hələ XII əsrdə Azərbaycan torpağında - dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim şəhərimiz
Gəncədə belə bir dühanın, mütəfəkkirin, söz sərrafının yaşayıb yaratması, əsərləri ilə bütün dünyada şöhrət
tapması xalqımızın yüksək mənəvi potensialından, malik olduğumuz ali dəyərlərdən xəbər verir. Yaxın və Orta
Şərq fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən, ecazkar söz sənəti inciləri ilə qəlblərdə
əbədiləşən Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində qərar tutub.
Mütəfəkkir şairin yaradıcılığı özündən sonrakı dövrdə böyük bir ədəbi məktəb formalaşdırıb. Nizami
Gəncəvi sözünün işığında dünyanın müxtəlif ölkələrində yüzlərlə şair, filosof yetişib. Onun əsərləri dünya fəlsəfi
fikrinə yeni bir istiqamət, yön verib. Dahi şairimizin ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəzəyən əsərləri Şərq
miniatür sənətinin inkişafında da önəmli rol oynayıb.
880 illik işıq
Bu il böyük mütəfəkkirin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi ili” elan
edilməsi də elə bu əlamətdar hadisə ilə bağlıdır. Onu da qeyd edək ki, Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə
həmişə bir el bayramına çevrilib. Ən yüksək səviyyədə təntənə ilə keçirilib. Xüsusilə, dahi şairin 800 illik yubileyi
onun irsinin tədqiqi və təbliğində əsaslı dönüş yaradıb. Bu tarix faşizmə qarşı müharibənin ilk ilinə, kifayət qədər
gərgin vaxtlara təsadüf etsə də, dahi şairin 800 illik yubileyi yenə diqqətdən kənarda qalmayıb. Keçmiş ittifaqın
müxtəlif məkanlarında, hətta o vaxt mühasirə şəraitində olan Sankt-Peterburqda belə yubiley tədbirləri təşkil
olunub. Doğma Azərbaycanda isə görkəmli mütəfəkkirmizə ümumxalq sevgisi, onun xatirəsinə ehtiram müxtəlif
tədbirlərlə öz ifadəsini tapıb. Nizami müdrikliyi, böyük şairin bəşəriyyətə təlqin etdiyi mənəvi dəyərlər ən çətin
zamanlarda da insanlar üçün bir ümid işığına, gələcəyə, inkişafa yol göstərən mənəvi bələdçiyə çevrilib.
Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə həmişə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik mövqeyindən
yanaşan Ümummilli Lider Heydər Əliyev başqa mütəfəkkirlərimiz kimi Nizami Gəncəvi irsinə daim xüsusi diqqət
yetirirdi. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar Nizami
yaradıcılığının tədqiqi və təbliği üçün yeni perspektivlər açdı. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin
bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri ölkəmizin mədəni həyatının əlamətdar
hadisəsinə çevrildi. 2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi də dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş
şəkildə qeyd edildi.
Yaradıcılığı həmişə dünya şərqşünaslıq elminin maraq dairəsində olan Nizami Gəncəvinin əsərlərinin
öyrənilməsi və təbliği sahəsində də bu illər ərzində xeyli işlər görülüb və onlar davam etdirilməkdədir. Dahi şairin
əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanıb. Kitabları nəfis tərtibatda və
kütləvi tirajla nəşr edilib. Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılıb. Mütəfəkkir şairin
doğma şəhəri Gəncədə məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılıb. Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını
daşıyır. Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi hazırda uğurla fəaliyyət
göstərməkdədir.
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığına ehtiram
Dahi şairin 880 illik yubileyi şərəfinə bütöv bir ilin məhz onun adına, yaradıcılıq irsinə həsr edilməsi isə
ilk dəfədir. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xalqımızın mədəni dəyərlərinə sevgisindən, bu dəyərlərə
verdiyi mühüm əhəmiyyətdən, Nizami irsinə yüksək ehtiramından irəli gəlir. “Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində
keçirilən tədbirlər böyük mütəfəkkirin tarixi-mənəvi irsinin xüsusilə gənc nəslə aşılanmasında, tarixən
mədəniyyət beşiyi olmuş Azərbaycanın mənəvi sərvətlərinin dünyaya Nizami işığında təqdim olunmasında
mühüm rol oynayacaq.
Nizami Gəncəvi kimi uca şəxsiyyətlərimiz həmişə fəxarət duyduğumuz öyünc yerimiz olub. Çünki xalq
olaraq daşıdığımız ali dəyərlər, dünyaya humanist nəzərlərlə baxışımız, bəşəriyyətin xoşbəxt gələcəyi ilə bağlı
arzularımız, ümidlərimiz və bu gələcəyə töhfə vermək əzmimiz Nizami Gəncəvi kimi dahi sənətkarlarımızın
şəxsiyyətində, həyat və yaradıcılığında öz əksini tapır. Belə böyük dühalarımızın mümkün qədər dərindən
öyrənilməsi, tanıdılması, nəsillər üçün bir örnək sayılması bizə daim öz böyüklüyümüzü xatırladır. Malik
olduğumuz yüksək potensialı hər zaman diqqətimizdə saxlayır. Həyat meyarlarımızı belə şəxsiyyətlərimizə layiq
şəkildə seçməyimizi təlqin edir. “Nizami Gəncəvi ili”nin xalqımızın Zəfər ilinə çevrilmiş 2020-ci ildən sonraya
təsadüf etməsi isə xüsusilə əlamətdardır. Biz bu Zəfəri ədalət uğrunda apardığımız savaşda qazandıq. Azərbaycan
Ordusu Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə düşmənə qalib gələrək illərdir
işğalçı Ermənistanın tanımadığı, tapdadığı ədaləti bərpa etdi. Milyonlarla soydaşımızın pozulmuş haqlarını,
hüquqlarını özünə qaytardı. Əzəli torpaqlarımıza qayıdış üçün yol açdı. Bu torpaqlarda ermənilərin 30 illik
xarabazarlıq dövrü bitdi.
44 günlük Vətən müharibəsində xeyir şər üzərində qələbə çaldı. Bu, Qarabağ torpaqlarında hər kəsin rifah
içində yaşamasına, xoşbəxt bir həyatın qurulmasına, insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına, ermənilərin
illərlə xarabalıqlara çevirdikləri məkanlarımızın yenidən cənnətə çevrilməsinə zəmin yaradan qələbədir. Nizami
Gəncəvinin əsərlərinin də əsas qayəsində məhz bəşəriyyət üçün bu ali məqsədlər durur. Böyük mütəfəkkir
“Xəmsə”sində də, lirik şeirlərində də məhz mütərəqqi ideyaları, inkişaf niyyətlərini təbliğ edirdi. Dağıdıcılığı yox,
quruculuğu, nifrəti, insana əzab verməyi yox, onun rifahına çalışmağı önə çəkirdi. Ədaləti, insanpərvərliyi,
sevgini, dostluğu, əməksevərliyi, dürüstlüyü, saflığı və s. bu kimi mənəvi keyfiyyətləri insanlığın zinəti kimi
göstərir.
Onun əsərlərində XII əsrin həyati mənzərəsi şairin duyğuları, düşüncələri, arzuları şəklində əks olunur.
Amma bu təkcə cəmi bir əsrə sığan həyat deyil. Ümumən bəşəriyyətin keçmişi, bu günü və gələcəyidir. Nizami
Gəncəvi yaradıcılığında cəmiyyətdəki ziddiyyətlər, ağır epik lövhələr, həmin ziddiyyət və ağırlıqlardan doğan
narazılıqlar qədər bu ziddiyyətlərin, əzab və əziyyətlərin aradan qalxacağına, xeyirin hər zaman qalib gələcəyinə
böyük bir ümid də var.
“Nizami Gəncəvi ili”nin elan olunması ilə eyni gündə Azərbaycan Prezidenti öz çıxışı zamanı Şuşanı
Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan etməsi əsrlərdən süzülüb gələn bu ümid işığının reallığa çevrilməsidir.
Yenə də xeyirin qalibiyyətidir. Bundan sonra da hər zaman belə olacağına inamdır.
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubiley tədbirləri, artıq azad Şuşamızda da keçiriləcək. Sevgisi ilə mənəvi
dünyamızı hifz edən Nizami Gəncəvi kimi mütəfəkkirlərimizin nigaran ruhu kimi Şuşa da artıq şaddır.
Ermənilərin yaratdıqları viranələrdə məskən salmış qarğa-quzğunların yerini çox tezliklə cənnət quşları tutacaq,
şəhərin ilkin, tarixi siması bərpa ediləcək. Xarıbülbül festivalında “Qarabağ bülbülləri”nin səsi-sədası şərə qalib
gəlmiş xeyirin nəğməsi kimi bütün aləmə yayılacaq.
Və Nizami misralarının əsrlərdən gələn səsi bundan sonra da xoşbəxtliyin, firavanlığın, nicatın yolunu
göstərəcək.
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"Nizami Gəncəvi İli" : Zəngin tarixi-mədəni irsimizin təbliğinə böyük töhfə
Yeganə Əliyeva
Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyev bildirirdi ki, insanlara şeir
qədər, ədəbiyyat qədər, mədəniyyət nümunələri qədər güclü təsir edən, yəni insanların mənəviyyatına, tərbiyəsinə,
əxlaqına, fikirlərinin formalaşmasına bu qədər güclü təsir göstərən başqa bir vasitə yoxdur.
Ümummilli Liderin hakimiyyətinin hər iki dövrünə nəzər salsaq, bu mühüm məqamın şahidi olarıq
ki, daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, ədəbiyyatı, böyük tarixi keçmişi ilə qürur duyduğu və
gələcək nəsillərin taleyini düşündüyünə görə doğma Azərbaycanı üçün möhkəm baza formalaşdırıb.
Nəzərə alsaq ki, hər bir xalqın varlığı, milli kimliyi ilk növbədə milli-mənəvi dəyərlərində ehtiva olunur, bu
halda ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra ilk görüşünü
məhz ziyalılarla keçirməsinin də nə qədər böyük əhəmiyyətə malik, bugünümüzə və gələcəyimizə hesablanmış
mühüm addım olduğunu daha dərindən dərk edə bilərik. Ümummilli Lider tariximizə sahib çıxmağı, tariximizin
saxtalaşdırılmasına yol verməməyi qarşıya mühüm vəzifə kimi qoymuşdur. Onun milli-mənəvi, dini
dəyərlərimizin, dilimizin qorunması, tariximizin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması yönümündə atdığı
davamlı addımların miqyası genişdir. Ümummilli Lider, eyni zamanda, gənclərə bu çağırışı edirdi ki, tariximizi,
ədəbiyyatımızı yaxşı öyrənin, dilimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi qoruyun.
Son 17 ildə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu bütün istiqamətlərdə uğurla davam etdirən Prezident
İlham Əliyev 2011-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının illik ümumi yığıncağında bu kimi məsələlərə
ayrı-ayrılıqda diqqət yönəldərək konkret tapşırıqlarını vermişdir. “Müstəqillikdən əvvəl bizi millət kimi qoruyub
saxlayan milli dəyərlərimiz, milli ənənələrimiz, ana dilimiz, ədəbiyyatımız, musiqimiz olub” söyləyən
dövlətimizin başçısı qeyd etmişdir ki, bu sahəyə dövlət tərəfindən daim diqqət göstərilir. İllik ümumi yığıncaqda
Prezident həmçinin ədəbiyyat üzrə araşdırmaların davam etdirilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırmışdır: "Çünki
ədəbiyyatımız dünya ədəbiyyatının inkişafında çox böyük rol oynamışdır. Biz haqlı olaraq bu barədə qürur hissi
ilə danışa bilərik." Cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2019-cu ilin "Nəsimi ili", 2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi
İli" elan edilməsində də məqsəd Nəsimi irsinin, Nizami Gəncəvi yaradıcılığının Azərbaycan xalqının mənəviyyat
xəzinəsində rolu və yerini təbliğ etmək, gənc nəslə çatdırmaqdır. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, bu ənənələrin
əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Dahi klassiklərimiz Ü.Hacıbəylinin, M.Maqomayevin,
S.Vurğunun, C.Cabbarlının, M.S.Ordubadinin, Aşıq Ələsgərin yubileyləri məhz ümummilli lider Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilib, bəzilərinin ev-muzeyləri yaradılıb. Hazırda həmin ev-muzeylərində Azərbaycan
xalqının dahi şəxsiyyətlərinin zəngin irsi və yaradıcılığı geniş tədqiq və təbliğ edilir. Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin 2019-cu ili "Nəsimi ili", 2021-ci ili "Nizami Gəncəvi İli" elan etməsi də Ulu Öndərin bu istiqamətdə
gördüyü işlərin uğurlu davamıdır.
Ümummilli Lider dünya təcrübəsinə istinadən bildirirdi ki, yubileylərin keçirilməsi bir tərəfdən yubilyarın
xalq, ölkə, dünya qarşısında xidmətlərini bir daha təbliğ və nümayiş etdirmək, digər tərəfdən müasir nəslin ona
bəslədiyi hörmət və ehtiramı bildirmək deməkdir. Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin insanları daim
əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin
nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq anadan olmasının 880 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində
qeyd olunması Azərbaycanın zəngin tarixi-mədəni irsinin təbliğinə çox böyük töhfədir. Nizami
yaradıcılığı xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən
yüksək meyarı insanlıq idi. Onun qəhrəmanları ədalət, xalqın xoşbəxtliyi, yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə
aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır. Nizami
Gəncəvi həm də vətənpərvər şair idi. O, təsvir etdiyi bütün hadisələri Azərbaycanla əlaqələndirməyə, Vətəninin
keçmiş günlərini tərənnüm etməyə çalışmışdır. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında vətən məhəbbəti doğma xalq
yolunda qəhrəmanlıq ideyası ilə birləşir.
Qüdrətli söz ustasının bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni parlaq səhifə açmış ölməz əsərləri bu gün
də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsinə misilsiz xidmət göstərir. Korifey sənətkar öz ənənələri ilə seçilən
ədəbi məktəbini yaratmışdır. Nizami Gəncəvinin dünyanın ən zəngin kitabxanalarını bəzəyən əsərləri Şərqdə
incəsənətin, xüsusən də miniatür sənətinin inkişafına təkan vermişdir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi İli" elan edilməsi haqqında
Sərəncamında da qeyd edildiyi kimi, nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş
parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub
saxlamaqdadır. Nizami Gəncəvi ömrüboyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan
şəhəri Gəncədə yaşayıb yaradaraq, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixini
zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini də məhz burada ərsəyə gətirmişdir. Onun geniş şöhrət tapmış
“Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. Mütəfəkkir şair çox sayda davamçılarından ibarət
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böyük bir ədəbi məktəbin bünövrəsini qoymuşdur. Nizaminin ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəzəyən əsərləri
Şərq miniatür sənətinin inkişafına da təkan vermişdir.
Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olmuşdur. Ölkəmizdə Nizami
sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək
qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr edilmişdir.
Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılmışdır. Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə
məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır.
Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir.
Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə qeyd edilir. Bu mühüm məqam da qeyd
edilir ki, dahi şairin 800 illik yubileyi onun irsinin tədqiqi və təbliğində əsaslı dönüş yaratmışdır. Əvvəldə də
qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə həmişə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik
mövqeyindən yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyev Nizami irsinə də xüsusi diqqət yetirmişdir. Onun 1979cu ildə qəbul olunmuş “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini
və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği üçün yeni
perspektivlər açmışdır. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən
840 illik yubiley mərasimləri ölkənin mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrilmişdir. 2011-ci ildə Nizami
Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilmişdir.
Belə ümumiləşdirmə aparsaq, poeziya dünyasının dahisi Nizami Gəncəvinin ölməz ədəbi irsi təkcə
humanizm, insana məhəbbət, yüksək əxlaq, estetik zövq, tərbiyə və bilik mənbəyi, heç vaxt qiymətini, etik təsirini
itirməyən əlvan söz, dərin fəlsəfi fikir, hikmət xəzinəsi olmaqla bərabər, həm də canlı tariximizdir, keçmişimizin
ən qaranlıq guşələrinə işıq salan sönməz məşəldir. Mütəfəkkir şairin ədəbi irsinin təbliği bütün dövrlər üçün öz
aktuallığını qoruyur, ədəbiyyatşünasların qarşısında onun araşdırılıb daha sanballı mənbələrin ortaya
qoyulmasını bir tələbə çevirir. Bu mərhələ orta məktəbdən başlasa da, onun geniş miqyasda inkişaf etdirilməsi
üçün hər kəs üzərinə düşən məsuliyyəti yüksək səviyyədə yerinə yetirməlidir.
"Azərbaycan xalqı aciz deyil, onun qəhrəmanlıqla dolu keçmişi var" söyləyən ulu öndər Heydər Əliyevin
bu çağırışı bütün dövrlər üçün öz aktuallığını qorumalıdır: "Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın, tarixini
öyrənsin, milli mədəniyyətindən, elmindən heç vaxt ayrılmasın."
İki sahil. - 2021.- 7 yanvar. - № 02. - S. 5 .
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"Nizami Gəncəvi İli"ndən paytaxt sakinlərinin gözləntiləri
Dövlət başçısı İlham Əliyev 2021-ci ilin Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında
sərəncam imzalayıb. Möhtərəm Prezidentimizin “Nizami ili” haqqındakı mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan
Sərəncamı Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığını bütün istiqamətlər üzrə yeni təfəkkür əsasında tədqiq və
təhlil etməyə geniş imkan yaradan tarixi sənəd kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Qürurverici haldır ki, Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olmuşdur.
Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda
yüksək qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr edilmişdir.
Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılmışdır. Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə
məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır.
Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir.görkəmli
Azərbaycan şairinin adı onun vətəni Azərbaycanda əbədiləşdirilmişdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
təşəbbüsü və dəstəyi ilə Moskvada, Pekində, Romada Nizami Gəncəvinin heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycanda
Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800, 840 və 870 illik yubileyləri dövlət səviyyəsində böyük təntənə ilə
qeyd olunmuşdur. Dahi sənətkar Nizami Gəncəvinin ölməz əsərləri həmişə gəncdir, aktualdır, bəşəridir və
müasirdir. Nizami bütün zamanlar üçün humanizmin, ədalətin, bərabərliyin böyük carçısıdır.
“İki sahil.az” saytı sizlərə paytaxt sakinlərinin “Nizami Gəncəvi İli” haqqında gözləntilərini təqdim edir.
İki sahil. - 2021.-8 yanvar. - № 03. - S. 14 .
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Zahid Xəlil: Dünyanın ədəbiyyat biliciləri Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə tanış olduqca onun dahiliyini
bir daha etiraf edirlər
PƏRVİZ
Müsahibimiz yazıçı-şair, filologiya elmləri doktoru, professor Zahid Xəlildir:
- Zahid müəllim, Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən 2021-ci il ölkəmizdə “Nizami
Gəncəvi İli” elan olunub. Bu Sərəncamın əhəmiyyətini necə dəyərləndirirsiniz?
- İlk olaraq belə bir Sərəncam imzaladığı üçün cənab Prezidentimizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
2020-ci ildə möhtəşəm qələbə qazanan Azərbaycan dövləti mədəniyyət sahəsində də öz qədimliyini, gözəl,
əvəzsiz söz sənətkarlarına malik olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirməlidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Nizami
Gəncəvi dünyada bənzəri olmayan bir klassikdir. Dünyanın ədəbiyyat biliciləri Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə
tanış olduqca onun böyüklüyünü, dahiliyini bir daha etiraf edirlər. Dahi şairimizin 880 illik yubileyində
dövlətimizin böyük Nizami Gəncəviyə verdiyi dəyəri olduqca yüksək qiymətləndirirəm. Ümumiyyətlə, möhtərəm
Prezidentimiz milli mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza, incəsənətimizə diqqət və qayğısını əsirgəmir. Qeyd edim
ki, bu ənənə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevdən gəlir. Hələ Sovet dövründə Ulu Öndər Heydər Əliyev
klassiklərimizin yubileylərinin yüksək səviyyədə keçirilməsi ilə bağlı qərarlar verməklə milli ədəbiyyatımızın,
mədəniyyətimizin geniş miqyasda tanınmasını təmin edirdi. Bu yolu Prezident İlham Əliyev çox yüksək
səviyyədə davam etdirir.
Yeri gəlmişkən, bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm. Bir dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Mərdəkanda
yazıçılarla görüşü keçirilirdi. Mən də həmin görüşdə iştirak edirdim. Heydər Əliyev həmin toplantıda dörd saat
Nizami Gəncəvi haqqında danışdı və nitqi o qədər əhatəli idi ki, bu dörd saatın necə gəlib keçdiyini heç birimiz
hiss etmədik. Əslində, Ulu Öndərin fikirləri Nizami Gəncəvi irsinin araşdırmaçısı olan insanlara yeni istiqamətlər
və tapşırıqlar idi.
- 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi həm də gənc nəsil üçün bu ədəbi irslə daha yaxından
tanış olmaq imkanı yaradır. Sizcə, bu amil gənclərin mənəvi inkişafında hansı rolu oynayacaq?
- Bu gün biz Nizami Gəncəvini dünya ədəbiyyatının böyük siması, klassiki hesab edirik və bu həqiqətən
də, belədir. Təbii ki, həm də Nizami Gəncəvini yetişdirən Azərbaycan xalqı var. Nizami Gəncəvi zəngin mənəvi
dəyərlərə malik olan bir xalqın mədəniyyəti üzərində yetişib. Nizami Gəncəvini, Məhəmməd Füzulini, İmadəddin
Nəsimini yetişdirən xalqın mənəvi zənginliyi isə ölçüyəgəlməzdir. Mən Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə”
əsərini nəsrə çevirmişəm və bir daha şahidi oldum ki, o, çox qeyri-adidir, çox nəhəngdir. Bəzən Nizaminin bir
beytində böyük bir poema yatır. Nizamini dərk etmək üçün mütləq onu oxumaq lazımdır. Təəssüf ki, müasir
dövrdə kitab oxuyanların sayının azalması klassik ədəbiyyata da marağı azaldıb deyə bilərik. Amma məhz bu
ildən istifadə edib Nizami kimi klassiki tanıtdırmaqla yanaşı, həm də onun ədəbi-bəddi irsini ən əsası gənc nəslə
geniş çatdırmalıyıq.
- Müsahibələrinizin birində qeyd etmisiniz ki, Nizami Gəncəvi həm də böyük uşaq şairidir. Bu
qənaətə necə gəldiniz?
- Nizami Gəncəvinin əsərlərində xalqımızın fəlsəfi fikri, milli sosiologiyamız, psixologiyamız öz əksini
tapıb. Bu mənada, Nizami Gəncəvinin əsərləri bütün yaş qrupları, o cümlədən uşaqlar üçün aktualdır. Məsələn,
onun ən populyar əsərlərindən olan “Fitnə” əsəri istər uşaqların mənəvi-psixoloji inkişafında, istər gənc nəslin
tərbiyəsində, istərsə də böyüklər üçün ibrətamizliyinə görə olduqca dəyərlidir. Belə süjetlər, belə əsərlər “Yeddi
gözəl”lə yanaşı, digər poemalarda da öz əksini tapır.
- Qeyd etdiyiniz kimi, bu gün kitab oxunması əvvəlki dövrlərə nisbətən qənaətbəxş deyil. Ölkəmizdə
klassiklərin yubileylərinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi, onların yaradıcılığı ilə bağlı geniş təbliğat
işlərinin aparılması həm də gənclərin yenidən kitaba marağının artmasına hansı təsiri göstərə bilər?
- Cəmiyyətin inkişaf prosesinə bir sıra amillər təsir göstərir. Bu gün dünyanın “kiçilməsi” prosesi gedir.
Əvvəlki dövrlərdə bizim üçün Avropa nə qədər uzaq idisə, bu gün artıq Avropaya getmək, gəlmək olduqca
asanlaşıb. Təbii ki, gənclərimiz milli ədəbiyyatımız, milli fəlsəfi fikirlərimizlə yanaşı, Avropanın bizə verdiyi
töhfələrlə də qidalanır. Amma biz Nizami Gəncəvinin əsərlərinin gənc nəslin arasında təbliğini qura bilsək, çox
şeyə nail olarıq. Cənab Prezidentimiz bir dəfə çıxışında qeyd etdi ki, bizim tərbiyəmiz milli ənənələrə
söykənməlidir. Bu, çox dəyərli və vacib bir məqamdır. Biz öz gələcəyimizin tərbiyəsində milli ənənələrə
söykənməliyik. Milli ənənələrimizin ən bariz nümunələrindən biri isə Nizami Gəncəvi ədəbi irsidir. Bu irsin
araşdırılması, tanıdılması vətənpərvər gələcəyimizin yetişməsinə də öz töhfəsini verəcək.
Yeni Azərbaycan. - 2021.- 12 yanvar. - № 05. - S. 5 .
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Teymur Kərimli: Nizami irsi Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi qlobal ədəbi hadisədir
Nardar Bayramlı
Müsahibimiz AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur
Kərimlidir:
– Teymur müəllim, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən 2021-ci il
Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi İli” elan olunub. Bu ilin ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan olunmasının
əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
– Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatının və mədəniyyətinin nadir şəxsiyyətlərindən biridir. Prezident İlham
Əliyevin Nizami Gəncəvi yaradıcılığına xüsusi əhəmiyyət verməsi heç də təsadüfi deyil. Nizami öz yaradıcılığı
ilə yeni bir ədəbi hadisənin başlanğıcının əsasını qoyub.
Nizami dühası bu gün də dünya ədəbi-mədəni və ictimai-fəlsəfi fikrində öz mövqeyi, sayı-sanbalı olan
qlobal əhəmiyyətli fenomenal hadisələrdən biridir. Buna görədir ki, dünya ədəbi-elmi fikrində Nizami sənətinə
olan maraq heç vaxt səngimir, zaman-zaman şairin ölməz əsərləri istər Qərb, istərsə də Şərq dillərinə tərcümə
edilərək bəşəriyyətin mənəvi kamilləşməsi prosesində öz rolunu oynayır.
Nizami Gəncəvi təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, dünya ədəbiyyatının inkişafında da xüsusi rol
oynayıb. Təbii ki, iki il əvvəl “Nəsimi İli”nin elan edilməsinə ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz, ictimai fikrimiz nə
qədər sevinmişdisə, 2021-ci ilin də “Nizami Gəncəvi İli”nin elan edilməsinə də o qədər sevinir. Əminik ki, bu
Sərəncam Nizami Gəncəvi irsinin dünyada daha yüksək səviyyədə tanınmasında çox böyük əhəmiyyətə malik
olacaq. Nizami irsinin öyrənilməsi yalnız Azərbaycanda həyata keçirilmir. Bu irs dünyada öyrənilir. Nizaminin
əsərləri hələ onun öz dövründə ətraf regionda, Yaxın Şərqdə, eləcə də Türkiyədə yaxşı tanınırdı və Nizami irsi
çox yüksək qiymətləndirilirdi. Nizami öz dövründə hətta uzaq Hindistanda belə, çox yaxşı tanınırdı. Amma bir
fakt dəyişməzdir ki, Nizami Azərbaycan torpağının yetirməsi, Azərbaycan şairidir.
– Nizami Gəncəvinin ümumbəşəri şair olduğunu qeyd etdiniz. Bəs onun yaradıcılığında təmsil etdiyi
xalqın zəngin irsi nə dərəcədə öz ifadəsini tapır?
– İstər şairin özü, istərsə də ondan sonra Nizami haqqında yazılmış bütün orta əsr qaynaqları bu böyük
sənətkarın 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən və XII əsrdə Atabəylər
dövlətinin paytaxtlarından biri olmuş Gəncə şəhərində doğulduğunu və ömrü boyu Azərbaycanda – Gəncədə
yaşayıb yaratdığını birmənalı şəkildə təsdiq edir. XII əsrdə Atabəylər dövlətinin inkişaf etmiş şəhərlərindən olan
Gəncə kitabxanalarında antik dövrə aid çox qiymətli əsərlər olub ki, Nizami Gəncəvi də öz əsərlərində ondan
istifadə edib.
Nizaminin yaşadığı dövrdə və ondan da xeyli əvvəl Gəncə şəhəri və onun ətrafında yaşayan əhalinin əsas
hissəsini türklərin təşkil etdiyi, Cənubi Qafqazın mədəni, ictimai və siyasi proseslərində mühüm rol oynadığı da,
eramızın II yüzilliyindən, yəni Nizami dövründən hələ min il əvvəl roma tarixçiləri və coğrafiyaçıları, V əsrdən
başlayaraq isə bizans, gürcü və ərəb tarixçiləri tərəfindən təsdiq edilib. Onun əsərlərində öz doğma xalqına – türk
etnosuna məhəbbəti açıq-aşkar duyulmaqdadır.
Nizaminin bütün yaradıcılığından qırmızı xətt kimi keçən dərin humanizm və sosial ədalət motivləri onun
lirikasında da özünü qabarıq şəkildə göstərməkdədir.
Nizami sənətinin möhtəşəmliyi və əzəməti isə daha çox onun epik əsərlərində özünü göstərir. İlk poeması
olan “Sirlər xəzinəsi”ndə Nizamini dərin inamlı, əqidəli mömin bir dinşünas, eyni zamanda elmşünas və
insanşünas kimi görürük. Ənənəvi giriş hissədən, iyirmi söhbət və hər söhbətin mövzusuna uyğun olan iyirmi
hekayətdən ibarət olan əsas hissədə Nizami fəlsəfi-didaktik bir formada onu düşündürən bəşəri problemləri
ecazkar sənətinin qüdrəti ilə oxucusuna çatdıraraq, onun qəlbində ülvi duyğular oyatmağa nail olub. Bütövlükdə,
Nizami yaradıcılığında nəsihətlər, fəlsəfi fikirlər, humanizm ideyaları onun əsərlərini, doğrudan da, həyat
sirlərinin zəngin xəzinəsinə çevirir.
– Məlumdur ki, Nizami Gəncəvinin əlyazmaları dünyanın bir sıra ölkələrinin arxivlərində var. Dahi
şairin yeni əlyazmalarının tapılması istiqamətində hansısa işlər görülürmü?
– Nizami irsi Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi qlobal ədəbi hadisədir. Nizaminin əsərlərinə hələ onun
sağlığından nəzirələr yazılmağa başlanılıb və Nizami ədəbi məktəbinin davamı olaraq, bu proses indiyədək bütün
dünyada davam edir. Bu gün dünya humanizm fikrinin inkişafında Nizami irsinin xüsusi rolu var.
Nizami Gəncəvinin əlyazmaları bütün dünyada yayılıb. Hətta ABŞ-da, İngiltərədə də Nizaminin əlyazmaları var.
Azərbaycanda AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda Nizaminin onlarla əlyazması var ki, onların arasında
Azərbaycan və Yaxın Şərq rəssamlarının çəkdiyi miniatürlər xüsusilə yüksək qiymətləndirilir. Bu baxımdan,
Azərbaycan nizamişünaslığının çox zəngin qaynağı var. Bu qaynaq da Əlyazmalar İnstitutunda toplanılıb.
Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi imkanından
yararlanaraq Nizaminin dünya kitabxanalarında, şəxsi kolleksiyalarda indiyədək bizə tanış olmayan
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əlyazmalarının tapılmasına çox böyük diqqət ayırmalıyıq və onların surətlərini axtarıb tapmalıyıq.
Yeni Azərbaycan. - 2021.- 13 yanvar. - № 06. - S. 5 .
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi şairin ideyalarının təbliğatçısıdır
Bildiyiniz kimi, artıq uzun illərdir ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu
mərkəzə mənim xüsusi diqqətim vardır. Mərkəz humanitar qeyri-hökumət təşkilatı kimi formalaşsa da,
hazırda mərkəzin fəaliyyəti çox genişdir, çoxşaxəlidir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bu mərkəz Azərbaycan elm və mədəniyyətinin parlaq siması, dahi şair, mütəfəkkir Nizami
Gəncəvinin irsinin araşdırılması və onun dünyada təbliği ilə məşğul olan beynəlxalq, qeyri-kommersiya və
qeyri-siyasi beynəlxalq təşkilatdır.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 dekabr 2011-ci il
sərəncamına əsasən, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubiley tədbirlərinin keçirilməsi
çərçivəsində 2012 –ci il sentyabrın 30-da təsis edilmişdir. Mərkəz Azərbaycan Respublikasında təsis olunmasına
baxmayaraq qərarverici qurumu dünyanın nüfuzlu ictimai və siyasi xadimlərindən təşkil edilmiş beynəlxalq idarə
heyətidir. Mərkəzin əsas məqsədi müxtəlif xalqlar və mədəniyyətlər arasında dialoq, tolerantlıq və anlaşmanın
təbliğ olunaraq Nizami Gəncəvinin əsərlərində təbliğ etdiyi ümumbəşəri dəyərlərin daha geniş miqyasda dünyaya
təbliğ olunmasıdır.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi (NGBM) yarandığı vaxtdan xalqımızın qədim mədəni irsinin və
zəngin tolerantlıq ənənələrinin təbliğinə qiymətli töhfələr verir. Son illər bu mərkəz dünyanın nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatları, aparıcı elmi-mədəni mərkəzləri ilə səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri yaratmışdır.
Prezident İlham Əliyev bu qurumun fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirmiş, Azərbaycanın siyasi,
mədəni həyatında onun əhəmiyyətli rol oynadığını bildirmişdir. Prezident Gəncə Filarmoniyasının yeni binasının
açılışı mərasimində mərkəzin fəaliyyətinin müasir dövrdə böyük əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdıraraq
demişdir: “Bu gün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin xətti ilə keçirilən qlobal forumlar dünya miqyasında
nadir beynəlxalq tədbirlərdir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən artıq beş dəfə Bakı Qlobal Forumu
keçirilib. Bu forumlarda onlarla həm fəaliyyətdə olan, həm də keçmiş dövlət və hökumət başçıları iştirak edirlər.
Hər il bu forum keçirilir və forumun işində mən də iştirak edirəm. Mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
İdarə Heyətini ən azı ildə bir dəfə qəbul edirəm. Həmişə onlara tövsiyə edirəm ki, mütləq Gəncəyə də gedin. Onlar
dəfələrlə burada olublar və Gəncə haqqında onların təəssüratları çox müsbətdir.”
Mərkəz dünyanın bir sıra ölkələrində fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Çində, Cənubi Koreyada, ABŞ-da,
Bosniya və Herseqovinada, Latviyada və digər ölkələrdə mərkəzin reallaşdırdığı layihələr əhəmiyyətli hadisə kimi
dəyərləndirilmışdir.
Son illər mərkəz Çin Xalq Respublikasında fəaliyyətini gücləndirməkdədir. Belə ki, mərkəz Çinin
Guandzhou şəhərində keçirilən “İmperial Spring - 2019” toplantısında tərəfdaş kimi çıxış edib.
BMT-nin Davamlı İnkişaf Proqramı və beynəlxalq qaydalara əsaslanan dünya nizamına həsr olunmuş
konfransın açılışında Çin Xalq Respublikasının vitse-prezidenti iştirakçılardan olub. Tədbir çərçivəsində Çin Xalq
Respublikasının Prezidenti toplantıda iştirak edən sabiq ölkə və hökumət başçılarını qəbul edərək toplantı
çərçivəsində qaldırılan məsələləri müzakirə edib.
Mərkəzin üzvü Bosniya və Herseqovinanın sabiq prezidenti Mladen İvaniç bildirib ki, “Bir Kəmər-Bir
İpək” yol xətti, “17+1” layihələrinin Qafqazdan başlayaraq Şərqi-Avropa ölkələrinin inkişafına göstərdiyi önəmli
dəstəyi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilən Qlobal Bakı forumları çərçivəsində
mütəmadi olaraq Çin ilə bağlı müzakirə və fikir mübadilələrinin aparılması mühüm rol oynayır.
Onu da qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi sentyabrın 27-də Ermənistanın ölkəmizə qarşı
həyata keçirdiyi növbəti hərbi təxribata cavab olaraq Azərbaycan Ordusunun başladığı uğurlu əks-hücum
əməliyyatlarının gedişi dövründə Azərbaycanda ədalətin bərqərar olunacağına böyük ümid bəslədiyini
bildirmişdir. Şanlı ordumuzun uğurlu əməliyyatlarına dəstək olmaq məqsədilə mərkəzin əməkdaşlarının
təşəbbüsü ilə onların əməkhaqlarının bir hissəsi Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə Yardım
Fonduna köçürülmüşdür.
Vətən müharibəsi dövründə mərkəzin üzvləri Ermənistanın təcavüzkar əməlləri haqqında obyektiv
məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirmişlər. Nizami Gəncəvinin
doğma yurdunun erməni təcavüzündən qorunması, Gəncə şəhərində yaşayan dinc əhaliyə qarşı törədilmiş
müharibə cinayətlərinin dayandırılması məqsədilə Nizami Gəncəvi Mərkəzinin təşəbbüsünə qoşularaq dahi şairin
irsinə, ölməz bəşəri çağırışlarına sayğı duyan qələm adamları, yaradıcı insanlar beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət
etmişlər.
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Həmin müraciətdə deyilirdi ki, 2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan və artıq uşaqlar və qocalar da daxil
olmaqla, 222 dinc insanın yaralanmasına, 47 mülki şəxsin öldürülməsinə səbəb olan – Ermənistanın Azərbaycan
Respublikasına qarşı hərbi təxribatının yeni dalğasına qarşı kəskin narazılığımızı ifadə etmək istəyirik. Xəsarət
almış insanlara şəfa və həlak olanların ailələrinə isə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Biz yüksək dağıdıcılıq
imkanlarına malik raketlərin Nizami Gəncəvinin məqbərəsini dağıda biləcəyindən də çox narahatıq.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi cənab Prezidentin 2021-ci ili “Nizami Gəncəvi ili” elan etməsini də
böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılamışdır. Mərkəzin il ərzində böyük Nizami dühasının ideyalarının beynəlxalq
aləmdə geniş təbliğinə əhəmiyyətli yer verəcəyi şübhəsizdir.
Hazırladı: M.MÜKƏRRƏMOĞLU
Xalq qəzeti. - 2021.- 17 yanvar. - № 11. - S. 7 .
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Nizami Gəncəviyə qarşı köhnə ənənə ilə yeni təxribat
AMEA Nizamini “kürd şairi” elan etməklə, onun türk şairi olmasına qarşı çıxaraq, ermənilərin
dəyirmanına su töküb…
Ənvər BÖRÜSOY
Fransız, alman, ingilis, holland, italyan, polyak, ispan, rus və digər Avropa xalqlarının fikir adamları etiraf
edirlər ki, Ortaçağ Avropa intibahının inkişafına görə Nizami Gəncəviyə minnətdardırlar. Dünya fəlsəfi və ədəbi
həyatında ilk dəfə məhz Nizami Şərqlə Qərbin düşüncəsinin harmoniyasını polifonik səviyyəyə qaldırmış, onun
estetik və poetik çalarlarını bütünləşdirə bilmişdir.
Prezident İlham Əliyev Nizaminin 880 illiyi münasibəti ilə 2021-ci ili “Nizami Gəncəvi İli” elan edib. İllər
öncə görkəmli dövlət xadimi, mərhum prezident Heydər Əliyev hansı ölkə ilə təmaslara önəm verirdisə, orada
Nizamiyə abidə ucaldılmasını reallaşdırırdı. Son 17 ildə bu ənənəni “Heydər Əliyev Fondu” həyata keçirir.
Beləliklə Avropanın mədəni paytaxtları Roman, London, Paris, Vyana, Sankt-Peterburq, Varşava, Belqrad, Afina,
Budapeşt, Vaşinqton və digər şəhərlərdə onun abidələri ucaldılıb. 1400-cü ildən bu yana Avropa alimləri yalnış
olaraq, “Nizami Ganjavi persian poet`s” (“Nizami Gəncəvi İran (fars) şairidir) adlandırıblar. H. Əliyev və
“Heydər Əliyev Fondu”nun təşəbbüsü ilə ucaldılan abidələrdə isə belə yazılıb: “Dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvi”.
Nizami Gəncəviyə AMEA-da atılan bir çamurun izi ilə
Biz “Hürriyyət” qəzeti olaraq, neçə il öncə AMEA-nın Nizami Gəncəviyə çamur ataraq, ermənilərin
planları əsasında onun azərbaycanlı, yəni türk deyil, kürd olması ilə bağlı dərc etdirdiyi kitabı tənqid etmişdik.
Təəssüflər olsun ki, AMEA indiyə kimi susmaqda davam edir. Biz Nizamiyə sahib çıxdıqca, elm adına bəziləri
təxribatla məşğuldurlar. Buna örnək kimi filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, Nizami adına
Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Rafael Hüseynov Türk Dünyasının nəhəng fikir adamı Nizaminin “kürd”
olmasını gündəmə gətirib. Onun redaktorluğu və giriş məqaləsi ilə Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsəri dövlət
proqramı kimi 2009-cu ildə “Nurlan” nəşriyyatında kitab nəşr edilib. Kitabın 230-cu səhifəsində Nizaminin
“Anam Rəisənin xatirəsi” şeirində onun kürd kökənli olması qeyd olunub. Kitabda şeirin tərcüməsi belə verilibdir:
Kürd qızı anam da bizi tərk etdi,
Bir ana qəlbiylə dünyadan getdi.
Nə qədər ağlayıb, yansa da ürək,
Anama dil verən varmıdır görək?
Neçə illər öncə Tacikistan Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat və Dilçilik İnstitutu 5 cildlik “Qolşane ədəb”
klassik fars-tacik ədəbiyyatı kitabını nəşr edib. Orada Azərbaycan türklərindən Nizami Gəncəvi, Əfzələddin
Xaqani, Şəms Təbrizi, Qövsi Təbrizi və digər dühalar fars-tacik şairi kimi qeyd olunublar. Mədəni, ədəbi, tarixi
irsimizdə fəxr edə biləcəyimiz, qürur mənbəyi olan dahilərimizə qarşı mənşəyinə qaranlıq kölgə salmaq siyasəti
aparılıb. Başlıca məqsəd Azərbaycan Türkünün dünyaya böyük şəxsiyyətlər yetirmək bacarığının olmaması, bu
millətin dəyərlərinin fars, ərəb, kürd və digərlərinin hesabına inkişaf etməsi kimi alçaldıcı tarix yazılıb. Özünü
klassik ədəbiyyatın, fars şeirinin dahi bilicisi kimi gözə soxmaqdan çəkinməyən Rəfael Hüseynovun belə əməlləri
heç də yeni deyil. Nizamini “kürd şairi” elan etməklə R. Hüseynov onun türk şairi olmasına qarşı çıxaraq,
ermənilərin dəyirmanına su töküb.
Türk oğlu Nizami Gəncəvi
Qayıdaq böyük Türk şairi Nizaminin etnik kimliyi və milli düşüncə tərzinə. Bu yöndə Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığında saxta ehkamlar hələ də qorunub saxlanılır. N. Gəncəvi fars dilində yazmış olsa da, əsərləri
türk təfəkküründədir. Belə ki, epos janrı ədəbiyyat tarixində farslarda heç zaman olmayıb. Nizami “Sirlər
xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” və “İsgəndərnamə” kimi epik janrların Şərq
aləmində əsasını qoyubdur. Onun klassik fars dilində yazdığı əsərləri hələ də dəqiq tərcümə olunmayıb. Ona görə
ki, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında saxta elmlər doktorları biabır ola bilərlər. Nizaminin yaratdığı möhtəşəm
eposları çevirmək üçün ilk klassik fars dilini və türk düşüncə tərzini bilmək lazımdır. Bu iki dual anlayışdan bilgisi
olmayanlar onun eposlarını anlamazlar. Orta çağda müsəlmanlığı qəbul edən xalqlar ərəb əlifbasına keçiblər.
Farslar ərəb əlifbasında bəzi dəyişikliklər edərək öz qrammatik üslubuna çevirdilər. Ərəb əlifbasının fonetikasına
əsasən dildə “g”, “p”, “ç”, “j” samitləri olmayıb. Farslar isə bu üç samit hərfdən “p, ç, j” səslərini artırsalar
da, “g” samitini yüz ildir işlətməyə başlayıblar. Yəni “kafi-əcəm” adlanan “k” hərfini k kimi yazsaydılar, dil və
fonoteik qanunauyğunluğuna görə “g” kimi tələffüz edirdilər. Nizami, Xaqani, Mövləvi və digər türk şair və
yazarların əsərlərində, eləcə də dövlət sənədlərində bu hadisə gözə dəyir. Biz əski ənənəyə görə “g”səsinin
yerinə “k” hərfi gələn kəlmələrdən bir neçəsini Osmanlı tarixindən örnək olaraq göstərə bilərik. “Tarixi Ğəzəvat
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– i Osman Paşa Özdəmirzadə” əsərinə baxaq. Burada bir neçə söz k hərfi ilə yazılsa da, onlar g kimi oxunmalıdır,
yoxsa sözlərin mənası dəyişikliyə uğrayar. Dəstkah: bu sözü yazıldığı kimi – dəst (əl) və kah (saman) kimi oxuna
bilər, əslində dəstgah//dəsgah (dəzgah) olmalıdır; Ənkoştər-i : üzük mənasında olan “əngoştər//ənqoştər”
“ənkoştər” kimi oxunduqda mənasız kəlmə olur; Pələnk: pələng, Xədənk (mənasız!): xədəng
(ox); Nekarənde: bu kəlmə həm nəkarənde (əkməyən), həm də nekarəndə (mənasız) kimi oxuna bilər, amma bu
kəlmə “negarənde neqarənde”dir və mənası “yazan” deməkdir. Göründüyü kimi, yəni qord//gord (igid)
sözü “g” səsi tərkibində olan başqa kəlmələr kimi k şəklində yazılırdı. Elə buradan Nizamidə yazılış
forması (kord) olan kəlmənin oxunacağı şəkli qord olmalıdır. Ancaq, bəzi ədəbiyyatçılar yazıldığı kimi kord
(kürd) tələffüz edərək sözün mənasının dəyişilməsini nəzərə almadan tərcümə ediblər. Bu məsələdə öncə
Nizaminin əsərində mənanı və sözlərin mətndaxili anlamları nəzərə alınmalıdır. Yoxsa fonetik tərkibli kəlmələri
(omoqrafları) əsasında təhlil etsək, avamlığa yol vermiş oluruq.
Türkə “kürd” yarlığı nə üçün vurulur
Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsərində bu misralara baxaq:
. مرد من پیش صفتانه مادر ]گرد[کرد رئیسه من مادر ر
Şeirin mənasını bədii tərcüməsindən
Kürd qızı anam da bizi tərk etdi,
Bir ana qəlbiylə dünyadan getdi.
fərqli olaraq daha elmi tərcüməsini veririk:
Mənim qord və ya kürd rəisəsi olan anam,
Bir (təbii və həqiqi) ana kimi mənim yanımda öldü.
Burada yaranır. Bu kəlmə “kord” yazıldığında kürd kimi oxunsa, bəs onda Nizami sonradan dediyi
“Mənim yanımda bir (təbii və həqiqi) ana kimi öldü” ifadəsindən nəyi başa düşmək olar? Yəni bir kürd ana
Nizaminin yanında bir ana kimi ölə bilməzdimi? Nizami kord (kürd) yox, qədim yazı ənənəsinə
görə gord- qord (igid, cəsur) kimi bu kəlməni nəzərdə tutmuşdur və buradan da misranın mənası öncəkindən
daha uyğun gəlir: “Mənim anamın elin bir qəhrəman və cəsarətli qadın rəisə (elin, tayfanın rəsi) olmasına
baxmayaraq, mənim yanımda doğma və təbii bir ana kimi öldü”. Bu, öncə verdiyimiz mənadan həqiqətə
yaxındır. Ona görə də Nizami xatırladır ki, mənim anam bir igid qadın kimi (başçı) vəzifəsində olmasına
baxmayaraq öz analıq vəzifəsini yerinə yetirə bilmişdir və Nizami də bu üzdən deyir:
Elin igid rəisəsi olmasına baxmayaraq,
Yanımda bir ana kimi öldü (can verdi).
Bu məsələni belə yozmaq misrada mövcud kəlmələrin məna vəhdəti ilə daha uyğun gəlir. Nizami başqa
yerdə belə deyir:
بود گرگ فرزانگی به یک هر که بود ترک مرا مر پدر بر پدر.
(Mənim neçə atam (yeddi arxam) türk idi, Bilikdə, ağılda hər biri qurd kimi idi. (Onun
əlyazmalarında qorq (qurd)[ ]گرگkord kimi yazılıb. Amma burada heç kim “kord” deyə bilməz. Çünki kürdlə
qurdun heç bir uyğunluğu yoxdur və qurd sözü ilə türk sözünün uyğunluğu danılmaz bir gerçəkdir). Burada
Nizami türkün Bozqurd əfsanəsindən asılı olaraq yaranan və xalq içrə birinin bilikli olduğunu “qurd kimi çox
bilir” ifadəsi ilə çatdırmaq istəmişdir. Bir tərəfdən də Nizami həmən “Leyli və Məcnun” eposunda bir sadəlövh
kürdə aid təmsilində bu misraları qeyd edibdir:
کرد واشتلم دوید کعبه در کرد گم کعبه به خرکی کردی
رازست چه زمن خر گشتن گم درازست رهی را بادیه کاین
بخندید خر دید چو و دید خر دید پس باز گفت چو و گفت این
بود اشتلم به وایافتنش بود گم میانه از خرم گفتا
بردمی نیز بار و شدمی خر کرد آن زدنمی اشتلمی گر
“Bir kürd Kəbədə eşşəyini itirdi,
Kəbədə (o yan, bu yana) qaçıb hay-haray saldı:
Bu çöldə mənim uzun yolum var,
Mənim eşşəyimin itməsində nə sirr var?
Belə (çığıraraq) dedi və sonra yenidən (eşşəyi) gördü,
Eşşəyi gördü və (eşşəyi) görcək güldü:
Eşşəyim aradan yox olmuşdu ha,
Əgər çığırmasa idim, tapılmazdı.
O kürd çığırmasa (hay-küy) idi,
Eşşək olub yük də aparacaqdı” .
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Anasını kürd adlandıran Nizamiyə sadəlövh kürdün belə xoşa gəlməz vəziyyətdə hekayəsini anlatmaq
nəyinə gərəkmiş? Ağız ədəbiyyatımızda dayanıqlı olan etimoloji qaynaqlara nəzər saldıqda bunun təsdiqini
tapırıq. Bunları deməkdən məqsədimiz odur ki, Nizaminin anasının kürd olması onun özünün türk olduğunu heç
də aradan qaldırmaz. Ancaq kim bilir ki, sonralar ermənilərtək PKK yandaşları da kürdlərə aid olmayan Novruz
Bayramından siyasi məqsədlərinə uyğun şəkildə alət olaraq istifadə etdikləri kimi bu məsələni bəhanə edərək
Nizaminin anasının kürdlüyünü irəli sürərək Gəncənin kürdlərə şəhəri olduğu iddiasını qaldırmazlar? Biz bunun
elmi əhəmiyyəti ilə yanaşı onun siyasi cəhətinə görə də toxunuruq ki, gələcəkdə ermənilər kimi üzdən iraqlara
bəhanə kimi torpaq yarası (“Nizami kürddür” – deyə “Gəncədən bizim ana irsimizi verin”) kimi yeni bir iddianın
çıxmasına yol verilməsin.
Hürriyyət. - 2021.- 19-20 yanvar. - № 6. - S. 10 .
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Nizami Gəncəvi ilində Vaqif poeziyası günləri
İsa HƏBİBBƏYLİ
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Birinci vitse-prezidenti,
Milli Məclisin deputatı, akademik
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin işğaldan azad edildikdən sonra qalib Ali Baş
Komandan kimi Şuşa şəhərinə ilk səfər etməsi ictimai-siyasi əhəmiyyətinə görə çoxəsrlik Azərbaycan
tarixinin təkraredilməz mühüm hadisəsidir.
Bu hadisə Azərbaycanın Vətən müharibəsində qazandığı Zəfərin tarixi yekunu və eyni zamanda, Qarabağ
torpaqlarına Böyük Qayıdışın möhtəşəm başlanğıcıdır. Otuz il ərzində əlçatmaz olan Qarabağın tacı Cıdır düzü
Şuşa səfəri zamanı Prezident İlham Əliyevin nəhəng xitabət kürsüsü funksiyasını yerinə yetirmişdir. Vətən
müharibəsini Şuşa Qalasının fəth olunması ilə Zəfərə çatdıran Qalib Ali Baş Komandan Qarabağın yeni həyatına
Cıdır düzü bəyanatını şərh etməklə başlamışdır.
Azərbaycanın tarixində və taleyində mühüm rolu və yeri olan Şuşanı otuz illik ayrılıqdan sonra
Azərbaycana qaytarmış Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edildikdən sonra bu şəhərin ilk azərbaycanlı sakini
olmaq haqqını həyata keçirmişdir. Dövlət başçımızın indiki çətin şəraitdə bir günü bütövlüklə Şuşa şəhərində
qalması ilə Qarabağda yenidən məskunlaşmanın əsası qoyulmuşdur. Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfər etməklə
Böyük Qayıdışa real olaraq Cıdır düzündən start vermişdir.
Şuşa şəhərinin dövlət səviyyəsində müstəqil Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət paytaxtı kimi elan
olunması vaxtilə Qafqazın konservatoriyası adlandırılmış Qarabağın incəsənət sahəsindəki tarixi ənənələrinin
bərpa olunmasına və inkişaf etdirilməsinə geniş meydan açılmasına təminat verir. Prezident İlham Əliyevin Şuşa
şəhərinə ilk səfəri zamanı dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun, böyük şairəmiz Xurşudbanu Natəvanın
və görkəmli ifaçı sənətkarımız Bülbülün vaxtilə erməni vandalları tərəfindən "güllələnmiş" heykəllərini əvvəlki
tarixi məkanlarına qaytarması faktı geniş mənada Qarabağda tarixi-mədəni irsin, elmi-ədəbi ənənələrin yenidən
öz yerini alacağına inamın real göstəricisidir.
Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin heykəllərini "güllələməsi"
mədəniyyətə və mənəviyyata açılan nadanlıq atəşidir, mənsub olmaqları miskin ölkənin tarixinə ləkədir.
Azərbaycanın "güllələnmiş" abidələri, ölkəmizin ərazisindəki alban məbədlərini məhv olmaqdan xilas
etməsi, onlara yeni həyat verməsi haqqın və ədalətin, milli mədəniyyətlərin təntənəsidir, xalqımızın şərəf işidir.
Prezident İlham Əliyevin rəsmi səfəri çərçivəsində güllələnmiş heykəllərin doğma məskənlərinə
qaytarılması Şuşa şəhərində mədəniyyət paytaxtı kimi həyata keçirilmiş ilk böyük mədəniyyət hadisəsidir. Heç
şübhəsiz, bu rəmzi hadisə Qarabağın işğaldan xilas edilmiş bütün tarix və mədəniyyət abidələrinin,
məscidlərimizin, muzeylərin yeni həyat qazanacağına və neçə-neçə yeni incəsənət hadisələrinin baş verəcəyinə
böyük inamı ifadə edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin vaxtilə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
tərəfindən Şuşa şəhərində ucaldılmış Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi qarşısındakı tarixi nitqi ilk növbədə bütün
sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsindəki siyasi varisliyin də konkret əməli təzahürüdür. Otuz
doqquz il əvvəl, 14 yanvar 1982-ci ildə Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən ucaldılaraq rəsmi açılış mərasimi
keçirilmiş Molla Pənah Vaqif məqbərənin həyata vəsiqə aldığı anların iştirakçısı olmuş İlham Əliyevin bu gün
dövlət rəhbəri kimi həmin abidənin xilaskarı və yenidən qurucusu kimi çıxış etməsi tale işi olmaqdan başqa, həm
də biri-birini tamamlayan və inkişaf etdirən şərəfli bir tarixi missiyanın həyata keçirilməsi deməkdir. Şuşa
şəhərinin unudulmaz səhifələrindən biri olan bu tarixi hadisə, yəni dövlət rəhbərimizin dağıdılmış məqbərənin
qarşısında çıxış etməsinin nümayiş etdirilməsi həm də ermənilərin mədəniyyət anlayışından uzaq olmalarının
əyani təqdimatıdır. Böyük memarlıq əsəri olan möhtəşəm mavzoleyin ürəkağrıdan dağıntılara məruz qalmış
görüntüsü ətrafında Prezident İlham Əliyevin həyəcanlı nitqi və səsləndirdiyi fikirlər milli ədəbiyyat və
mədəniyyətimizin tarixi taleyinə və mahiyyətinə, bu günü və sabahına müstəqil dövlətçilik zirvəsindən baxışın və
qayğının əməli ifadəsidir. Prezident İlham Əliyevin vaxtilə Qarabağ xanımın vəziri olmuş Molla Pənah Vaqifə
sinfilik ideologiyasının hakim olduğu sovet hakimiyyətinin yaratdığı qadağalar şəraitində məqbərə ucaldılması
hadisəsinin mahiyyəti haqqındakı dərin məzmuna malik mülahizələri tarixə obyektiv münasibətin tamamilə yeni
siyasi şərhindən ibarətdir: "Xanın vəziri olan insanın (M.P.Vaqifin - İ.H.) şərəfinə o vaxt, sovet dövründə məqbərə
ucaltmaq qeyri-adi, ...fövqəladə bir hadisə idi. Məhz Heydər Əliyevin təkidi və cəsarəti sayəsində o vaxt
Azərbaycan buna nail ola bildi. ...Bu məqbərənin yaradılması və açılışı bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının
öz tarixinə, Azərbaycan xalqının öz dahi şəxsiyyətlərinə olan hörmətinin əlaməti idi. Digər tərəfdən, bu
məqbərənin Şuşada açılması bir daha təsdiq edirdi ki, Şuşa Azərbaycan şəhəridir".
Prezident İlham Əliyevin böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin yenidən qurulmasına
və Vaqif Poeziya Günlərinin, "Xarı bülbül" musiqi festivalının bərpa edilməsinə dair fikirləri mədəniyyət paytaxtı
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kimi Şuşa şəhərinin yeni inkişaf mərhələsinin hadisələri, azərbaycançılıq ideologiyasının, müstəqil dövlətimizin
ədəbiyyat və mədəniyyət siyasətinin faktları kimi təqdim olunur. Azərbaycan xalqı əmindir ki, Prezident İlham
Əliyevin qayğısı sayəsində ən yaxın zamanda Molla Pənah Vaqifin Şuşa şəhərindəki məqbərəsi və məzarı böyük
mədəniyyət abidəsi kimi özünün möhtəşəm görkəminə qaytarılacaqdır. Yenidən ucaldılan Molla Pənah Vaqif
mavzoleyi mədəniyyət paytaxtı kimi Şuşa şəhərinin və Qarabağın rəmzinə çevriləcəkdir. 2021-ci ildə keçirilməsi
nəzərdə tutulan Vaqif Poeziya Günləri təkcə Şuşa şəhərində deyil, bütövlükdə "küllü-Qarabağ"da, torpaqlarını
işğaldan azad etmiş və ərazi bütövlüyünə qovuşmuş müstəqil Azərbaycanda yeni həyatın təntənəsinə
çevriləcəkdir. Vaqif Poeziya Günləri Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi "Nizami Gəncəvi ili"nin ən möhtəşəm
ədəbiyyat və mədəniyyət hadisəsi olacaqdır.
"Nizami Gəncəvi ili" - Azərbaycanda bəşəri mədəniyyətin təntənəsi, Vaqif Poeziya Günləri isə milli
ədəbiyyatın hesabatıdır.
"Nizami Gəncəvi ili" - böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvini dünyada tanıtmağa, Vaqif Poeziya
Günləri isə Molla Pənah Vaqifi Azərbaycana - mənəvi məkanı Qarabağa qaytarmağa xidmət edir.
"Nizami Gəncəvi ili" qlobal miqyasda, Vaqif Poeziya Günləri isə ölkə masştabında Böyük Qayıdış
hadisələridir.
"Nizami Gəncəvi ili" - müstəqil Azərbaycan dövlətinin ədəbiyyat və mədəniyyət siyasətinin strategiyası,
Vaqif Poeziya Günləri isə taktikasıdır.
"Nizami Gəncəvi ili" və Vaqif Poeziya Günləri birlikdə Prezident İlham Əliyevin müstəqil dövlətçilik və
azərbaycançılıq siyasətinin strategiyası və taktikasıdır.
"Nizami Gəncəvi ili"ndə Vaqif Poeziya Günləri müstəqil Azərbaycanın yeni tarixi epoxasının, böyük
sabahlarının müdriklik və nikbinlik rəmzidir.
17 yanvar 2021-ci il
525-ci qəzet. - 2021.- 19 yanvar. - № 10. - S. 8 .
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Nizami Gəncəvi məqamı
DAHİ MÜTƏFƏKKİRİN MƏQBƏRƏSİ MİLLİ RUHUMUZUN HƏQİQƏT
Zakir MURADOV
Nizami dühası ilə təmas məkanı
Bəşəriyyətin dahi fikir adamı, "Düyünləmişdir mənim yaxamı doğma Gəncə" deyərək, bütün ömrü boyu
öz elindən qırağa çıxmayan Nizami Gəncəvinin son mənzili də bu qədim şəhərdə qərar tutub. Tarixin təlatümləri
ilə Gəncə neçə dəfə öz yerini dəyişib və beləcə, dahi şairimizin uyuduğu ərazi şəhərin lap kənarına düşüb. Amma
yəqin bu işdə bir hikmət də var. Nizami Gəncəvinin məzarı üstündə ucaldılan möhtəşəm türbə elə şəhərin
astanasında, həm də Azərbaycanın qərbi ilə şərqini birləşdirən "ana yol damarı"nın - ölkənin ən böyük magistral
avtomobil xəttinin yaxınlığında qərar tutub. Sanki bu amil ona xidmət edib ki, Azərbaycanın dördbir tərəfində
yaşayan bütün insanlar, neçə-neçə nəsillərin nümayəndələri öz ürəklərində əbədi qərar tutmuş Nizami sevdasını
izhar etmək üçün ömürlərində heç olmazsa, bir dəfə dahi şairimizin ulu məqamı ilə "görüşüb", onun ruhuna
ehtiram göstərməyə fürsət tapa bilsinlər. Bu əlverişli "yol mövqeyi" əlbəttə, ölkəmizin qonaqlarına da aiddir.
Amma xüsusən biz azərbaycanlılar üçün bu məkan bəxtimizə düşən bir "Həqiqət məbədi" anlamı daşıyır.
Çünki burada HAQQ YOLUNU NİZAMLAYAN bir dahi uyuyur.
1989-1991-cı illərdə rekonstruksiya olunan, bir neçə il qabaq isə özü və ətrafı əsaslı şəkildə abadlaşdırılan
Nizami məqbərəsinin qranit tikilisinin uca nöqtəsinin yer səthindən hündürlüyü 22,5 metrdir.
Nizami Gəncəvi məqbərəsinin layihə müəllifi tanınmış sənətkar, əməkdar memar, mərhum Fərman
İmamquliyevdir. Silindrik formalı monumental tikili olan məqbərə Ukraynadan gətirilmiş qırmızı sal qranit
bloklarından inşa edilib. Nizami Gəncəvinin adı qızıl xətlə məqbərənin girişində həkk olunub. Abidənin ətrafında
park salınıb. Buradakı "Xəmsə qəhrəmanları" adlı bədii-monumental kompozisiyaları isə əməkdar rəssam,
mərhum Qorxmaz Sücəddinov yaradıb. Nizami Gəncəvi məqbərə kompleksi 2019-cu ildə ölkə başçısının
sərəncamı ilə Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun tərkibinə qatılıb. Kompleksin direktoru Gülnarə
İsmayılovanın sözlərinə görə, hər bir azərbaycanlının lap uşaqlıqdan tanış olduğu qəhrəmanların ibrətamiz
əhvalatlarını əks etdirən bu incə zövqlü heykəltəraşlıq nümunələrində Nizami hikmətinin ruhu insanı özünə çəkir.
Qeyd edək ki, Nizaminin 800 illik yubileyi ilə əlaqədar onun qəbri üstündə 1947-ci ildə əhəng daşından
tikilmiş 15 metr hündürlüyündə olan məqbərə 20-ci əsrin 80-ci illərindən etibarən 60-cı illərdən onun yaxınlığında
fəaliyyətə başlayan alüminium zavodunun havaya buraxdığı aşılayıcı kimyəvi maddələrin təsirindən bərbad hala
düşmüşdü. Dahi mütəfəkkirin məzarının onun adına yaraşan şəkildə yenidən qurulması ideyası və təşəbbüsü
Ümummilli lider Heydər Əliyevə məxsus olub.
Məqbərənin keşməkeşli tarixçəsi
Dahi şairin son mənzilindən danışarkən, uzun illər ərzində onun ətrafında cərəyan edən keşməkeşli, hətta
bəzi hallarda mistik hadisələri xatırlamaq yerinə düşər.
Nizaminin vəfatından sonra onun qəbri üstündə tikilən və 19-cu əsrədək qalan türbə Azərbaycan ərazisində
əlamətdar məkanlardan olub. Bu türbə Qızıl Arslan tərəfindən Şeyx Nizamiyə hədiyyə edilmiş, Gəncə şəhərinə
bitişik Həmdünya kəndinin ərazisindədir və görünür, ona görə də buralar "Şeyx düzü", "Şıx düzü" adlandırılır.
"Şıx düzü"ndə aparılan arxeoloji qazıntılar sübut edib ki, ərazi vaxtilə qədim Gəncə şəhərinin və onun ətrafının
adlı-sanlı adamlarının dəfn edildiyi yer, buraların bir növ fəxri məzarlığı olub. Uzun illər ərzində Türkiyədən,
İrandan, İraqdan, eləcə də Yaxın və Orta Şərqin digər müsəlman ölkələrindən Nizami məqamını ziyarətə
gəlirlərmiş. O cümlədən, mövləvilər də Nizamini Şeyxlər Şeyxi adlandıraraq, onu özlərinə mürşid sayırmışlar.
Akademik Həmid Araslı "Nizaminin vəqfi haqqında yeni sənəd" məqaləsində qeyd edir ki, ölümündən
sonra Nizaminin qəbri ziyarətgaha çevrilib, şairin öz kəndinin gəlirlərindən başqa, bizə məlum olmayan
hökmdarlar və ya bivaris ölən adamlar tərəfindən də bu məqbərəyə vəqflər edilib. XVI əsrdə bu məqbərə çox
gəlirli vəqfi olan, gəlib-gedənlərə və yoxsullara hər gün yemək verən, müdərrisləri təmin edən bir xeyriyyə ocağı
olub.
Orta əsrlərdə bu ərazilərdə tez-tez vaqe olan təlatümlər Nizami məqbərəsinə də təsirsiz ötüşmür və onun
zahiri quruluşunda öz ziyanlı izlərini qoyur.
Daha sonra, 1804-cü ildə Gəncə xanlığı süqut edir. 1826-cı ildə isə Cavad xanın oğlu Uğurlu xan və Qacar
şahzadəsi Abbas Mirzənin birləşmiş ordusu ilə rus qoşunları arasında "Şıx düzü"ndə baş verən məşhur Gəncə
döyüşü zamanı məqbərə bərbad vəziyyətə düşür. Və o düşən-bu düşən, neçə onilliklər, qərinələr ərzində
məqbərənin bəxti gətimir ki, gətirmir.
1. Nizami məqbərəsinin qalıqları (1920-ci illər)
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1875-ci ildə İsgəndər bəy Axundov "Kavkaz" qəzetində yazırdı ki, Şeyx Nizami məqbərəsinin tağı uçulub
tökülüb, üstündə ilan və kərtənkələlər sürünən kərpic günbəz indi çovğun və istilərdən onun məzarını qoruya
bilmir.
1879-cu ildə Həcc ziyarətinə gedən Seyid Əzim Şirvani yolüstü məqbərəni ziyarət etmiş və gördüyü
acınacaqlı mənzərədən sarsılmışdı:
Ey Şeyx Nizami, ey nizamı dağılan,
Ey Gəncədə izzü ehtişamı dağılan...
Bu arada, 1881-ci ildə Tiflisdə arxeoloqların qurultayı keçirilir, tədbirə rusiyalı və avropalı mütəxəssislər
toplaşır. Qurultay keçirilən ərəfədə avropalı arxeoloqlar fürsət tapıb Gəncəyə gəlir, Nizaminin qəbri ilə
maraqlanırlar. Onlar məqbərənin kənarından lağım ataraq, məzardan bəzi şeyləri çırpışdırırlar.
Sonralar - 1923-cü ildə alim Mirabbas Mirbağırzadə "Kommunist" qəzetində dərc olunan "Şeyx Nizaminin
qəbri" adlı məqaləsində yazırdı: "40-45 il bundan əvvəl avropalı bir heyət gəlib lağım ataraq Nizaminin qəbrindən
yazılı başdaşını aparmışdır. Nizaminin qəbrindən həmin başdaşı ilə bərabər, əski məqbərənin günbəzindən uçub
tökülən qədim Kufi yazılı kərpiclər də yox olmuşdur".
19-cu əsrin sonlarında ayrı-ayrı ziyalı və imkanlı şəxslər təmirlə bağlı müəyyən işlər görsələr də, ulu Şeyxin
məqbərəsi beləcə, ürəkaçan olmayan halətdə 20-ci əsrə qədəm qoyur.
2. Nizami Gəncəvinin qədim məqbərəsinin sxemi. Ötən əsrin 20-ci illərində təşkil olunmuş arxeoloji
ekspedisiyasının materilallarından.
"Molla Nəsrəddin" jurnalı 1908-ci ildə bununla bağlı mal-qara tapdağı olmuş məqbərənin acınacaqlı
vəziyyətini əks etdirən və "Camaat! Bu əzim gümbəz şairi-məşhur Nizami Gəncəvinindir... Gəncənin fəxri olan
bu mübarək yadigarı qoyunların ziyarətindən qoruyaq" ifadələri ilə şərh olunan karikatura (rəssam Şmerlinq) da
vermişdi.
Məqbərənin taleyindən narahat olan ziyalılar hərəkətə keçirlər. Elə həmin "Molla Nəsrəddin" jurnalının
təşəbbüsü ilə bu məqsədlə xeyli sərmayə toplanır. 1909-cu ildə gəncəli müəllim Mirzə Məhəmməd Axundzadə
"Şeyx Nizami" adlı kitabça nəşr etdirir və gəlirini məqbərənin bərpasına ianə edir.
"Yelizavetpolskiye qubernskiye vedomosti" qəzeti (28.05.1909) yazır: "Əsgər ağa Adıgözəlovun (Gorani
- Z.M.) və Ələkbər bəy Rəfibəyovun başçılığı ilə görkəmli müsəlman şairi Şeyx Nizaminin dağılmış abidəsini
bərpa etmək məqsədilə, yeni ədəbi cəmiyyət yaradılıb".
Azərbaycanın sovetləşməsindən sonra Nizaminin qəbri ilə bağlı məsələdə canlanma hiss olunur. 1922-ci
ildə Gəncədə "Nizami komissiyası" yaradılır. Amma komissiya o dövrün ifrat bolşevik ab-havasına uyaraq, "qaş
düzəltmək əvəzinə, vurub göz çıxarır", Nizaminin məzarını Gəncə şəhərinin mərkəzinə köçürmək qərarına gəlir.
Bu məqsədlə müxtəlif təşviqat tədbirləri təşkil edərək, ianələr də yığılır.
Nizaminin sümüklərini dəfn etmək üçün şəhərin lap mərkəzində, Şah Abbas məscidinin qabağındakı alışveriş meydanının ortasında qırmızı kərpicdən bir qəbir yeri də hazırlanır. 1923-cü ilin mart ayında məqbərənin
içərisində qazıntı işlərinə başlanılır. Əvvəlcə, məqbərənin giriş hissəsində bir qəbir aşkar olunur. Qəbirdən çıxan
sümüklər çox incə və ağ olur. Onları yeşiyə yığıb, qazıntını davam etdirirlər. Bir qədər də dərinliyə getdikdə,
günbəz və bünövrə qalıqları üzə çıxır. Metr yarım dərinlikdə isə yerin altına açılan və üst qatları uçmuş bir lağım
görünür və orada uçub içəriyə tökülmüş daş-torpağı təmizlədikdən sonra aydın olur ki, Nizaminin cənazəsi kəfənə
büküldükdən sonra üstündən tirmə ilə sarınıb və palıddan hazırlanmış dörd ayaqlı bir tabuta qoyulub. Tabutun
özünün də tirmə ilə sarınması cənazənin çox böyük ehtiram və hörmətlə dəfn edildiyindən xəbər verirdi. Tabutun
taxta parçalarının üzərindən qoparılmış tirmə parçaları hazırda Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində saxlanılır.
3. Nizami Gəncəvinin məzarı. 1932-ci il.
Diqqət və maraq doğuran məsələlərdən biri də şairin məzarının tipi və forması ilə bağlıdır. Mirabbas
Mirbağırzadə "Şeyx Nizami" ("Yeni fikir", Tiflis 25.11.1923) adlı məqaləsində yazır: "Nizaminin cənazəsi
qoyulan yer qazılıb abirma, adəti-vəchilə qəbirlərdən olmayıb, türklər tərəfindən sapma qəbir deyilən əski üsulca
yeraltı bir daxmadan ibarət imiş".
Beləliklə, Şeyx Nizaminin son mənzili də qədim türk üslubunda qurulmuş kurqan-qəbirdən ibarət olub və
onun üzərində XIII-XIV əsr memarlıq abidələri tərzində qülləvari türbə olub.
Gəncədəki qazıntıların "səsi bir qədər sonra çıxır". Qeyri-peşəkar insanlar tərəfindən aparılan özbaşına
qazıntı işlərinə məşhur alim, akademik Bartold "Özbaşına qazıntı və şərqşünaslıq" adlı məqaləsində öz ciddi
etirazını bildirir. Azərbaycan Arxeologiya Komitəsinin İdarə Heyəti 26 avqust 1923-cü il tarixli iclasında Gəncə
Arxeoloji Cəmiyyətinin üzvlərinə töhmət elan edir.
Dadaş Bünyadzadənin işə qarışması ilə köçürülmə prosesinin dayandırılması ilə məsələ öz həllini tapır. Əli
Razi Şamçızadə "Kommunist" qəzetinin 1924-cü il 8 oktyabr tarixli nömrəsində "Bədbəxt şair" başlıqlı
məqaləsində bu barədə yazırdı: "Tiflisdən (Azərbaycan artıq SSRİ-nin tərkibinə Zaqafqaziya Federasiyasının
üzvü kimi daxil edildiyindən bu şəhər üç respublikanın bir növ, ümumi paytaxtı idi - Z.M.), yoldaş Dadaş
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Bünyadzadədən teleqraf alındı ki, Şeyx Nizamini yerindən tərpətməyin, öz qəbrində qalsın. Məqbərəsinin planını
çəkib göndəriniz, bütün məsarif öhdəmədir".
Bundan sonra Arxeologiya Komitəsi Mirabbas Mirbagırzadəni oktyabrın 3-də Gəncəyə ezam edir və o,
oktyabrın 6-da verilən tapşırığı yerinə yetirərək, Şeyx Nizaminin 6 aya qədər açıq havada, taxta qutunun içində
saxlanılan sümüklərini yığıb yenidən köhnə qəbrində dəfn etdirir.
Mirabbas Mirbağırzadə gördüklərini "Şeyx Nizami" adlı məqaləsində belə təsvir edirdi: "Sümüklər, uzun
yeşik kimi yapılmış adi bir taxta qutunun içində idi. Üç yerdən mismarlanmış qapağını açdım. Şeyx Nizaminin
sümüklərini həmin qızın ağ sümükləri ilə qarışmış gördüm. Qəbirdən çıxarılan sandıq taxtasının parçaları və
mıxları da qalan başqa şeylərlə bərabər sümüklərlə qarışmış idi. Şeyx Nizaminin qafa tası bir-birindən ayrılmış
və ufaq-ufaq olmuşdu. Sümüklər də çürüməyə başlamış və qəhvə rəngini almışdı..."
Yeni məqbərənin tikilməsi məqsədi ilə şairin qəbrini ətraflı tədqiq etmək üçün 1925-ci il iyunun 19-da
bilavasitə Dadaş Bünyadzadənin tapşırığı ilə görkəmli arxeoloq alim, tatar əsilli Cəmil AleksandroviçNəsifi Gəncəyə gəlir. O, Gəncədə Nizaminin qəbrini tədqiq etməklə bərabər, qəbrin açılmasında iştirak etmiş şair
Əli Nəzmi ilə görüşür və ondan qəbirlə bağlı bir çox maraqlı məlumatlar alır. C.Aleksandroviç-Nəsifinin
tədqiqatlarının nəticələri onun "Gəncə və Nizaminin qəbri" məqaləsində ətraflı işıqlandırılıb və elə yuxarıda
təqdim etdiyimiz faktların çoxu da oradan iqtibas edilib.
Amma Nizaminin məzarı üstündə məqbərə inşa edilməsi məsələsi yenə yubanır. Bu mövzuda 1926-cı ildən
elan edilən müsabiqədə bir neçə layihə gözdən keçirilsə də, 1932-ci ildə nədənsə, böyük mütəfəkkirin məzarı
üstünə yalnız yeni qəbirüstü daşlar qoyulur və Şeyx Nizami Gəncəlinin (üzərinə məhz belə yazılıb) səhrada
tənha qəbir təsiri bağışlayan başdaşı üzərinə bu abadlaşdırılmanın Xalq Maarif Komissarlığının Baş Elmi İdarəsi
tərəfindən icra edildiyi qeyd olunur. Nəhayət, 1940-cı ildə yuxarıda qeyd olunan ağ əhəng daşından tikiləcək
layihənin icrasına başlanılır.
Qarşıdan isə Nizaminin 800 illik yubileyi gəlirdi. İ.Stalinin Nizami yaradıcılığına və fəlsəfəsinə xüsusi
rəğbəti dahi şairin yubileyinin möhtəşəm keçiriləcəyini təmin edirdi. Artıq Nizaminin portretinin yaradılması üzrə
rəssamların müsabiqəsi də yekunlaşmışdı - Qəzənfər Xəlilovun çəkdiyi əsər dahi şairin obrazı kimi təsdiq
olunmuşdu.
Lakin həmin il, yəni 1941-ci ildə faşist Almaniyasının SSRİ-yə qəfil hücumu bu yöndə planları pozdu.
Məqbərənin tikintisi təxirə düşdü. Amma Nizaminin şərəfinə artıq neçə-neçə elmi və bədii əsərlər yaranmışdı,
ciddi araşdırmalar gedirdi. Ağır şəraitə baxmayaraq, blokadadakı Leninqradda Azərbaycanın bu böyük övladının
800 illik yubileyinə həsr olunmuş yubiley tədbirinin keçirilməsi tarixi bir hadisə oldu.
Dahi mütəfəkkirimizin yubileyi faşizm üzərində qələbədən iki il sonra, 1947-ci ildə bütün SSRİ
miqyasında geniş şəkildə qeyd olundu. Elə məqbərənin inşası da həmin il başa çatdırıldı.
Nizaminin hüzurunda uca mətləbli söhbətlər
Şeyx İlyas Yusif oğlu özünə Nizami təxəllüsünü əbəs yerə seçməyib. O, əsərləri ilə dünyanın ilahi nizam
qanunlarını müfəssəl izah etməklə və insanlığı bu nizama çağırmaqla bu adı alıb. Böyük "nizam strateqi" Nizami
Gəncəvi, bizim xasiyyət, şəxsi keyfiyyət, eləcə də cəmiyyətdəki mövqelərimizdən asılı olmayaraq, mütləq
şəkildə hər birimizin qəlbində müqəddəs bir nur damlası kimi qərar tutub və həmin nur zərrəsi ən ziddiyyətli
anlarda belə hər birimiz üçün nizamlayıcı enerji rolu oynaya bilər desək, yanılmarıq. Nizamini dərk edən, onun
əsərlərini oxuyan insan heç vaxt bədbəxt ola bilməz. Çünki bu ulu şəxsiyyət bəşəriyyətin hələ yeni-yeni öz orta
çağlarına qədəm qoyduğu bir dönəmdə fenomenal nəzəri bilgi və əməli nizam üsullarını öz əsərlərində, həm də
gözəl poetik dillə, insana təlqin edib. Onun əsərlərində verdiyi yaradanla yaradılışın, təbiətlə insanın, canlı
aləmlə maddiyyatın, fikir ilə davranışın harmoniyası məsələlərini bütün dövrlər üçün, bütün dövrlərdə yaşayan
insanlar üçün keçərli olan "optimal proqram" hesab etmək olar.
Dahi mütəfəkkirimizin ideyalarını daim öz ürəyində gəzdirərək, ondan başqalarının könlünə də qığılcım
payı verənlər heç də az deyil.
Onlardan biri Nizami sevdası ilə səyyahlıq etmiş Əlişir Əhmədlidir. "Mən gənclik illərimdə, otuz ildən də
çox olan müddət bundan qabaq, dahi Nizaminin 850 illiyi münasibətilə, heç kimin göstəriş və məsləhəti olmadan,
ürəyimin hökmü ilə, o vaxt hələ mövcud olan SSRİ məkanına təkbaşına uzunmüddətli səyahətə çıxmışam. Bir
ucu Pribaltikadan, digər ucu Kamçatka və Uzaq Şərqədək, olduğum yerlərdə keçirdiyim yüzlərlə görüşlərdə,
toplantılarda, radio və televiziya studiyalarındakı, mətbuatdakı müsahibələrdə Azərbaycan xalqının mənəvi
qüdrətinin simvolu olan Şeyx Nizami Gəncəvini, onun əsərlərini, fəlsəfəsinin mahiyyətini onlarla xalqın
nümayəndələrinə təbliğ etmişəm, millətimizin insansevərliyini, mənəvi dəyərlərini təlqin etmişəm. Bunları əks
etdirən "Nizami nurlu səyahət" adı altında 15 kitab yazıb, öz gücümə nəşr etdirmişəm. Bu səyahətdən bir neçə il
sonra isə Füzulinin yubileyi ilə bağlı Yaxın Şərq ölkələrini gəzmiş, həmin məqsədlərimi yenə də davam
etdirmişəm. Bütün bu əzmi mənə Nizami dühasından gələn tükənməz enerji bəxş edib. Bu gün də 60 yaşımda,
Şeyx Nizaminin 880 illiyinə öz töhfəmi verməyə hazıram", - deyə o bildirir.
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Digər bir həmsöhbətimiz isə 86 yaşlı fizik, riyaziyyatçı, şair və nizamişünas, bütün ömrü boyu dahi
mütəfəkkirimizin çoxşaxəli elmi nəzəriyyələrinin yorulmaz təbliğatçısı olmuş Sabir Həsənzadədir. Onun söhbəti
insan ömrünün qanunauyğunluqlarını Nizaminin öyrətdiyi kimi tam razılıqla qarşılamaq fəsəfəsinin ruhuna
uyğundur: "Mən dərk edirəm ki, ömrümün son anlarıdır. Artıq günlərimin çoxunu yataqda keçirirəm...
Uşaqlığımdan Nizami dünyasının vurğunu olmuşam. Yəni şüurlu ömrümü Nizami ilə başlamışam. Onu son dəfə
ziyarət etməklə də ömrü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Həyatı Nizami ilə dərk edib, Nizami ilə başa vuran nə
bəxtiyardır! Başlanğıcda da, sonda da Nizamidir! Mənim şəxsi qənaətimə görə, Nizami peyğəmbər olmasa da, bu
dünyaya xüsusi missiyanın yerinə yetirilməsi üçün gəlib. Onun əsərlərində insanlara anladılan humanist və elmi
qanunauyğunluqların izahını da bir növ, "Quran"ın bəşər övladı qarşısında qoyduğu məqsədlərə çatmaq üsulları
hesab edirəm".
... Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qədəm qoyduğumuz yeni ili dahi şair və mütəfəkkirimizin adı ilə
bağladı. 2021-ci ilin Azərbaycanda "Nizami Gəncəvi ili" elan edilməsi zəfər sevinci yaşayan və əməllərində dahi
mütəfəkkirin ümumbəşəri ideyalarınıa sadiq millətimizdə böyük ruh yüksəkliyi və qürur hissləri yaradıb.
Bir neçə gün əvvəl "Nizami ili"nin ilk tədbiri Gəncədə, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən keçirildi. Nizaminin
məqbərəsini ziyarət edərkən qalib Ordumuzun zabitləri Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizlə səsləşən
"Nizami ili"nin ilk tədbirinin hərbçilərimiz iştirakı ilə keçirilməsində böyük hikmət olduğunu qeyd etdilər.
Doğrudan da, millətimizin Ali Baş Komandan ətrafında sıx birləşərək, qələbə ilə başa vurduğu Vətən
müharibəsindən sonra "Nizami ili"nə qədəm qoyması tariximizin yeni, daha böyük uğurlar gətirəcək erasının
başlanğıcına işarədir. Çünki hər bir yaxşı işinin başlanğıcında Nizaminin ruhu durur!
525-ci qəzet. - 2021.- 19 yanvar. - № 10. - S. 12-13 .
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Dahi Nizami əsərlərinə inteqrasiya
Şairin əsərlərindəki estetik, ekoloji, əmək, əxlaq tərbiyəsinə aid nümunələrindən istifadə edərək
şagirdlərdə bu tərbiyə növlərinin formalaşmasına daha yaxşı nail olmaq olar
Əsmər ƏHMƏDOVA,
ADPU nəzdində ADPK-nın biologiya müəllimi
Dünya şöhrətli şairimiz Nizami Gəncəvi bütün dövrlərin ən sevilən dahilərindən biridir. Xalqımızın adına
ucalıq gətirmiş bu böyük şəxsiyyətin bizə miras qoyduğu mənəvi sərvətindən bu gün də bəhrələnirik. Nizami
yaradıcılığının əbədiliyini təmin edən səbəblərdən biri onun həyatın bütün sahələrinə sevgi ilə toxunmasıdır. Öz
əsərləri ilə oxucularını valeh edən dahi şairimiz sevgini ən mükəmməl tərzdə, müxtəlif çalarlarla ifadə edərək,
onu dünyanın var olması səbəbi kimi dəyərləndirmişdir. Yaradıcılığında Allaha,peyğəmbərə, İslam dininə,
Vətəninə, xalqına olan sevgisini bəyan etmişdir. Vətənini, xalqını dərin məhəbbətlə sevməsinin nəticəsidir ki,
Nizami öz əsərlərində Vətən təbiətinin gözəlliklərini böyük sənətkarlıqla təsvir etmişdir. “İsgəndərnamə” əsərində
Bərdənin gözəl təbiətini təsvir edərək vətənpərvər - torpağın hər gülünə, çiçəyinə vurğun bir şair kimi çıxış edir:
Bərdə nə gözəldir,necə qəşəngdir,
Yazı da,qışı da güldür,çiçəkdir,
İyulda dağlara lalələr səpər,
Qışını baharın nəsimi öpər.
Yazı da, qışı da gül-çiçək olan bu torpaq Nizami yurdudur və o, doğma Azərbaycanın təbii gözəlliklərini
yorulmadan vəsf edir. Bəlkə də bu Vətən sevgisi onu heç bir yerə getməyə qoymamış, ömrünün sonuna kimi
doğma Gəncədən ayrılmamışdır. Vətəninin təbii gözəlliklərini müşahidə edən, duyan şair doğma diyarın başı qarlı
uca dağlarını, ceyranlı-cüyürlü düzəngahlarını, müxtəlif fəsillərdəki gözəlliklərini, insanın ruhunu oxşayan
səhər nəsimini, aylı-ulduzlu gecələrini böyük sənətkarlıqla təsvir etmişdir. Nizami təbiəti dərin məhəbbətlə
sevməklə bərabər, həm də onun bütün sirlərinə bələd olmağa çalışan təbiətşünas alim-filosof olmuşdur. Dahi şair
ensiklopedik biliyə malik olmaqla fizika, astronomiya, kimya, coğrafiya, biologiya elmlərinə və tibb sahəsinə
dair olduqca qiymətli fikirlər söyləmişdir. O, ilk poeması olan “Sirlər xəzinəsi”ndə insan sağlamlığında
qidalanmanın rolunu qeyd etmişdir:
İnsan sağlam olar az-az yeməkdən,
Uzun ömür eləməz əsla çox yeyən.
Bu kimi misralarla tibb elminə aid düşüncələrini oxucuları ilə paylaşmışdır.
Əsərlərini oxuduqca oxucunun düşüncəsində Nizami başqa bir obrazda - təbiət qanunlarını mükəmməl
bilən, təbiətdə gedən bioloji prosesləri təhlil edən bioloq kimi canlanır. Şairin təliminə görə insanlar da təbiətin
bir hissəsidir. Təbiətin bütün üzvlərinin özünəməxsus vəzifəsi vardır və təbiətdə artıq heç bir üzv yoxdur.
Əsərlərində cansız təbiəti, maddə ilə məkanın ayrılmaz məfhum olmasını, materiyanın saxlanma qanunlarını, göy
cisimlərini, Yerin quruluşunu, vulkanların püskürməsini, həmçinin canlı təbiəti, şəxsiyyətin formalaşmasında
irsiyyətin rolunu, insanın mənəvi keyfiyyətinin formalaşmasında ictimai mühitin əhəmiyyətini, yaş dövrlərini və
onların səciyyəvi xüsusiyyətlərini təbiətşünas alim kimi məharətlə izah etmişdir. O öz əsərlərində təbiətin
mühafizəsinə və onun problemlərinə də toxunmuşdur. “Sirlər xəzinəsi”ndə təbiəti mühafizə probleminə xüsusi
yer ayırmışdır. Şair dünyanın əşrəfi olan insana başa salmağa çalışır ki, hər bir canlı da sənin tək canlıdır,
qiymətlidir, təbiətdə öz dəyəri var, heç bir canlını məhv etməyə çalışma. Söhbətində insanları təbiətin və həyatın
gözəlliklərindən zövq almağa və təbiəti məhv etməməyə çağırır. Aparılan araşdırmalar bir daha sübut edir ki,
böyük təbiətşünas alim, humanist-tərbiyəçi-pedaqoq olan Nizami Gəncəvi, demək olar ki, bütün əsərlərində
insanları təbiəti sevməyə və ona qayğıkeş münasibət bəsləmək ruhunda tərbiyələndirməyə çalışmışdır. Onun
ekoloji tərbiyə ilə bağlı fikirlərində insanın öz ülviyyətini qoruması, təbiəti məhv olmaqdan xilas etməsi irəli
sürülmüşdür. Onun fikrincə, kainatın və həyatın idarə olunmasında eşq ən başlıca şərtdir. Biz müəllimlər də bu
eşq ilə vətənpərvər, vətənin gözəlliklərindən zövq alan, onu qoruyan, qiymətini bilən vətəndaşlar yetişdirməliyik.
Təlim-tərbiyədə müəllimin yüksək savadı, çalışqanlığı, humanistliyi kimi keyfiyyətlərini önəmli sayan dahi şair
şagirdlərin də təlimə marağını, müəllimə münasibətini xüsusi qeyd etmişdir. Belə dəyərli fikirləri nəzərə alan hər
bir müəllim öz dərslərini daha da maraqlı etməklə şagirdlərin biliklərə yiyələnməsinə daha yaxşı imkan yaratmış
olar. Təbiət fənlərinin tədrisində dahi Nizami əsərlərinə inteqrasiya etmək, şairin cansız və canlı təbiətlə bağlı
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fikirlərini səsləndirmək şagirdlərin marağına səbəb olar ki, bu da mövzuların mənimsənilməsində çox əlverişli
olar. Şairin əsərlərindəki estetik, ekoloji, əmək, əxlaq tərbiyəsinə aid nümunələrindən istifadə edərək şagirdlərdə
bu tərbiyə növlərinin formalaşmasına daha yaxşı nail olmaq olar. Hər birimiz mənəviyyat xəzinəmizin ən qiymətli
incilərindən biri olan Nizami Gəncəvinin bizə miras qoyub getdiyi ədəbi-pedaqoji irsi daha dərindən mənimsəməli
və dərslərimizdə şagirdlərimizə və gələcəkdə müəllim adı daşıyan tələbələrimizə aşılamalıyıq. Bu, bizim mənəvi
borcumuzdur.
Azərbaycan müəllimi. - 2021.- 22 yanvar. - № 3. - S. 13 .
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Nizami irsinin yorulmaz tədqiqatçısı
Əzizağa NƏCƏFZADƏ,
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunun elmi katibi
Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının əsas tədqiqatçılarından biri olan professor Xəlil
Yusiflinin elmi fəaliyyətinin böyük bir hissəsini nizamişünaslıq təşkil edir.
Alim 1961-ci ildə "Nizaminin lirikası" mövzusunda namizədlik, 1987-ci ildə isə "Nizami Gəncəvi və Şərq
intibahı" mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edərək nizamişünaslığın az öyrənilmiş, mübahisə
doğuran və gərgin əmək tələb edən istiqamətlərində araşdırmalar aparmışdır. Onun çoxsaylı elmi məqalələri,
"Nizaminin lirikası", "Şərqdə intibah və Nizami Gəncəvi" adlı monoqrafiyaları bu məhsuldar əməyin mükəmməl
nəticəsidir.
Professor Xəlil Yusifli Nizaminin əsərlərinin latın qrafikalı nəşrinin tərtibi sahəsində də böyük iş görmüş,
nəşrə daxil olan kitabların bir neçəsinə geniş ön söz yazmışdır. O, Nizaminin "Xosrov və Şirin" əsərini fars
dilindən ana dilimizə poemanın bəhrini qorumaqla bədii tərcümə etmişdir. Alim "Xəmsə"yə daxil olan əsərlərin
yeni təfəkkür işığında öyrənilməsi istiqamətində də yorulmadan fəaliyyət göstərmişdir.
Xəlil Yusiflinin 2011-ci ildən başlayaraq Nizaminin 870 illik yubileyi ərəfəsində nəşr olunan məqalə və
kitablarında qabardılan əsas məsələlərdən biri də şairin milli mənsubiyyəti ətrafında gedən mübahisələrdir. Alimin
bu mövzuya qayıtmasına həmin ərəfədə Nizamiyə edilən haqsız hücumlar, onun milli mənsubiyyətini hər vəchlə
türk kökündən uzaqlaşdırmağa edilən uğursuz cəhdlər səbəb olmuşdur.
Xəlil Yusifli 2011-ci ildə Gəncədə çap olunan "Xosrov və Şirin" poemasına yazdığı "Elmi və bədii fikrin
üfüqləri fövqündə" adlı ön sözdə Nizaminin öz əsərlərindən gətirilən nümunələrlə şairin milli və etnik
mənsubiyyətini sübuta yetirməyə ehtiyac olmadığını, onu Azərbaycan türkü olduğunu, şairin əslinin hər hansı bir
digər etnosa bağlamağın heç bir elmi əsasa söykənmədiyini bir daha qeyd etmişdir.
Nizaminin türk olmasına rəğmən, fars dilində yazması zərurəti haqqında danışarkən alim bunu belə
əsaslandırır: "Yaradıcılığa çox erkən başlayan, lirik şeirləri ilə böyük şöhrət qazanan şair artıq bu əsərləri ilə
türklərin və farsların fars dilində yaratdığı poeziya axtarışlarına qoşulur. Türk hökmdarlarının (Samanilər,
Qəznəvilər, Səlcuqilər və s.) himayə etdiyi bu poeziya axını əslində, bir hünər meydanına çevrilir, hansı xalqın
nümayəndəsi olmasından asılı olmayaraq, sənətkarlar ümumi bir axında birləşir, fikir və sənət axtarışları
sahəsində nəyə qadir olduqlarını nümayiş etdirirlər".
Nizaminin "Xosrov və Şirin" əsərində yer alan bir beytlə əlaqədar öz münasibətini bildirən müəllif burada
keçən "iqdiş" kəlməsinin bəzən yanlış yozulduğunu və səhvən şairin milli mənsubiyyəti ilə əlaqələndirildiyini
göstərir. Alim həmin beyti "Yaşar xəlvətdə bu iqdiş Nizami, Yarı baldır, yarı sirkə kəlamı" - şəklində tərcümə
edərək belə şərh edir: "Nizami bu misralarda iqdişliyinin mahiyyətini çox dəqiq göstərir: zahidlik və şairlik, bal
kimi şeirlər və sirkə kimi tünd əxlaqi təbiət. Şair gül məclisində tikan olmağı özünə rəva görmür, çünki zahidliyi,
sərt əxlaqı şeirlərindən fərqli olaraq, tikana bənzəyir. Bu iqdişlik bal və sirkə, gül və tikan iqdişliyidir".
Alim Nizaminin türklüyü və türklüyə xüsusi rəğbətlə yanaşması məsələsinə "Xosrov və Şirin" əsərinin
mənbələrini aydınlaşdırarkən də toxunur. O yazır: "... Nizami eşq haqqında bir əsər yazmaq üçün mövzu
axtarışları apararkən, onu məhz "Xosrov və Şirin" mövzusunu seçməyə yönəldən qaynaqlardan, səbəblərdən biri,
bəlkə də, birincisi Firdovsi "Şahnamə"si olmuşdur. Nizaminin bu mövzu ilə bağlı bildikləri, tarixi qaynaqlardan
öyrəndikləri, Bərdə əlyazması, Bərdə qocalarından əldə edilən bilgilər və s. məqamlar onun bu mövzuya müraciət
etmək meylini daha da gücləndirmişdir. Mövzunun Fərhadla bağlı məqamlarının Azərbaycanda geniş yayılması
da yeni tipli bir əsər yazmağa imkan verirdi. ...Eyni zamanda, görünür ki, Nizami Şirinin bərdəli bir alban türk
qızı olduğunu yaxşı bildiyindən, özü də türk olduğundan bu mövzuda əsər yazmağa daha maraqlı idi".
Nizaminin sələfi Firdovsidən fərqli olaraq, "Xosrov və Şirin"də Şirin və onun bibisi Məhnbanunu bir türk
kimi təqdim etdiyini, bununla da qürur duyduğunu söyləyən Xəlil Yusifli bunun, sadəcə, əsəri sifariş verən əslən
türk olan Atabəy hökmdarları Məhəmməd Cahan Pəhləvan və ya qardaşı Qızıl Arslanın rəğbətini qazanmaq
məqsədi ilə etmədiyini, mənbələrin buna imkan verdiyi üçün türk tarixinə yeni bir həyat verdiyini xüsusi
vurğulayır. O, türk sultanlarının saraylarında farsca yazılan əsərlərə xüsusi imkan yaradılmasının isə türk
hökmdarlarının beynəlmiləlçi siyasəti ilə bağlı olması haqqında yazır: "Türk hökmdarlar bütün xalqlara eyni gözlə
baxmış, hər cür şovinizmdən uzaq olmuşlar. Onlar dünya vətənim, insan millətim əqidəsi ilə yaşamışlar".
Xəlil Yusiflinin elmi irsində Nizaminin türk millətinə mənsubluğuna qarşı yönələn yazılara verilən cavablar
da özünəməxsus yer tutur. Alimin 2012-ci ildə "Ədəbiyyat qəzeti"ndə dərc olunan "Nizaminin etnik
mənsubiyyəti: həqiqət və uydurmalar" adlı məqaləsidə bu əhəmiyyətli işin mühüm tərkib hissəsidir. O, uydurma
üsullarla Nizaminin türklüyü haqqında həqiqəti danmağın mümkünsüz olduğunu bir daha sübuta yetirir.
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Nizaminin etnik mənsubiyyətinin onun əsərlərindən gün kimi aydın olduğunu deyən müəllif Nizaminin
türk dilində də əsərlər yazdığı qənaətinə gəlir, sadəcə, dövrünün tələbi ilə, əsərlərinin daha böyük oxucu
auditoriyası əldə etməsi və tarixdə qalması üçün məhz farsca yazdığını göstərir. Alim Sultan Mahmudun sarayında
yaşamış Mənuçöhri Damğaninin şair dostlarından birinə yazdığı bir beyti əsas alaraq Nizaminin müasiri olduğu
dövrdə də türk-oğuz şeirinin yazıldığını fakt kimi qeyd edir və dövrün mənzərəsini belə təsvir edir: "Türk
hökmdarlarının saraylarında türkü yazan, yaza bilən şairlər var idi, ancaq onların yaradıcılığına rəvac verilmirdi.
Nizami Gəncəvinin də bir Azərbaycan türkü, özünün dediyi kimi, bir "əcəm türkü" olsa da, farsca yazmasının
səbəbini burada axtarmaq lazımdır".
Nizaminin türklüyünü sübuta yetirən faktlardan biri kimi onun türklərə, türklüyə xüsusi rəğbətlə
yanaşmasında görən müəllif fikirlərini fars əsilli şairlərin yaradıcılığı ilə müqayisədə əsaslandırır: "Farslarda türk,
türki (türklük) sözləri etibarsızlıq, vəfasızlıq, qarətçilik mənalarında işlənirsə, Nizami bir türk olaraq bu sözə əsl
mənasını qaytarır. O, həmin sözləri ucalıq, gözəllik, qəhrəmanlıq, bənzərsizlik kimi mənalarda işlədir".
Xəlil Yusiflinin son dövr tədqiqatlarından biri də "Nizami Gəncəvi: sələflər və xələflər" adlı
monoqrafiyasıdır. Əsər Nizami poeziyasının özündən əvvəlki və sonrakı yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatı ilə
əlaqələrinə həsr olunub. Alim bu kitabda Nizaminin əsərlərində mövzuların qoyuluşu və onların bədii həlli
prosesində sələflərindən fərqli olaraq, vətənpərvərlik nümayiş etdirməsi, türkə rəğbətini ifadə etməsi, türk
əxlaqından, türk dastan təfəkküründən, türk mifik düşüncə tərzindən çıxış etməsi məsələlərini qaldırmışdır.
Kitabın maraq doğuran hissələrindən biri də Firdovsi və Nizami yaradıcılığının ideya və məzmun etibarilə
müqayisə olunduğu fəsildir. Tədqiqatçı bu müqayisədə məqsədini belə açıqlayır: "Məqsəd heç də kimin daha
böyük sənətkar olduğunu aydınlaşdırmaq deyil, bəlkə bunlardan birinin o birinə münasibətini, ondan necə istifadə
etdiyini və ya etmədiyini, yaxud ondan nəyi götürüb, nəyi götürmədiyini, nəyi yenidən yaratdığını
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir".
Məsələn, Nizaminin "İskəndərnamə" poeması ilə Firdovsinin "Şahnamə"sindəki "İskəndər" dastanını
müqayisə edən alim Nüşabə əhvalatı üzərində dayanaraq böyük Azərbaycan şairinin əsərində ifadə olunan vətənə,
yurda olan sevgisi haqqında belə yazır: "... hadisələri uzaq Andalusdan, mənbələrin bağladığı ərazidən Bərdəyə
köçürməklə onsuz da vətənpərvər bir şair kimi hərəkət edən Nizami bu epizodun başlanğıcında verdiyi "Bərdənin
təsviri" adı ilə məşhur olan lirik parça ilə bir az da qabarıqlaşdırır". Alim Nizaminin bu addımı rusların 946-947ci illərdə qədim Bərdəyə hücumunu və bu gözəl şəhəri xaraba qoymasını tarixdə əbədiləşdirmək üçün atdığını
bildirir və haqlı olaraq bunu şairin doğma yurduna bağlılığı kimi təqdim edir.
Bu günlərdə ömrünün 85-ci ilinə qədəm qoyan AMEA-nın Gəncə Bölməsi nəzdində Nizami Gəncəvi
Mərkəzinin direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor Xəlil Yusifli yenə də əvvəlki əzmlə iş başındadır. O,
həmişəki gənclik enerjisi ilə tarixin qaranlıqlarından Azərbaycan ədəbiyyatının yeni-yeni səhifələrini gün işığına
çıxarır. Lakin Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin tədqiqi alimin elmi fəaliyyətinin əsas və aparıcı istiqamətlərindən
biri olaraq qalır. Biz də öz növbəmizdə klassik ədəbi irsimizin görkəmli tədqiqatçısı, Əməkdar elm xadimi,
"Şöhrət" ordenli Xəlil müəllimi yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona uzun ömür, möhkəm can sağlığı və yeniyeni nailiyyətlər arzulayırıq.
525-ci qəzet. - 2020.- 28 iyul. - № 77. - S. 11 .
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Azərbaycan ədəbiyyatında multikulturalizm inciləri
Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıqdır, insani
münasibətlərdir, tolerantlıqdır
Son zamanlar Yaxın Şərqdə baş verən qanlı hadisələr, ələlxüsus da İran ətrafında cərəyan edən
siyasi-iqtisadi proseslər bir daha onu deməyə əsas verir ki, bəşəriyyət ciddi təhlükə qarşısındadır. Bu
təhlükənin aradan qaldırılmasının yeganə yolu isə qarşılıqlı anlaşmadan, dialoq və əməkdaşlıqdan keçir.
Dialoqun və əməkdaşlığın qurulması üçün ilk növbədə dövlətlərarası münasibətlərdə tolerantlığa və
multikulturalizmə nail olmaq lazımdır. Son illər leksikonumuza daha geniş daxil olan multikulturalizm termini
ingilis dilindən hərfi tərcümədə çoxmədəniyyətlilik (multi - çox, culture - mədəniyyət) anlamına gəlir.
Çoxmədəniyyətlilik dedikdə isə, ilk növbədə etnik, irqi, dini, mədəni müxtəlifliklər və dəyərlər nəzərdə tutulur
ki, həmin dəyərlərə qarşılıqlı tolerant münasibət olmadığı halda, heç bir müsbət nəticə əldə etmək mümkün deyil.
Çünki multikulturalizmin əsasını tolerantlıq, bir-birinin azadlığına, dini inanclarına, adət ənənələrinə hörmət
təşkil edir. Məlumdur ki, elmi ədəbiyyatlarda verilən məlumatlara görə, multikulturalizm anlayışı çox da qədim
tarixə malik deyil və ilk olaraq 1960-cı illərin sonunda Kanadada meydana gəlib. Daha sonra isə bir termin olaraq
elmi-siyasi ədəbiyyatda öz əksini tapıb.
Danılmaz tarixi faktdır ki, Azərbaycan tarix boyu sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin qovuşduğu bir
məkanda yerləşib. Azərbaycan Asiya ilə Avropa arasında körpü rolunu oynamaqla yanaşı, həm də burada mədəni
müxtəlifliyin formalaşması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyıb. Məhz buna görə də, bu məkanda
məskunlaşan insanlar dinindən, dilindən asılı olmayaraq tarixin bütün dönəmlərində qarşılıqlı anlaşma və
tolerantlıq şəraitində yaşayıblar. Burada diqqətçəkici faktlardan biri də odur ki, əsirlər boyu bir yerdə yaşayan
azsaylı xalqlar, etnik qrupların, eləcə də dini konfessiya nümayəndələri arasında heç vaxt dini və milli zəmində
qarşıdurma halları baş verməyib. Bu da ilk növbədə Azərbaycan xalqının mental xüsusiyyətlərindən, başqalarına
qarşı dözümlü münasibətdən, qonaqpərvərliyindən və insansevərliyindən irəli gəlir. Məlumdur ki,
multikulturalizm və tolerantlıq tarixən xalqımızın həyat tərzi olub. Bu gün də kimliyindən, dilindən, dinindən asılı
olmayaraq, Azərbaycan dövlətinin hər bir vətəndaşının gündəlik həyat tərzidir. Bu həm də ondan irəli gəlir ki,
Ümummilli lider Heydər Əliyevin, eləcə də onun siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin
müdrik siyasəti nəticəsində multikulturalizm ölkəmizdə həm də dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəldilib. Beləliklə,
multikulturalizm Azərbaycan xalqının həyat tərzi, həm də dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan multikulturalizminin elmi əsaslarla öyrənilməsi və dünyada təbliği
istiqamətində göstərdiyi konkret məqsədlərə çatmaq üçün atılan əməli addımları dövlət qurumları, qeyri-hökumət
təşkilatları (QHT), siyasətçilərlə yanaşı, həm də hər bir azərbaycanlının, hər bir elmi-mədəni təşkilatın da
qarşısına mühüm vəzifələr qoyur.
Eyni zamanda, dövlət bu vəzifələrin ən yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün həmin təşkilatlara və
qurumlara həm mənəvi, həm də maddi dəstək verir. Bu dəstəyin və diqqətin nəticəsidir ki, bu gün ölkəmizdə
mövcud olan multikultural və tolerant mühit bütün dünya dövlətləri üçün bir nümunə olaraq göstərilir. Biz də bir
azərbaycanlı olaraq bununla fəxr edirik. Ona görə fəxr edirik ki, bu dəyərlər bizə ulu əcdadlarımızdan miras qalıb.
Bu dəyərlər xalqımızın elmi, fəlsəfi, bədii dünya görüşündə də tarixən möhkəm yer tutub. Azərbaycan
ədəbiyyatının ən qədim nümunələrinə belə, diqqət etsək görərik ki, burada həmin dəyərlərin çox dərin kökləri var.
Təkcə Azərbaycanın yox, həm də bütün dünyanın daha söz sərraflarından olan Nizami Gəncəvi yaradıcılığının da
ana xəttini bu dəyərlər təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, N.Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı
insanlıqdır, insani münasibətlərdir, daha dəqiq desək, tolerantlıqdır. Məhz buna görə də irqi, milli və dini ayrıseçkiliyi qəbul etməyən şairin qəhrəmanları arasında türk, ərəb, fars, hindli, çinli, həbəş, yunan, gürcü və başqa
xalqların nümayəndələri də xüsusi yer tutur. Görünür Nizaminin dünyaya, insanlara, insanlığa, ümumiyyətlə,
bəşərə sevgisi onun ailəsindən aldığı tərbiyə, öyüd-nəsihətlər nəticəsində yaranıb, formalaşıb. Nizaminin
əsərlərində vəsf olunan multikultural, əxlaqi, etik, insana və insanlığa olan sevgi və bağlılıq da məhz, onun ailədə
aldığı tərbiyəsindən irəli gəlir. Tarixi mənbələrdə qeyd olunub ki, Nizaminin atası adi çörəkçi olsa belə,
mükəmməl biliyə və əxlaqi dünyagörüşünə malik bir şəxsiyyət olub. Bu da heç şübhəsiz ki, Nizaminin bir
şəxsiyyət kimi yetişməsinə və yaradıcılığına da təsirsiz ötüşməyib. Məsələn, onun "Yeddi gözəl" poemasında
çoxmədəniyyətli, müsir dildə desək, multikultural mühitin mükəmməl təsvirini görürük. Nizami Gəncəvi burada
yeddi iqlimdən olan, fərqli inanc sahibləri - hind, rum, slavyan, Məğrib, Xarəzm, Çin, türk qadınlarının kamil bir
tipini yaradaraq onları hökmdar Bəhramın ətrafına toplayıb. Həmin qadınlar hökmdara dünyanın müxtəlif
ölkələrində baş verən rəvayətləri nəql edirlər. Burada həm də bu rəvayətlərin təsiri ilə Bəhramın bir şəxsiyyət
kimi formalaşması prosesini mühşahidə edirik. Bu kamilləşmənin multikultural mühitdən keçərək baş tutması, bir
daha o fikri möhkəmləndirir ki, bəşəriyyətin real tərəqqisində və inkişafında multikulturalizm mühüm yer tutur.
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Bu həm də, Prezident İlham Əliyevin bir sıra Qərb dövlətləri başçılarının multikulturalizmin iflasa uğraması
barədəki iddialarına cavab olaraq söylədiyi "multikulturalizmin alternativi yoxdu" fikri ilə üst-üstə düşür.
Nizami Gəncəvinin multikulturalizmə, tolerantlığa köklənə fəlsəfi dünyagörüşü onun bütün
yaradıcılığında, xüsusən də "İsgəndərnamə" poemasında daha qabarıq şəkildə öz əksini tapıb. Nizaminin fəlsəfi
düşüncələrinin təhlili bizə onu deməyə əsas verir ki, o, dindar, islam dininin bütün incəliklərini mükəmməl bilən
bir şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də bütün dinlərə böyük hörmət və rəğbətlə yanaşıb. Buna görə də o, əsərlərinə
elə bir ad seçməyə çalışırdı ki, həmin adın daşıyıcısı bütün dünya tərəfindən tanınsın və dünyada mövcud olan
bütün dinlərə rəğbəti olsun. Nizami Gəncəvinin dünyagörüşünə görə, belə bir şəxsiyyət Makedoniyalı İsgəndər
olub. Bununla belə, şair poemasında tarixi şəxsiyyət olan İsgəndəri sanki öz libasından çıxararaq ona bədii don
geyindirir və onu özünün arzuladığı bir hökmdar kimi təqdim edir. Nizaminin əsərində İsgəndəri adil hökmdar
kimi təqdim etməsi də, əslində onun görmək istədiyi hökmdarların ümumi bir obrazı idi. Belə bir ideyanı o dövr
şair və mütəfəkkirlərin bir çoxunun əsərlərində müşahidə etmək mümkündür. O dövrdə yaşayan bir çox
ədəbiyyatçılar hesab edirdilər ki, ideal, demokratik, tolerant bir cəmiyyətin yaradılması, məhz adil bir hökmdarın
vəzifəsidir və ona bağlıdır. Onlar hesab edirdilər ki, məhz adil bir hökmdar belə bir cəmiyyət yaratmaq
iqtidarındadır.
Nizami Gəncəvidən sonra yaranan Azərbaycan ədəbiyyatında da, tolerantlıq, dinlər və millətlər arasında
bərabərliyin təbliği məsələləri böyük yer tutub.
Məsələn, XIII əsr Azərbaycan poeziyasında yer alan sufizm cərəyanının daşıyıcıları
tərəfindən kainatın Allahın əmri ilə yaranması fikrinə qarşı çıxan fars - İslam daşıyıcıları, dindarları birbirinə qarşı qoyaraq Tanrının əmrilə insanın yaradılışı konsepsiyasına münasibətlərdə "birinci İslam daşıyıcılarımüsəlmanlar yaranıb" fikrini irəli sürməklə xalqlar arasında qeyri-tolerantlıq toxumunu səpməyə çalışıblar. Lakin
mütərəqqi fikirli azərbaycanlı mütəfəkkirlər Marağalı Əvhədi, Şeyx Mahmud Şəbustəri, M.F.Axundzadə və
digərləri bu qeyri-elmi mahiyyət daşıyan konsepsiyaya qarşı çıxaraq, ona qarşı mübarizə aparıb.
Daha sonra Uzun Həsənin, Şah İsmayıl Xətainin sarayında hər cür diqqət və qayğı ilə əhatə olunan aşıqların,
şairlərin, digər sənət adamlarının bir çoxunun digər xalqların nümayəndələri və dini inanc daşıyıcıları olması da,
xalqımızın multikultural və tolerant dəyərlər verdiyi önəmin bariz nümunəsidir. Bir şeyi dəqiq bilmək lazımdır
ki, əgər bir cəmiyyətdə stabilliyin və harmoniyanın olmasını istəyiriksə, multikultural və tolerant dəyərləri
qorumalıyıq. Xalqları və mədəniyyətləri qarşı-qarşıya qoymaq isə əsla yolverilməzdir. Böyük şair və mütəfəkkir
olan Abdulla Şaiq demişkən, "hamımız bir günəşin zərrəsiyik".
Məlumdur ki, XIX əsrin 20-ci illərinin sonlarında xalqımızın tarixi faciəsinin əsası qoyuldu. Azərbaycan
ikiyə bölündü, "yazıq" erməniləri İrandan, İraqdan, Livandan, Suriyadan ölkəmizin ərazilərinə köçürdülər. Onlar
da burada öz mənfur işğalçılıq siyasətlərini gerçəkləşdirməyə başladılar. Biz yenə də öz multikultural və tolerant
münasibətimizi dəyişmədik. Öz dilimizlə, dinimizlə yanaşı, digər dillərin, dinlərin və mədəniyyətlərin də
inkişafına diqqət və qayğı göstərdik.
Hazırda Azərbaycan ədəbiyyatında tolerantlıq ideyalarının möhtəşəmliyini əks etdirən ən mükəmməl
mənbə, respublikamızın ədəbiyyatşünas alimləri tərəfindən hazırlanaraq nəşr edilən "Azərbaycan
multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları" kitabıdır. Bu kitabda Azərbaycan ədəbiyyatının böyük söz
ustadlarının multikultural dəyərləri özündə əks etdirən əsərlərindən nümunələrə geniş yer verilib.
Sonda onu da diqqətinizə çatdıraq ki, çox qlobal məsələləri özündə birləşdirən ədəbiyyat və
multikulturalizm mövzusunu bir məqalədə tam olaraq əhatə etmək çox çətindir. Bu həm də, Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığında öz tədqiqatını gözləyən çox aktual mövzulardan biridir və ümid edirik ki, gənc alimlər
bunu nəzərə alacaqlar.
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Həmid Araslı və türk-müsəlman xalqları ədəbiyyatı
Əlizadə Əsgərli,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə director müavini,
filologiya elmləri doktoru, professor.
Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim və ictimai xadim, Əməkdar elm xadimi, akademik Həmid Araslı ədəbiyyat
tariximizin folklor, aşıq yaradıcılığı, klassik irs və ədəbi əlaqə problemlərinin tədqiqi ilə məşğul olub və
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin yaradıcılarından biri kimi tanınıb.
Alimin elmi tədqiqatlarında ədəbi əlaqələr mövzusu mühüm yer tutub. Bu əlaqələrin vacib tezisləri,
mühüm elmi müddəaları ilkin renessans dövründə (XII əsr) Qətran Təbrizi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi
və Məhsəti Gəncəvi irsinin Özbəkistan, Tacikistan, Hindistan və Türkiyə xalqları ədəbiyyatı; Orta əsrlərdə
(XIV-XVI əsrlər) Marağalı Əvhədi, İmadəddin Nəsimi, Kişvəri, Şah İsmayıl Xətai və Məhəmməd Füzuli irsi
ilə Şərq xalqları və Asiya ölkələri ədəbiyyatı; erkən yeni dövr üzrə (XVII-XVIII əsrlər) Məhəmməd Əmani,
Fədai, Məsihi, Saib Təbrizi, Qövsi Təbrizi, Məhcur Şirvani, Molla Vəli Vidadi və Molla Pənah Vaqif irsinin
qarşılıqlı poetik ənənələri, habelə, Yaxın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyatına təsiri ilə bağlı olub.
Həmid Araslının tədqiqatçılığı təsviri, informativ xarakterli olmaqla bərabər, faktların təsdiqi və ya
təshihləri ilə birlikdə olub, iqrari və inkari hökmlərə yol açıb, mühakiməli və məntiqli görünüb, mülahizələrə və
mübahisələrə yer qoyub. Bu o deməkdir ki, Həmid Araslının tədqiqatlarının çoxu ilkinliklə, fərdi tədqiqat üsulu
ilə bağlı olub, vaxt keçdikcə, axtarışlarını, elmi uğurlarını zənginləşdirib.
Ədəbiyyatşünas-alim ciddi mənbəşünaslıq və mətnşünaslıq işləri görüb. Bədii-elmi materiala yaxın olmağı
bacarıb. Buna ərəb, fars və rus dillərini, ədəbi qaynaqları daha dərindən bilməsi zəmin olub.
Həmid Araslının elmi-filoloji bilikləri Azərbaycan, Yaxın və Orta Şərq, habelə Asiya ölkələri üzrə
konfranslar, əhəmiyyətli mövzu-problemlər ətrafında tədqiqlər, tədris müəssisələrində mühazirələr fonunda
zənginləşib. Alimin tədqiqatlarının geniş bir şəbəkəsi tarixi-müqayisəli metoda, analitik təhlil üsuluna əsaslanıb.
O, problemləri əhatəsi ilə birlikdə göstərməyə, ənənə, irs və varislik zəminində təqdim etməyə, müasirliyə
üstünlük verib, sosial-siyasi şəraitlə elmi-mədəni mühiti bir yerdə götürməyi vacib bilib.
Görkəmli alim tarixi-ədəbi şəxsiyyətləri: Homer, Əbülqasim Firdovsi, Nizami Gəncəvi, Şota Rustaveli,
Aligyeri Dante, Əbdürrəhman Cami, Əlişir Nəvai, Uilyam Şekspir, Corc Bayron, İohan Volfhanq Höte, Aleksandr
Puşkin, Mirzə Fətəli Axundzadə, Namiq Kamal və Tofiq Fikrəti dövrünün müasirləri səviyyəsindən dəyərləndirib.
Həmid Araslı Nizami Gəncəvi irsini cahanşümul hesab edib. Onun Yaxın və Orta Şərq, habelə Asiya
ölkələri şairlərinə geniş təsirindən danışıb. Buna səbəb Nizami humanizmi və bəşəriliyi olub. Alim bu ideyaları
Nizami Gəncəvi ədəbi məktəbinin əsasında görüb. O, Şərq xalqlarının zəngin mənəvi irsinə, böyük ərəb və qədim
yunan mədəniyyətinə, şifahi xalq yaradıcılığına dərindən bələd olub. Bu poetik məktəb özünəqədərki poetika
məktəblərindən seçilib və şairi əsrimizə qədər Şərq və Qərb (Avropa) ölkələrində tanıdıb. Bunu “Gülşəhri və
Nizami Gəncəvi” məqaləsində də qeyd edib. Bu baxımdan, alim hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi, İran şairi
Məktəbi, tacik şairi Əbdürrəhman Cami, özbək şairi Əlişir Nəvai və türk şairi Şeyxinin adını çəkib.
Ədəbi əlaqələr araşdırıcısının məqalələri türk-müsəlman xalqları məcrasındadır. Bu mənada “Gülşəhri və
Nizami Gəncəvi” (1968), “Nizami və özbək ədəbiyyatı” (1980), “Qüdrətli şair, ictimai xadim” (1968), “Cami və
Azərbaycan ədəbiyyatı” (1964), “Azərbaycan və Hindistan xalqları arasında mədəni əlaqələrin tarixindən”
(1957), “Nəvai və Azərbaycan ədəbiyyatı” (1940), “Tofiq Fikrət və Azərbaycan ədəbiyyatı” (1966), “Sabir və
Şərq ədəbiyyatı” (1962), “Füzuli ərəb tədqiqatında” (1971), “Ədəbiyyat tariximiz haqqında yeni əsər” (1982),
“Füzuli haqqında yeni kitab” (1956) kimi məqalələri qeyd oluna bilər.
Həmid Araslı ədəbi əlaqələrdə tərcümənin roluna, ciddi filoloji-elmi tərcüməyə əhəmiyyət verib. Alimin
tərcüməyə yanaşması münasibətli, müdaxiləli olub. “Nizami əsərlərini yazan katiblər onun türkcə işlətdiyi sözləri
nə qədər dəyişdirsələr də, şairin əsərlərində bu sözlər, xüsusilə xalq deyimləri çox qalmışdır. Nizaminin sənət
dilinə türk dili baxımından yanaşmayan şərhçilər bu deyimlərin çoxunu izah edə bilməmiş, təxmini şəkildə şərh
etmişlər”.
Tədqiqatçı Nizami Gəncəvi əsərlərininilk dəfə XIV əsrdə Qızıl Orda şairi Qütb tərəfindən tərcüməsi fikrinə
etiraz edib. Əsaslandırıb ki, Qütbdən yarım əsr öncə, 1313-cü ildə türk şairi Gülşəhri ilk dəfə Nizami şeirini türk
dilinə çevirib.
Həmid Araslı qeyd edib ki, Yaxın Şərqdə elm və ədəbiyyatın inkişafında səlcuqilərin böyük xidməti olub.
Fars dilində yaranan şeirin ən qüdrətli nümayəndələri Səlcuqilər sarayında yetişib, Atabəylərin maddi və mənəvi
yardımı sayəsində şöhrətlənib.
Görkəmli ədəbiyyatşünas-alimin türk-müsəlman dünyasından daha çox məşğul olduğu sənətkar Nizami
Gəncəvidir. O, Azərbaycan renessansının bu dahi şəxsiyyəti haqqında monoqrafiya, “Böyük Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı”, “Nizamidə xalq sözləri, xalq ifadə və zərbül- məsəlləri”, “Nizami və
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vətən”, “Nizami və Azərbaycan xalq ədəbiyyatı”, “Nizaminin lirik şeirləri”, “Sirlər xəzinəsi”, “Ölməz məhəbbət
dastanı”, “Nizami yaradıcılığında xalqlar dostluğu”, “Şairin dünya şöhrəti” və başqa məqalələrini yazıb. Həmid
Araslı Nizaminin Yaxın və Orta Şərqlə əlaqələrini özbək, tacik, hind, türk, fars ədəbiyyatı ilə bağlı izah edib. Bu
baxımdan, “Gülşəhri və Nizami”, “Qüdrətli şair, ictimai xadim”, “Cami və Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Azərbaycan
və Hindistan xalqları arasında mədəni əlaqələrin tarixindən” məqalələrikonfranslar, tarixi bayramlar, ədəbi
yubileylər, faktoloji bədii əlaqələr və tədris münasibətilə yazılıb.
Həmid Araslının Nizamiyə aid elmi-metodoloji tədqiqatlarının vacib tərəfi nədir? Alim yazır: “Xəmsə” elə
böyük şöhrət qazanmışdır ki, bu mövzularda əsər yazmaq Yaxın Şərqdə şairlik sınağı kimi qiymətləndirilmişdir”.
“Nizaminin adı Şərq təzkirə müəllifləri və tarixçilərinin əsərlərində böyük sayğı ilə anılmışdır”. “Yaxın Şərq
xalqları Nizami əsərlərini əsrlər boyu orijinalda oxuduqları kimi, onu başqa dillərə çevirmək yolu ilə də şairi öz
ölkələrində şöhrətləndirməyə çalışmışlar”.
Həmid Araslının türk-islam məcrasında məşğul olduğu ikinci böyük sənətkar fars-tacik şairi Əbdürrəhman
Camidir. O, bütün dünya xalqlarının tanıdığı və zəngin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı olan
sənətkardır. Ə.Cami özündən əvvəlki sənətkarlara bələd olub, mənzum və mənsur əsərlərində onlardan bəhs edib.
Azərbaycan hökmdarlarını, alim və şairlərini tanıyıb, onlarla məktublaşıb. “Baharıstan” və “Nəfəhatül-üns”
əsərlərində Xaqani, Nizami, Şah Qasım Ənvar və Əssar Təbrizi haqqında məlumat verib.
Tədqiqatçıya görə, Ə.Camiyə təsir edən ilk qaynaq Xaqani Şirvani yaradıcılığıdır. Xaqani ilk dəfə
qəsidələrinə fəlsəfi məzmun aşılayıb, “Qəsideyi-şiniyyə” Şərq şairlərinin 40-dan çoxuna təsir edib. Ə.Caminin
“Cilair-ruh” qəsidəsi də Xaqani əsərinə cavab olaraq yazılıb.
Fars-tacik şairi Nizaminin “Xəmsə”sinə cavab yazıb. Teymurilər sarayında (XV əsr) Ə.X.Dəhləvi
yaradıcılığı Nizamidən üstün tutulub. Cami isə əksinə, Sultan Hüseyn Baykara və tərəfdarlarından fərqli olaraq
Nizami yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib, onu Ə.X.Dəhləvi sənətindən artıq tutub. Cami üç əsərilə Nizamini
təqlid edib, lakin “Xirədnameyi-İskəndəri” və “Yeddi gözəl” mövzularında əsər yazmayıb.
Həmid Araslı göstərir ki, Əbdürrəhman Caminin şeirlərinə də Nizaminin təsiri olub. O, Marağalı Əşrəf və
Şah Qasım Ənvardan da bəhrələnib. Onun Mirzə Cahanşah Həqiqiyə məktubu da olub. Herat şəhərinə qayıtdıqdan
sonra Uzun Həsənin oğlu Sultan Yaqubla da məktublaşıb.
Azərbaycan şairləri də Camini ustad kimi seviblər. M.Füzuli “Ənisül-qəlb” əsərlərində onu hörmətlə
xatırlayıb və “Hədisi-ərbəin” əsərini dilimizə çevirib, qəzəl və qəsidələrinə də nəzirələr yazıb, ondan təzminlər
edib. Mirzə Fətəli Axundzadə də Ə.Cami irsinə bələd olub, onun fəlsəfi görüşlərini qiymətləndirib, fəlsəfi
məktublarında Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Şəms Təbrizi, Cəlaləddin Rumi və Əbdürrəhman Cami fəlsəfəsini Qərb
panteizmi ilə müqayisə edib. M.F.Axundzadənin fikir qaynağında Cami, Ş.M.Şəbüstəri və Rumi fəlsəfəsi əsas
olub. Caminin adı M.P.Vaqif, Q.Zakir, S.Ə.Şirvani və M.Ə.Sabirin əsərlərində də çəkilib. Sənətkarın “Yusif və
Züleyxa”, “Baharıstan” əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunub.
Həmid Araslı ədəbi əlaqələr məcrasında ilk növbədə milli-dini və siyasi-ideoloji mənsubiyyəti, habelə
Nizami və ona yaxın qüdrətli şairləri: Homer, Firdovsi, Əlişir Nəvai, Dante, Füzuli, Şekspir və Puşkini əsas
götürməklə araşdırmalar aparıb. Məs., tədqiqatçı üçün Əlişir Nəvai kimdir? Dövrünün nadir siması, özbək
xalqının mədəni inkişafında görkəmli alim, fədakar dövlət xadimi, incəsənət hamisi. Şair ömrünün 50 ilini
ədəbiyyata sərf edib, lirik şeirləri ilə məşhur olub, həyatı boyu qəzəl yazıb, dörd “Divan” yaradıb, onları
“Xəzayinül-məani” - mənalar xəzinəsi adlandırıb. Sənətkarın əsas mövzusu məhəbbət olub. Böyük türk şairi
Nizami, Dəhləvi, Sədi, Hafiz və Camini müəllimləri sayıb. Sənətkar dövlət və idarəçiliyə aid fikirlərini
“Məxzənül-əsrar”ın təsvir-təhkiyə formasında olan “Heyrətül-əbrar”da verib. “Leyli və Məcnun”u heç bir əsərə
bənzətməyib, zəmanəsini göstərib. “Xəmsə”sinin üçüncüsü “Fərhad və Şirin”də arzularını ifadə edib. Dördüncü
poeması “Səbeyi-səyyad”ı Nizaminin “Yeddi gözəl”inin quruluşunda yazıb. Son əsəri “Səddi- İsgəndər” də
“İsgəndərnamə”dən təsirdir. Həmid Araslı “Qüdrətli şair, ictimai xadim”, “Nizami və özbək ədəbiyyatı”, “Nəvai
və Azərbaycan ədəbiyyatı” məqalələrini Əlişir Nəvaiyə, qarşılıqlı ədəbi əlaqələrə həsr edib.
Ədəbiyyatşünas-alim “Nizami və özbək ədəbiyyatı” məqaləsində türk-müsəlman xalqlarının ədəbi- mədəni
əlaqələrini aydınlaşdırıb. O, Xaqani, Nizami, Rumi, Nəvai və Füzulini türk qövmlərinin tarixi birliyində
nadirsənət abidələri hesab edib. Alim yazır ki, Nizaminin Şərq, Orta Asiya xalqlarına, xüsusən, özbək tarixi və
mədəniyyətinə dərin bələdliyi olub. Fərabi, İbn Sina, Biruni, M.Kaşğari, Yusif Xas Hacibi öyrənib. Həmid Araslı
bu baxımdan Orta Asiya tarixi, iqtisadi həyatı, məişəti, dili və adətlərini müşahidə üçün şairin bədii obrazlarını
xatırladıb. Nizami Orta Asiyanın Qaraxan, Qədirxan, Gurxan, Mahmud kimi tarixi şəxsiyyətlərinin adlarını teztez işlədib.
Nizami əsərlərinin ən qədim əlyazmaları XIV əsrin sonlarına aiddir. Özbək xalqı XIV əsrdən etibarən
Nizami əsərlərini fars və türk dillərində oxumağa başlayıb. İlk dəfə Qütb XIV əsrdə Nizaminin “Xosrov və Şirin”
poemasını türkcəyə tərcümə edib (əlyazması Paris milli kitabxanasındadır), Polyak alimi Zayonçovski fotosurəti
və transkripsiyası ilə birlikdə nəşr edib, sonra Qazan və Daşkənd nəşrləri gəlib.
Həmid Araslıya görə, Nizami mövzuları ilə Ə.Nəvaidən əvvəl Heydər Xarəzmi məşğul olub. Ondan sonra
Ə.Nəvai, daha sonra dövlət xadimi, şair və tarixçi Zəhirəddin Məhəmməd Babur gəlib. O, “Baburnamə” və
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“Müxtəsər”də Nizaminin, onun əsərlərinin adlarını çəkib. Dahi şairin yaradıcılığı ilə sonra Xacə, Ahagi, Buxaralı
Övhi məşğul olub. XV-XVI və XVII-XVIII əsrlərdə özbək təzkirlərində də Nizami adı hörmətlə çəkilib. XX əsrdə
Şərəfəddinov, Sədrəddin Eyni, Qafur Qulam, Aybək, Hadi Zərifov, Məqsud Şeyxzadə, A.Xaytmetov, Mollayev,
Vahid Abdullayev, Sadircan Erkinov özbək Nizamişünaslığında mühüm rol oynayıblar.
Ədəbi araşdırıcı “Qüdrətli şair, ictimai xadim” məqaləsində Əlişir Nəvaini Homer, Əbülqasim Firdovsi,
NizamiGəncəvi, Aligyeri Dante, Məhəmməd Füzuli, Uilyam Şekspir, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin kimi dahilərin
sırasında görüb, müasiri Bəsiri, Kişvəri, Füzuli və Qövsinin ondan öyrəndiyini, Sam Mirzə və Sadiq bəy Əfşarın
onun “Məcalüsün-nəfais” əsərindən istifadə etdiyini yazıb. Alim “Nəvai və Azərbaycan ədəbiyyatı” məqaləsində
göstərib ki, Nizamidən başqa, Həsənoğlu, İmadəddin Nəsimi və Şah Qasım Ənvar poeziyasını dərindən öyrənib,
Ə.X.Dəhləvi, Ə.Cami, Məktəbi və Füzulidən də poetik təsirlənib, Nizami mövzularında dəyərli “Xəmsə” yaradıb.
XVI-XIX əsrlərdə Azərbaycanda yazılmış təzkirə və cünglərdə Əlişir Nəvaidən geniş bəhs edilib,
əsərlərindən nümunələr verilib. XIX əsrdə Azərbaycandakı ədəbi cəmiyyətlərdə Nəvai qəzəllərinə də Füzuli
qəzəlləri kimi nəzirələr yazılıb.
Həmid Araslının Yaxın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyatından məşğul olduğu üçüncü görkəmli sənətkar
Əmir Xosrov Dəhləvidir. Nə üçün məhz Dəhləvi? Alim yazır ki, Azərbaycan və Hindistan xalqlarının əlaqələr
tarixi qədimdir. “Azərbaycan xalqının qabaqcıl nümayəndələri mədəniyyəti ilə yaxından tanış olduğu kimi,
Hindistan xalqlarının görkəmli simaları da Azərbaycanla və onun zəngin mədəniyyəti ilə həmişə maraqlanmışlar.
Bu xalqların mədəniyyəti, xüsusən ədəbiyyatları bir-birinə qüvvətli təsir göstərmişdir”. Həmid Araslı belə
əlaqələrin zəminini ilk növbədə iqtisadi sahədə görüb. “Hələ X əsrdən başlayaraq XVIII əsrə qədər, yəni
Hindistanın ingilislər tərəfindən işğalına qədərki əsrlərdə Azərbaycanda bir çox hind tacirləri olduğu kimi,
Azərbaycan tacirləri də tez-tez Hindistana getmiş, ticarət əlaqələri ilə birlikdə Azərbaycan və Hindistan xalqları
arasında mədəni əlaqələr də gündən-günə genişlənmişdir”. Belə iqtisadi-mədəni əlaqələr Qətran Təbrizinin
əsərlərində ifadəsini tapıb.
Nizami Gəncəvi Hindistan haqqında daha ətraflı məlumat verib. O, “Yeddi gözəl”də Hindistanı mədəni
ölkələrdən biri kimi xatırladıb və hind şahzadəsinin nağılını verib. “Xosrov və Şirin”də “Pançatantradan” (“Kəlilə
və Dimnə”dən) istifadə edib. Şair “İsgəndərnamə” qəhrəmanını Hindistana da aparıb, oranın təbiəti, filosofları və
təbiblərindən danışıb. Hind fəlsəfəsi ilə yunan fəlsəfəsini qarşılaşdırıb, üstünlüyü hind fəlsəfəsinə verib. Nizami
“Xəmsə”si əsasında ilk kitab Hindistandan çıxıb. Əmir Xosrov Dəhləvi “Xəmsə”sində hər poemanı Nizaminin
adı ilə başlayıb, adı ilə bitirib. O, Əfzələddin Xaqani Şirvani və Mücirəddin Beyləqanini də yüksək
qiymətləndirib. Dəhləvinin əsərləri Füzulinin də diqqətini cəlb edib. “Ənisül-qəlb”də onu xatırlayıb.
Azərbaycan-Hindistan əlaqələri XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəlində, Əkbər Şahın vaxtında daha çox
güclənib. Bir çox Azərbaycan şairi, ədib və alimləri Hindistana gedib, qiymətli əsərlərini orada yaradıblar. Məsihi,
Saib Təbrizi, İbrahim Ordubadi uzun illər Hindistanda yaşayıb, bir çox əsərlərini burada yazıblar.
Cahanşah dövründə Məmməd Saleh Təbrizi, Şərafəddin Təbrizi Hindistana gedib, Benqalda yaşayıblar.
Kəmaləddin Mir Hüseyn də yaradıcılığını Hindistanda davam etdirib. Mirzə Sadıq Ordubadi Dəgən şəhərində
yaşayıb, Nizayi şahın sarayında olub. Mahmud bəy Füsuni, Qasım xan Təbrizi, Kəlbəli Təbrizi, Lütfi Təbrizi,
Məbdi, Əbdüləli Məhvi, Hacı Müzəffər Təbrizi, Məmməd Hüseyn Məlum Kəşmirə gedib, orada yaradıcılığını
davam etdirib, - H.Araslı belə məlumat verib.
Mirzə Məhəmməd Münşi Təbrizi hind dilində yazıb-yaradıb. Haci Ordubadi də Hindistanda yaşayıb. XVIXVIII əsrlərdə Hindistan təzkirlərində Azərbaycan yazıçıları, habelə, Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli, Saib
Təbrizidən bəhs edilib.
XVIII əsrdə Nadir şah dövründə Mirzə Abutalıb xan Təbrizi, Arif təxəllüslü Abdulla Təbrizi Benarisdə
yaşayıb. XIX əsrdə Firuqi Təbrizi də Hindistanda olub. XVIII əsrdə hind abidəsi “Pançatandra” Azərbaycan dilinə
tərcümə edilib və s.
XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəllərində Zeynəlabidin Şirvani üç əsərində Hindistan şəhərini, məişətini
təsvir edib. O, hind xalqının tarixini, fəlsəfəsini, adət-ənənəsini, əfsanə və rəvayətlərini ətraflı qələmə alıb.
M.F.Axundzadə də ölkənin tarix və fəlsəfəsinə bələd olub, Hindistan alimləri ilə məktublaşıb. Səməd Vurğun
hindlilərin taleyindən bəhs edib, “Buruqlar səltənəti” poemasında Rabindranat Taqordan parçalar verib. Həmid
Araslı “Azərbaycan və Hindistan xalqları arasında mədəni əlaqələrin tarixindən” məqaləsini Hindistanın
respublika elan edilməsi münasibətiləqələmə alıb.
Həmid Araslının türk-islam dünyasından araşdırma obyekti etdiyi daha bir ədəbi şəxsiyyət Tofiq Fikrətdir.
Alim Tofiq Fikrət poeziyasının humanizmini, fərdi üslubunu və elmi-tənqidi nəşrini nəzərdə tutaraq şairin 100
illiyi münasibətilə “Tofiq Fikrət və Azərbaycan ədəbiyyatı” məqaləsini qələmə alıb. Tədqiqatçı yazır: “Fikrətin
təsiri, Türkiyənin xaricində onun yaradıcılığına verilən dəyər hələlik ətraflı tədqiqatdan kənarda qalmaqdadır”.
“Bu böyük insanpərvər şairin zəngin və mənalı yaradıcılığı yalnız türk xalqı üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün
dəyərli olduğundan bir çox ölkələrdə, o sıradan sovet ittifaqında, xüsusilə Azərbaycanda bu doğum günü
məhəbbətlə qeyd ediləcəkdir”.
Azərbaycan ziyalılarının çox oxuduqları türk sənətkarları Namiq Kamal, Ziya Paşa, Rəcaizadə Əkrəm,
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Əbdülhəq Hamid, Rza Tofiq, xüsusilə, Məhmət Əmin və Tofiq Fikrət olub. Azərbaycanda Rəşad Nuri, Xalidə
Ədib, Nazim Hikmət, Əziz Nesin, Yaşar Kamalı tanımayan yoxdur.
Tofiq Fikrətin Azərbaycan mətbuatında şeirləri ilk dəfə 1906-cı ildə “Füyuzat” jurnalının ikinci nömrəsində
nəşr edilib. Əli bəy Hüseynzadə şairin poeziyasına böyük qiymət verib. Sənətkarın adı 1912-ci ildən dərs
kitablarına salınıb, orta məktəbdə tədris edilib. Şeirləri Abdulla Şaiqin “Gülzar”, Fərhad Ağazadənin “Ədəbiyyat
məcmuəsi” ndə verilib. H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq, C.Cabbarlı, M.Müşfiq, S.Vurğun Tofiq Fikrət
poeziyasının zəngin ənənələrindən faydalanıb.
Tofiq Fikrət yalnız Türkiyədə deyil, Yaxın Şərq ədəbiyyatında mühüm rol oynayıb, poetikasının təsiri
özbək, türkmən, tatar, başqırd, habelə, XX əsr fars ədəbiyyatı, Mirzadə Eşqi, İrəc Mirzə və Arif Qəzvini
yaradıcılığında özünü hiss etdirib,-alimin qənaəti belədir.
Həmid Araslı türk-müsəlman birliyi, qarşılıqlı əlaqə məsələsində Mirzə Ələkbər Sabirin də əhəmiyyətli
rolunu görüb, şairin 100 illiyi münasibətilə “Sabir və Şərq ədəbiyyatı” məqaləsini yazıb. Göstərib ki, görkəmli
lirik və satirik sənətkar Azərbaycan klassikləri ilə bərabər, Firdovsi, Xəyyam, Sədi, Hafiz və Caminin əsərlərini
dərindən bilib, onlardan tərcümələr edib.
Tədqiqatçı-alim M.Ə.Sabiri Azərbaycan, İran, Özbəkistan, Türkmənistan və Tatarıstanda yeni satirik şeirin
nümayəndəsi, M.Möcüz, Ə.Nəzmi və Ə.Qəmküsarı isə M.Ə.Sabir ədəbi məktəbinin davamçıları kimi
qiymətləndirib.
M.Ə.Sabir Namiq Kamal, Mahmud Əkrəm, Tofiq Fikrət poeziyasını öyrənib, İran məşrutə hərəkatı, 1905ci il Türkiyə inqilabı, Buxara, Tatarıstan və Qazaxıstandakı hadisələrə münasibətini ifadə edib. Lahuti
M.Ə.Sabirin təsiri ilə yeni məzmunlu şeirlər yazıb, Əşrəf Gilani satirik sənətkarın şeirlərini fars dilinə tərcümə
edib, ona nəzirələr yazıb.
Həmid Araslı bildirib ki, “Hophopnamə” Özbəkistanda oxunub, “Muştum” satirik jurnalı Sabir şeirindən
qidalanıb, onlara nəzirələr yazılıb. Türkmənistandakı “Toxmaq” məcmuəsi ətrafında satirik şairlər toplanıb.
Türkiyədə M.Ə.Sabir şeirinə nəzirə yazılışı 1909-cu ildən başlanıb, “Qaragöz” adlı satira jurnalı M.Ə.Sabir
üslubuna həssas olub. Alim hesab edib ki, “türk mətbuatı geniş tədqiq olunsa, Sabir yaradıcılığının Türkiyə
ədəbiyyatı üzərində təsiri aydınlaşdırıla bilər”.
Görkəmli füzulişünas Həmid Araslı Füzuli irsi ilə daha dərindən məşğul olub, “Böyük Azərbaycan şairi
Füzuli” adlı qiymətli monoqrafiyasını yazıb, Füzuli irsinin öyrənilməsi tarixini, füzulişünaslıq haqqında
tədqiqatları, habelə Füzuli və dünya ədəbiyyatını izləyib.
Alimin “Füzuli ərəb tədqiqatında” məqaləsi ərəb alimi Hüseyn Mucibin “Qədim türk şeirinin əmiri
Bağdadlı Füzuli” kitabı (1967) haqqındadır. Əsər 2 hissədir. I hissə Füzulinin tədqiqi tarixi, dövrü, türk, fars, ərəb
ədəbiyyatı ilə bağları, ədəbi mühit, əqidəsi, məzhəbi, sufizmi, dili, şəxsiyyəti və müasirləri ilə bağlıdır. II hissədə
şairin ədəbi irsi araşdırılıb, türkdilli “Divan”ından, qəsidə, qəzəl və rübailərindən, “Bəngü-Badə”, “Leyli və
Məcnun”, “Hədisi-ərbəin” əsərlərindən, farsca tərkübbənd, saqinamə və qəsidələrindən, “Divan”, “Ənisül-qəlb”
və müəmmalarından məlumat verilib.
Araşdırmada “Şikayətnamə”, məktublar,”Leyli və Məcnun”, “Hədiqətüs-süəda” və “Divan”ına yazılmış
müqəddimədən bəhs olunub. Farsca nəsr əsərləri kimi “Divan”ının müqəddiməsi, müəmmalarının müqəddiməsi,
“Səhhət və Mərəz”, “Rindü-Zahid” əsərləri göstərilib.
Həmid Araslı əsərin təsvir və təhlilini verib, çatışan və çatışmayan cəhətlərini göstərib. Ərəb aliminin türk
alimlərindən, onların Füzuli haqqında tədqiqatlarından geniş bəhrələndiyini bildirib. Alim iradlarını da göstərib:
“Füzulinin yaradıcılığı haqqında aparılan zəngin tədqiqatın, nəşr edilmiş cildliyin və farsca şeirlərin ərəb aləminə
məlum olmaması bu qiymətli kitabın ciddi nöqsanıdır”. Həmid Araslıya görə, Hüseyn Mucib Füzulinin ərəbdilli
şeirlərinin ərəb ədəbiyyatında tutduğu mövqeyidə lazımınca qiymətləndirə bilməyib, ərəbcə şeirlərinin aşağı
səviyyədə olduğunusöyləyib. Həmid Araslı: “Füzulinin mövcud ərəbcə şeirlərini klassik ərəb şeiri ilə deyil,
onunla müasir olan iraqlı ərəb şairlərinin əsərləri ilə müqayisədə düzgün fikir söyləmək olar”, - qənaətini ifadə
edib.
Tədqiqatçı əsərin uğurlu cəhətlərini göstərib. Fars klassiklərindən Sədi, Hafiz, Rudəki və Firdovsi haqqında
araşdırmaları, Y.E.Bertelsin “Fars ədəbiyyatı tarixi” əsərini oxuduğunu, özbək ədəbiyyatını türk mənbələri
əsasında öyrəndiyini bildirib. Həmid Araslı Hüseyn Mucibin “Qədim türk şeirinin əmiri bağdadlı Füzuli”
tədqiqatını Füzulişünaslığa faydalı xidmət hesab edib.
Alimin Füzuli haqqında bir məqaləsi də türk alimi Hasibə Mazıoğlunun “Füzuli-Hafiz” (1956) adlı
doktorluq disserasiyası ilə bağlıdır. Əsər giriş və 3 fəsildən ibarətdir. Girişdə Hafiz və Füzuliyə qədərki İran və
türk ədəbiyyatındakı qəzəl janrının inkişafından bəhs edilib. I fəsil Füzuli “Divan”ının təhlilinə, şairin bədii dili,
vəzn, qafiyə xüsusiyyətlərinə, II fəsil Hafiz “Divan”ının təhlilinə, fəlsəfə və əxlaqi görüşlərinə, dil, vəzn və qafiyə
xüsusiyyətlərinə, III fəsil Füzuli və Hafiz “Divan”larının müqayisəsinə, şairlərin həyati və dövrlərinə, dini etiqad
və fəlsəfi görüşlərinə, məhəbbətə münasibətlərinə, Füzuli və Hafiz şeirlərinin bədii cəhətdən müqayisəli
analizlərinə həsr edilib.
Kitabda Həsənoğludan Füzuliyə qədərki Azərbaycan ədəbiyyatına nəzər salınıb, Azərbaycan ədəbiyyatının
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müstəqilliyi, Şərq və Qərb türkcəsindən fərqliliyi, Türkiyə təzkirəçilərinin Füzulinin dil və üslubuna orijinal baxışı
düzgün izah olunub,- H.Araslı bu qənaətdədir. Alim şərh və izahlarında obyektivliyə çalışıb, analizlər aparıb,
əsasən təqdir etdiyi əsərdə qüsurları da qeyd edib, bildirib ki, “lakin müəllif elmi prinsipə əsaslanmadan
Azərbaycan və türk “Divan” müəlliflərinin yaradıcılığını klassik İran ədəbiyyatının təsirində göstərməyə
çalışmışdır”. Halbuki bu, İran və Azərbaycan ədəbiyyatının qarşılıqlı təsirinin nəticəsi olmalı idi. Aydınlaşdırıb
ki, fars dili Yaxın Şərq ədəbiyyatı üçün məcburi olduğu üçün fars ədəbiyyatının türk xalqlarına təsiri də təbii, türk
xalqlarının da fars ədəbiyyatına təsiri labüd idi. Bu mənada Füzulini İran ədəbiyyatının təsiri ilə izah etmək
düzgün olmazdı. Alimə görə, Hasibə Mazıoğlu Füzulini təsəvvüfdən ayrı, Füzuli məhəbbətini real, insani həyatla
bağlı izah edib, onun təsəvvüf və ilahi eşqdən uzaq olduğunu bildirib. Lakin uğurludur ki, alim Füzuli dilini
Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında bir mərhələ hesab edib.
Həmid Araslı Hasibə Mazıoğlunun elmi mülahizələrinin yanlışlarını da göstərib. Bildirib ki, tədqiqat elmitənqidi mətnlər əsasında aparılmayıb. Alim hesab edib ki, Əli Nəhad Tərlanın çap etdiyi “Divan” Ə.Gölpınarlı
nəşrindən (1948) daha düzgün, daha elmidir. Füzuli və Hafiz müqayisələrində yanlışlar vardır. Müəllif Füzuli
şeirinin mövzu etibarilə Hafiz şeirindən məhdud olduğunu iddia edib. Həmid Araslı isə fərqi göstərib: Hafiz bir
“Divan” müəllifi, Füzuli isə “Divan”lar müəllifi kimi tanınıb. Füzuli Şərq ədəbi mühitində seçilib, bədii irsi lirik,
epik və fəlsəfi mövzularda olub, mövzu-məzmun baxımından zənginlik ifadə edib. Qənaəti bu olub ki, Füzuli
yaradıclığını “Divan” çərçivəsində başa düşmək düzgün olmaz. Hasibə Mazıoğlu Füzuli haqqında sovet dövrü
ədəbiyyatşünaslığındakı tədqiqatlardan istifadə etməyib, Füzuli əsərinin yalnız 1944-cü il Bakı nəşrini göstərib,
bir sıra elmi məlumatı təkrar edib, bununla belə, müəllifin əsəri Füzuli yaradıclığının tanınmasında faydalı addım
olub, - deyə füzulişünas-alim qeyd edib.
Görkəmli ədəbiyyatşünasın “Ədəbiyyat tariximiz haqqında yeni əsər” məqaləsi “Varlıq” jurnalının naşiri
və baş redaktoru doktor Cavad Heyətin jurnalında çap etdirdiyi məqalələr, 1979-cu ildə Tehranda ana dilində
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bir baxış” adı ilə nəşr etdirdiyi kitab münasibətilə yazılıb. Müqəddimə doktor
Həmid Nitqinindir.
Cavad Heyət ərəbdilli, farsdilli şairlər haqqında məlumat verib, “Azərbaycan türkcəsinin tarixinə qısa bir
baxış” - giriş yazıb, birinci baxışda Həsənoğlu, “Qisseyi-Yusif” müəllifi Əli, Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, Şah
Qasım Ənvar, Şeyx Əlvan Şirazi, Nəsimi, Həqiqi, Həbibi və Xətaidən, ikinci baxışda Füzulidən (qüsurları: Bakıda
nəşr olunmuş dörd cildliklə və monoqrafiya ilə tanış olmayıb, ən qədim “Divan”ı, “Mətləül-etiqad”ın Bakı nəşrini
görməyib, “Rindü-Zahid”, “Söhbətül-əsmar”ın adını çəkməyib), üçüncü baxışda “Töhfeyi-Sami”, “Məcməülxəvas”, “Əhdi Bağdadi” təzkirələri və oradakı Azərbaycan şairlərindən, (Saib Təbrizi və Qövsi Təbrizi) geniş
danışıb, Qövsinin 1958-ci il Bakı nəşrindən, “Seçilmiş əsərləri”ndən və müqəddiməsindən xəbərsiz olub.
Dördüncü baxışda Molla Pənah Vaqif, beşinci baxışda Molla Vəli Vidadi və Şirvan şairləri, Aciz,
Əbdürrəhman Dilbazoğlu, Arif və Salikdən, altıncı baxışda Dəxil, Raci, Dilsuz, Qumri və Sərraf şeirindən,
yeddinci baxışda Ləli, Heyran xanım, Xalxalı, Mirzə Mehdi Şükuhidən, səkkizinci baxışda Abbasqulu ağa
Bakıxanov, İsmayıl bəy Qutqaşınlı, Mirzə Şəfi Vazeh və Qasım bəy Zakirdən, doqquzuncu baxışda XIX əsrin
ikinci yarısındakı ədəbiyyatdan, Mirzə Fətəli Axundzadədən, Seyid Əzim Şirvani, Xurşidbanu Natəvan və ədəbi
məclislərdən, onuncu baxışda Azərbaycan mətbuatı, “Əkinçi” qəzeti və dramaturgiyanın inkişafından bəhs edib.
Həmid Araslı kitabı həm də bəzi simaların yeni təqdimatına görə qiymətləndirib. Əsər farsca yazılıb. Kitabda
Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Arif Ərdəbili, Marağalı Əvhədi, Əssar Təbrizi, Mirzə Əbdürrəhim Talıbov, Zeynalabdin
Marağayidən danışılmayıb, lakin Həmid Araslı əsəri ədəbi həyatımızın fərəhli hadisəsi hesab edib.
Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, Əməkdar elm xadimi, akademik Həmid Araslı türk-müsəlman ədəbiyyatına
aid mülahizə, rəy və məktubların da müəllifidir. Bu tarixi-ədəbi şəxsiyyət Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və
problemləri məcrasında qiymətli tədqiqatların müəllifi olub, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və tarixçiləri sırasında
görkəmli yer tutur. 11 fevral 2019-cu il tarixli Prezident Sərəncamına əsasən AMEA Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutunun 25 fevral 2019-cu ildə keçirdiyi elmi sessiyasında akademik İsa Həbibbəyli, Əməkdar elm
xadimi Qəzənfər Paşayev, professorlar Şirindil Alışanlı, Fəridə xanım Əzizova, Paşa Kərimov və Əlizadə
Əsgərlinin məruzələri də bu elmi həqiqəti bir daha bəyan etdi. Ruhu şad olsun!
Respublika.-2019.-21 aprel.-№86.-S.5.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Nizami Gəncəvi poeziyasının hind qaynağı haqqında yeni tədqiqat
Nüşabə Araslı
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə "Nizami Gəncəvi və "Kəlilə və
Dimnə" motivləri" kitabı nəşr olunmuşdur. Kitabın tərtibçisi və Ön sözün müəllifi fil.ü.f.d., dos. Təhminə
Bədəlova, elmi məsləhətçi akademik Teymur Kərimli, elmi redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü Nüşabə Araslıdır.
Şərq bədii fikir tarixində yeni orijinal mərhələ təşkil edən Nizami yaradıcılığı özünəqədərki mədəni-mənəvi
nailiyyətlər ilə yaxından bağlı olub klassik irsin ən gözəl ənənələri üzərində ucalmışdır. Doğma ədəbiyyatın qədim
şifahi nümunələri, "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları, Y.X.Hacibin "Qutadqu bilik"i, Mahmud Qaşqarinin
"Divanü-Lügat-it Türk" əsəri və başqa əski abidələrə dərindən bələd olan şairin qaynaqlandığı mənəvi sərvətlər
içərisində "Avesta", "Min bir gecə", "Tutinamə", "Sindbadnamə" və başqa ədəbi nümunələrlə yanaşı, məşhur hind
abidəsi "Kəlilə və Dimnə" də əhəmiyyətli yer tutur.
Tədqiqatçıların yekdil qənaətinə görə, "Kəlilə və Dimnə" əsəri əvvəlcə şifahi şəkildə yaranaraq hind xalqı
içərisində yayılmış, sonralar brəhmənlər tərəfindən sanskrit dilində yazıya alınmışdır. Əsər özünün mənalı
mündəricəsi və bədii məziyyətləri ilə din xadimləri, kahin və müdrik filosofların daima diqqət mərkəzində olmuş,
zaman keçdikcə əlavə süjetlərlə həcmcə zənginləşərək təkmilləşmişdir. Sonralar isə yazıya alınaraq möhtəşəm
ədəbi abidə kimi dünya miqyasında şöhrət qazanmışdır.
Məlum olduğu kimi, Sasanilər hakimiyyəti dövründə Ənuşirəvan şahın diqqətini cəlb edən bu əsər şahın
göstərişi ilə həkim Bərzuyə vasitəsilə gizli yollarla İrana gətirilərək pəhləvi, sonralar isə Suriya dilinə tərcümə
edilmişdir. Abbasilər xilafəti zamanında istedadlı münşi kimi şöhrət tapmış Abdullah ibn Əl Müqəffa (720-759)
tərəfindən abidənin ərəb tərcüməsi meydana gəlmişdir.
Bu da məlumdur ki, "Kəlilə və Dimnə"ni fars poeziyasının ilk tanınmış nümayəndələrindən olan Rudəki
şahın tapşırığı ilə fars dilində qələmə almışdır. Həmin tərcümə əldə olmasa da, Firdovsinin "Şahnamə"sində şairin
qeydlərindən xalq içərisində geniş şöhrət qazanmış "Kəlilə və Dimnə" mövzularının ərəbcə tərcüməsi əsasında
fars dilinə çevrilib Rudəkiyə çatdırılaraq (daha doğrusu, nəql olunaraq) nəzmə çəkildiyini öyrənirik. (Bax: "Kəlilə
və Dimnə". Farscadan tərcümə edəni, şərh və izahların müəllifi professor Rəhim Sultanov. 4-cü nəşr. Bakı, 1989.
Səh.321-322).
Abidə sonrakı yüzilliklərdə yunan, yəhudi və daha sonra latın dillərinə tərcümə olunaraq Avropada da
yayılmağa başlamış, "Kəlilə və Dimnə"nin türk, özbək, tatar, monqol tərcümələri yaranmışdır. Şərq ictimai-bədii
fikir tarixində özünün çoxcəhətli təsiri ilə seçilən bu əsər müxtəlif dillərə tərcümə olunmaqla yanaşı, dünya
xalqları ədəbiyyatlarına da nüfuz edərək mənzum hekayə, təmsil, alleqorik səciyyəli hekayə-məsəl (süjetli məsəl)
və başqa bu kimi ədəbi növlərin yaranması üçün də əsas təşkil etmişdir.
"Kəlilə və Dimnə" mövzuları Azərbaycan klassik ədəbiyyatında fəlsəfi, tarixi səciyyəli əsərlərdə özünü
qabarıq göstərərək XI-XII əsrlər qəsidə ədəbiyyatından tutmuş epik şeirimizin əksər nümunələrində aydın əksini
tapmışdır.
Azərbaycan xalqının dahi şairi Nizami Gəncəvi "Kəlilə və Dimnə" ilə yaxından tanış olmuş, "Xəmsə"sinə
daxil poemalarında qədim abidənin ibrətamiz məzmunu və özünəməxsus poetik cizgilərinə xüsusi diqqət yetirərək
ondan yaradıcılıqla faydalanmışdır.
"Kəlilə və Dimnə" əsərinin Nizami sənətinə təsirindən söhbət açılarkən ilk növbədə şairin "Xosrov və Şirin"
poemasında dövrün görkəmli filosofu olan Bozorg Ümmidin Şirinin xahişi ilə "Kəlilə və Dimnə"dən 40 təmsil
söyləməsi yada düşür. Abidənin qədimliyini, onun əxlaqi-tərbiyəvi səciyyəli mövzu və motivlərinin
məşhurluğunu göstərən bu fəsildə heyvanlar aləmindən götürülmüş, canlıların dili ilə bir çox real məsələlər əksini
tapır: ustad bilici həyati, vacib problemlərə, o sıradan ədalət, dövlətin idarəsi, şah və onun vəzifəsi, şahlığı
şərtləndirən başlıca amillər, insan və cəmiyyət, başçı və xalq münasibətlərinə toxunur, ağıl, zəka və biliyin
zəruriliyindən danışır. Nizami Bozorg Ümmidin abidə ilə bağlı düşüncələrində insan təbiətinin incəliklərindən də
bəhs edərək bilicinin dili ilə oxucuya üz tutur, müasirlərini ehtiyatlı olmağa, boş xəyallar ardınca qaçmamağa,
hiylə və riyadan çəkinməyə çağırır, diliuzunluq etməməyi, yersiz qürurdan, lovğalıqdan, tamahkarlıqdan,
fitnəkarlıqdan əl götürməyi, dünyaya, var-dövlətə uymamağı, qəflətdən qurtarmağı, yaxşılıq etməyi öyrədir.
Nizami "Kəlilə və Dimnə"dən gətirdiyi nümunələrin məzmununu nəql eləmir. Ustad sənətkar bir beytdə
hekayənin məzmunu və ideyasını açan işarələrlə abidə haqqında əsər qəhrəmanlarında olduğu kimi, oxucularda
da aydın təsəvvür yarada bilir. Şairin belə lakonik beytləri o dövr ziyalılarının "Kəlilə və Dimnə"yə yaxından
bələd olduqlarını bir daha təsdiq edir. Təsadüfi deyildir ki, "Kəlilə və Dimnə" əsəri ilə bağlı deyilmiş bu beytlər
abidəyə uyğun sıralanmışdır və bir qayda olaraq, beytin ilk misrası nağılın əsas qayəsini, 2-ci misrası isə
məzmununu yada salır.
Noxostin qoft kə`z xod bər həzər baş,
Ço qave-Şətrəbe z`on şire-cəmmaş.
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(Əvvəl dedi: özündən həzər et, necə ki şıltaq şirdən öküz Şətrəbə (qorundu)).
Be təlbis an təvanı xord əz in rah
K`əz on təble-dəride xord tubah.
(Hiylə ilə bu yoldan onu yeyə bilərsən ki, tülkü o yırtıq təbildən yedi).
"Kəlilə və Dimnə"nin əsas məzmununu brəhmənin hind padşahının istəyilə ona təklif olunan həyati
əhəmiyyətli məzmunda hikmətamiz rəvayət və əhvalat danışması təşkil edir. Hər əhvalatla bağlı alınan qənaətlər
atalar sözü və aforizm kimi xalq içərisində yayılaraq çox zaman şifahi ədəbiyyat və klassik nümunələrdə də bədii
əksini tapır. Abidənin Şərq xalqları ədəbiyyatlarında tez-tez özünü büruzə verən mövzu və motivləri Azərbaycan
ədəbi fikrində də öz təsirini göstərmiş, xalq yaradıcılığı və yazılı nümunələrdə də aydın duyulmuşdur.
Nizami Şərqdə geniş yayılmış məşhur hind abidəsinə tez-tez müraciət etmiş, hələ "Xəmsə"nin ilk poeması
"Sirlər xəzinəsi"ndən tutmuş poemalarının hamısında yer alan fikri-nəzəri görüşləri və bunların təsdiqinə xidmət
edən təmsil səciyyəli hekayələri ilə də "Kəlilə və Dimnə"yə yaxınlaşmışdır. "Ovçu, it və tülkü hekayəsi",
"Harunərrəşid və dəllək", "Baqqal və tülkü", "Bülbül və qızılquş" hekayələri "Kəlilə və Dimnə" abidəsini
xatırladır. (Bax: R.Azadə. "Nizami Gəncəvi. Həyatı və sənəti". Bakı, 1979. Səh.164).
"Kəlilə və Dimnə" təsiri Nizami əsərlərində şairin tez-tez qarşılaşdığımız kiçik həcmli daxili hekayə,
miniatür süjet və epik səciyyəli hekayə-məsəllərə müraciətində də aydın duyulur. "Sirlər xəzinəsi"ndə "Ördək və
şahin" haqqında bəhs edən miniatür süjet "Kəlilə və Dimnə" abidəsini yada salır:
Baz be bət qoft ke səhra xoş əst,
Qoft şəbət xoş ke məra ca xoşəst.
(Şahin ördəyə dedi ki, səhra gözəldir. (Ördək) dedi ki, gecən xeyrə qalsın ki, mənim yerim gözəldir).
Əsərlərindəki yüksək bədii idealların daha aydın anlaşılmasına xidmət edən əsas məzmundan kənar hekayə
və fəlsəfi-əxlaqi məzmunlu təmsillərin gözəl nümunələrini yaradan dahi şair didaktiki-tərbiyəvi görüşləri ilə
yanaşı, ictimai-fəlsəfi düşüncələrini də canlılar aləmindən aldığı əhvalat və heyvanların dili ilə oxuculara çatdırır.
Nümunə üçün şairin özünə müraciətlə söylədiyi fəlsəfi-didaktiki səciyyəli kiçik bir hekayəyə baxaq:
Şenidəm ke rubahe-rəngin berus
Xodarayi başəd be rənge-ərus.
Ço baran bud ruz, bad o gərd
Berun navərd muye-xiş əz nəvərd.
Be gənci konəd bi ələf caye-xiş,
Nəlisəd məgər dəst ya paye-xiş.
Peye-pustin xune-xodra xorəd,
Həme kəs tən u pust ra pərvərəd.
Sərəncam kayəde əcəl suye-u
Vəbale-təne-u şəvəd muye-u.
Bedan muye-qəsde-xunəş konənd,
Berusvayi əz sər berunəş konənd.
(Eşitdim ki, rəngli rus tülküsü, özünü bəzəyən bir gəlin kimi, əgər gündüzlər yağış, külək, burulğan olsa,
tükünü yuvasından bayıra çıxarmazdı. Bir küncə çəkilib yeməksiz qalıb ancaq əlini, ya ayağını yalayardı. Dərisini
qorumaq üçün öz qanını içərdi. Hamı öz bədənini, o isə dərisini qoruyardı. Axırda ki, əcəl onun tərəfinə gəldiyi
zaman dərisi bədəninin bəlası olar. O dəri ilə onun özünə qəsd edərlər, rüsvayçılıqla (dərisini) onun başından
çıxararlar. Yeri bəzəmək nəyə lazımdır ki, ondan qalxmağın qaçılmazdır).
"Leyli və Məcnun" əsərində də qəhrəmanının dili ilə yersiz gülüşün zərər gətirməsindən danışarkən Nizami
bunu aşağıdakı təmsil ilə oxuculara çatdırır.
Kəbki bedəhən gereft muri
Mikərd bedan zəif zuri.
Zəd qəh-qəhə mur bi kərani
Key kəbk to`in çenin çe dani.
Şod kəbke-dəri ze qəh-qəhə sost,
K`in pişeye-mən, nə pişeye-tost.
Çun qəh-qəhe kərd kəbk hali,
Minqar ze mur kərd xali.
Hər qəhrəhe kin çenin zənəd mərd.
Şək ni ke şekuh əz u şəvəd fərd.
Xənde ke nə dər məğam xişəst
Bər xorde-hezar gerye bişəst.
(Bir kəklik bir qarışqanı ağzına alıb o yazığa əziyyət verirdi. Qarışqa qəhqəhə çəkərək (dedi), ey kəklik,
sən belə gülə bilərsənmi? Kəklik gülməkdən süst olaraq (dedi) bu mənim peşəmdir, sənin yox. Elə ki, kəklik
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qəhqəhə çəkdi dimdiyindən qarışqa düşdü. Adamın çəkdiyi belə qəhqəhə, şübhəsiz ki, onun şöhrətini azaldır.
Yerində olmayan gülüş min ağlamaqdan pisdir).
"Xosrov və Şirin" əsərində düşməndən onun öz əli ilə xilas olmağın mümkünlüyünü bildirən şair fikrini
aşağıdakı təmsil ilə oxucunun diqqətinə çatdırır:
Şenidəm ke əz qorq rubahgir,
Bebange-səgan rəst rubahe-pir.
Do qorq cəvan toxme-kin kaştənd,
Peye-rubəhe-pir bər daştənd.
Dehi bud dər vey səgane-bozorg,
Həme təşneye-xune-rubəh o qorq.
Yeki bang zəd rubəhe-çaresaz
Ke, binəd əz dəhan səgan kərd baz.
Səgane-dəh avaz bər daştənd,
Ke rubahra qorq pəndaştənd.
Ze bange-səgan k`aməd əz durdəst
Rəsidənd qorqan o rubah rəst.
Sekalidəne-kardan vəqte-kar,
Ze doşmən bedoşmən şəvəd rəstkar.
(Eşitdim ki, tülkü tutan qurddan qoca tülkü itlərin səsi ilə qurtardı. İki cavan qurd ədavət toxumu əkib qoca
tülkünün izinə düşdülər. Bir kənd vardı ki, orada böyük itlər hamısı tülkü və qurd qanına susamışdı. Çarə axtaran
tülkü bir qışqırıq qopardı ki, itlərin ağızlarındakı bəndi açdı. Kəndin itləri səsləndilər. (Onlar) tülkünü qurd zənn
elədilər. İtlərin uzaqdan gələn səsindən qurdlar gəldi və tülkü xilas oldu. İş bilən (kəs) iş vaxtı fikirləşməklə
düşməndən düşmən əli ilə qurtarar).
Qeyd olunduğu kimi, "Kəlilə və Dimnə" motivləri Nizami əsərlərinə daha çox xalq yaradıcılığı vasitəsilə
nüfuz etmişdir. Abidənin xalq təfəkkürünə keçmiş və xalq içərisində geniş yayılmış mövzu və motivləri öz
yaradıcılıq qidasını şifahi xalq ədəbiyyatı və folklordan alan şairin əsərlərində də parlaq əksini tapmışdır.
Nizami özünün xalq zəkasına tez-tez müraciəti, el hikməti və xalq fəlsəfəsindən bəhrələnməsi, humanist
düşüncələri və əxlaqi-tərbiyəvi görüşlərini mənalı atalar sözləri və aforizmlərlə təsdiq etməklə də hind abidəsinə
yaxınlaşır. Dərin fəlsəfi səciyyəli, lakonik və poetik tutumlu aforizmlərə müraciət Nizami sənətini hind abidəsi
ilə birləşdirən xarakterik yaradıcılıq xüsusiyyəti kimi diqqəti cəlb edir.
***
Nizaminin "Kəlilə və Dimnə"yə müraciəti, əlbəttə, dediklərimizlə məhdudlaşmır. Şair özünün yüksək
bəşəri idealları və humanist görüşlərinin ifadəsində olduğu kimi, həyat, insan, kainat haqqındakı ictimai-fəlsəfi
mülahizələrində də "Kəlilə və Dimnə" abidəsi ilə uyar mövqedən çıxış etmişdir. Nizami əsərlərində, ideya-fikir
baxımdan olduğu kimi, bəzi xarakterik bədii cizgilərin, poetik ifadə və vasitələrin də hind abidəsi ilə yaxınlığını
izləmək mümkündür.
Professor Rəhim Sultanovun tərcüməsi ilə nəşr olunmuş "Kəlilə və Dimnə" kitabının başlanğıcında verilən
İbn-əl Şah əl Farisi adı ilə şöhrət tapmış İbn Səhbanın müqəddiməsində abidənin müəllifi sayılan Beydəbanın
Dəbşəlim şahla görüşərkən ona söylədiyi nəsihətamiz sözlərlə yanaşı, onun şahı çəkinmədən tənqid etməsini
götürək. "Sən miras olaraq dövlət və ordu alıbsan, lakin öhdənə düşən vəzifəni yerinə yetirmirsən, hakimiyyət
başına keçmiş şahlardan tələb olunan qayda-qanuna riayət etmirsən. Yox, sən həddini aşıbsan, zülmlər edibsən,
təkəbbür və qürur sənin gözünü tutub, rəiyyətə həqarətlə baxırsan, yaramazlıq edirsən, törətdiyin cinayətlərin isə
sayı-hesabı yoxdur". (Bax: "Kəlilə və Dimnə". Farscadan tərcümə edəni, şərh və izahların müəllifi professor
Rəhim Sultanov. 4-cü nəşr. Bakı, 1989. Səh.26).
Beydəba ilə şahın uzun-uzadı söhbətindən gətirdiyimiz bu kiçik nümunədə aydın gördüyümüz cəsarət,
kəskin tənqid bizə Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" əsərində kəfən geyib şahın hüzuruna gələn və şahın nöqsanlarını
qorxmadan onun üzünə deyən, doğru danışan qoca zahidi, eləcə də Sultan Səncərin ətəyindən tutub onun
ədalətsizliyinə qəti etirazını bildirən qarını xatırladır.
Həmin müqəddimədə rastlaşdığımız "Atalar deyiblər ki, "Dilini saxlasan, başın salamat olar", "Yersiz
danışmağın nəticəsi peşmançılıqdır" sözləri də Nizaminin:
Çe ziba qofteəst an mərde-huşyar
Ke gər sər bayədət ser ra negəhdar.
(O sayıq qoca necə gözəl demişdir ki, "Başını salamat istəyirsənsə, sirrini (demə) saxla")
- beyti ilə mənaca yaxından səsləşir.
Nizaminin "İqbalnamə" əsərində zəmanə şahının mədhində dediyi aşağıdakı misralara diqqət yetirək:
Oqabəş ço pər bər zənəd bər sepehr,
Şekarəş nəbaşəd məgər mah o mehr.
Ke başəd ki ta be dovrane-u.
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Konəd dozdi seyrət o sane-u.
Sorure-vey an dozd gərdəd xərab
Ke xod ra rəsən sazəd əz mahtab.
(Onun qartalı asimanda qanad çalanda Ay və Günəş onun ovu olar. Onun zəmanəsində kim onun təbiətini
və sanını oğurlaya bilər? Onun şadlığını o Ayın işığından ip düzəldən oğru korlaya bilər).
Nizaminin bu beytlərində bir xalq nağılına işarə edilir. (Bax: H.Araslı. "Nizami və xalq ədəbiyyatı". //
Nizami Gəncəvi (Məqalələr məcmuəsi). Bakı, Az SSR EA nəşriyyatı, 1947. Səh.26).
Nağılda deyilir ki, "Gecə vaxtı evə oğru gəldiyini hiss edən Molla, oğru eşitsin deyə, zövcəsinə deyir ki,
sən bilirsənmi mən dünən evə necə gəldim? Zövcəsi deyir: "Yox!". Molla sözünə davam edərək söyləyir: "Mən
"ismi-əzəm" (və bir-iki ərəb sözü deyir) oxuyub Ayın işığından yapışıb bacadan içəri girdim". Bunu eşidən oğru
ev sahiblərini yatmış biləndən sonra Mollanın sözlərini təkrar edib özünü bacadan içəri atır və bərk əzilir...
Maraqlıdır ki, eyni nağıl bəzi əhəmiyyətsiz dəyişikliklərlə "Kəlilə və Dimnə"də əksini tapmışdır. Əsərin
tərcüməsinin nəşrində "Oğru əhvalatı" başlığı ilə verilən bir hekayədə ev yiyəsi Molladan fərqli olaraq zövcəsinə
gənclikdə böyük oğru olduğunu söyləyir. Aylı gecələrdə dövlətli adamların evlərinin divarlarının dibinə gəlib
yeddi dəfə "Şolem! Şolem!" deyib Ayın işığından tutub, bir anda damın üstünə qalxıb oradan içəri daxil olduğunu
bildirir...
Oğrular bu əhvalatı eşidəndən sonra oğrubaşı ev sahiblərinin yatdığını görüb yeddi dəfə "Şolem, Şolem" deyib bacadan evə düşmək istərkən damdan yıxılaraq ev yiyəsi tərəfindən çomaqla döyülür...
Başqa bir misal...
Abidədə Kəlilə və Dimnənin söhbəti zamanı Dimnənin şaha yaxınlaşmaqla bağlı mülahizələrini dinləyən
Kəlilənin dediyi "...Şahlarla dostluq etmək çox təhlükəlidir. Atalar deyiblər ki, üç işə girişməyə yalnız nadan adam
cəsarət edər: Şahlarla dostluq etməyə, dadına baxmaq xatirinə zəhər içməyə, sirri arvada verməyə. Ağıllı adamlar
şahı elə bir sıldırım dağa bənzətmişlər ki, onun üzərində çoxlu meyvələr, müxtəlif xəzinələr vardır, lakin bununla
birlikdə ora pələnglər, şirlər, canavarlar və başqa yırtıcı heyvanlar yuvasıdır. Ora qalxmaq qorxulu, orada qalmaq
isə daha qorxuludur" ("Kəlilə və Dimnə", Bakı, 1989. Səh.64).
Eyni qənaətlə Nizami əsərində də qarşılaşmaq mümkündür.
Padşəh atəşəst kəz nurəş
Eymən an şod ke binəd əz durəş.
Vatəşi an qolist gohərbar
Dər bərabər qol əst o dər bər xar.
(Padşah elə bir oddur ki, onun işığından (ancaq) onu uzaqdan görən əmin ola bilər. Və o atəş gövhər saçan
bir güldür, qarşıda gül, qucaqda isə tikandır).
Abidədə şahlarla yaxınlıq etmək barədə düşüncələrin özünəməxsus poetik vasitələrlə təqdiminə də Nizami
həssaslıqla yanaşmış, xalq yaradıcılığının özünəməxsus sadə, düşündürücü bədii vasitələrindən də öz əsərlərində
yaradıcılıqla faydalanmışdır. Kəlilənin Dimnə ilə söhbətində belə bir bənzətmə ilə qarşılaşırıq. "Şahlar öz
mərhəmətini fəzilət sahiblərinə deyil, bəlkə özünə yaxın, nəsilbənəsil ona xidmət edib müxtəlif yollarla hörmət
qazanmış adamlara göstərirlər. Şahlar bu cəhətdən üzüm tənəklərinə oxşayırlar, özlərinə daha yaxın olan ağaclara
sarınırlar" ("Kəlilə və Dimnə", səh.63).
Eyni bənzətmə (təşbih) Nizaminin "Yeddi gözəl" əsərində də işlənir:
Padşah həm ço taki-ənqur əst,
Nəpiçəd dər an kəz u dur əst.
Van ke piçəd dər u saz darı
Bix o barəş kənəd besəd xari.
(Padşah üzüm tənəyi kimidir, özündən uzaq olana sarınmaz. Nəyə sarınarsa, onun kökünü, meyvəsini yüz
xarlıqla qoparar).
Nizaminin "İskəndərnamə" poemasından gətirdiyimiz
Nəsihətgəri ba xudavəndi-zur,
Bovəd toxmi əfkənde dər abe-şur.
(Gücünə məğrur olan padşaha nəsihət etmək, Toxumu şor suya atmağa bənzəyir)
- beytdə şairin əkinçi əməyi ilə bağlı işlətdiyi mürəkkəb bənzətmə (təşbih) "Kəlilə və Dimnə"də Şətrəbənin
Dimnəyə dediyi "Qədir-qiymət bilməyənə xidmət edib nəsihət vermək şoranlıqda toxum əkmək kimidir"
bənzətməsini yada salır.
Yaxud abidədə Kəlilənin Dimnə ilə söhbətində həyati məsələlərlə bağlı rəy mübahisələrində dediyi: "Ağıllı
adamlar qüdrətli, güclü, məğlubedilməz olduqları zaman belə, vuruşdan imtina etmiş, fitnələri yatırmağı,
hücumları dayandırmağı, müharibə təhlükələrini aradan qaldırmağı lazım bilmişlər..." kimi sözlərlə savaş
əleyhinə çıxması Nizami əsərlərində şairin müharibəyə etirazını bildirən beytlərlə yaxından səsləşir:
Cəhanəş ke solh o cəng azmud,
Ze cəngəş ziyan did o əz solh sud.
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(Sülh və müharibə ilə sınanmış dünya müharibədən ziyan, sülhdən xeyir görmüşdür)
Döyüşdən yaxşıdır barışıq, şəfqət,
Biri dərd gətirər, biri səadət.
"Kəlilə və Dimnə" əsərinin "Bayquş və qarğa" fəslində oxuyuruq: "Düşməni səbr və hiylə ilə daha tez
darmadağın etmək olar, nəinki vuruş və müharibə ilə. Ona görə deyiblər ki, "ağıl gücdən üstündür". Məsələn, bir
adam nə qədər qüvvətli və güclü olursa-olsun, vuruşda on və ya ən çoxu iyirmi adamdan artıq öldürə bilməz.
Halbuki, ağıllı bir adam tədbir tökməklə bir ölkəni xaraba edib qüvvətli bir ordunu məğlubiyyətə uğrada bilər...
Maraqlıdır ki, eyni qənaətə Nizaminin "Xosrov və Şirin" əsərində də rast gəlirik. Xosrovun Bəhram
Çubindən qorxub Azərbaycana qaçması fəsli Nizaminin aşağıdakı beytləri ilə başlayır.
Kelidi-fəthra dəndan pədidəst
Ke raye-ahənin zərrin kelidəst.
Ze səd şəmşirzən raye-ğəvi beh,
Ze səd qaleb koləhe-xosrəvi beh.
Be ray ləşkəri ra beşkəni poşt,
Be şəmşiri yeki ta deh təvan koşt.
(Zəfərin açarının dişləri görünür. Dəmir kimi (möhkəm) fikir zəfərin qızıl açarıdır. Yüz qılınc vurandan
qüvvətli fikir yaxşıdır. Yüz qəlibdən bir şahlıq papağı yaxşıdır. Bir fikirlə (rəylə) qoşunun belini qırarsan. Qılıncla
bir, ya ona qədər adam öldürə bilərsən).
"Kəlilə və Dimnə"də "Şir və öküz" fəslində Şətrəbəyə toxunmamasının səbəbini şir yoğun agacları
kökündən qoparıb, möhkəm binaları, uca qalaları və qalın barıları dağıdan qüvvətli fırtınaların balaca və zərif
otlara zərər yetirməməsi ilə izah edir. "Xosrov və Şirin" əsərində oğlu Şiruyə tərəfindən atəşgaha salınan Xosrova
Şirinin təsəlli verərkən işlətdiyi Ze badi ki kolah əz sər konəd dur,
Çiyah asude başəd sərv zəncur.
(Başdan papaq götürən (güclü) fırtına zamanı ot asudə qalar, sərv inciyər)
- beyti məzmunca "Kəlilə və Dimnə"dən yuxarıda gətirdiyimiz fikirlə üst-üstə düşür.
Nizami sənətini "Kəlilə və Dimnə"yə yaxınlaşdıran məzmun və məna incəlikləri çoxdur. Biz bu yazımızda
onun bir qismindən söhbət aça bildik. Dediklərimizə bir-iki nümunə də artıraraq fikrimizi yekunlaşdırmaq
istəyirik.
Nizami poemalarında oxucunun tez-tez qarşılaşdığı rəvayətli ifadə, xalq ədəbiyyatı nümunələrinə işarə
kimi anlaşılan xatırlama beytlər də şairin qaynaqlandığı hind abidəsini yada salır.
Məsəl zəd qorq çun rubəh dəğa bud.
Tələb mən kərdən o ruzi tora bud.
(Qurd misal çəkdi ki, tülkü hiyləgər olduğundan mən istədim, (amma) sənə qismət oldu).
Əz an bər qorge-rubəh yaft şahi.
Ke rubəh dam binəd qorq mahi.
(Tülkü ona görə qurda şahlıq edir ki, tülkü tələni görür, qurd balığı).
Küliçə geman kərdən əz qorse-mah,
Fekəndəst besyar kəsra be çah.
(Ayı külçə zənn etmək çoxlarını quyuya salmışdır).
Beləliklə, Şərq ədəbi-bədii fikrinin inkişafında mühüm yer tutan "Kəlilə və Dimnə" Nizami yaradıcılığında
da dərin izlər buraxaraq dahi şairin ölməz əsərlərinin əsas qaynaqlarından birinə çevrilmişdir. Qədim hind
abidəsinin Nizami əsərlərinin ideya-məzmununda aydın duyulan təsiri onun "Xəmsə"yə daxil poemalarının
demək olar ki, hamısında üslub və poetik baxımdan da özünü qabarıq göstərərək şairin poeziyasında əxlaqididaktik səciyyə, simvolik-rəmzi ifadələrin və mənalı alleqoriyanın daha da qüvvətlənməsində mühüm əhəmiyyət
daşımışdır. "Kəlilə və Dimnə"yə müraciət Nizami şeirinin cəlbedici ruhunu yüksəldərək məzmunun daha
anlaşıqlı, məntiqli və oxunaqlı olmasına, şairin ictimai-bədii mülahizələrinin daha inandırıcı alınmasına kömək
etmişdir.
Bununla belə, onu da deməliyik ki, Nizami "Kəlilə və Dimnə" abidəsini təşkil edən fəlsəfi-didaktiki
hekayələrin məzmun və ideyasını, sadəcə, təkrar etməmiş, ustad sənətkar qədim hind yadigarlarından böyük
məharətlə, zəmanəsinin mənəvi-estetik tələblərinə və əsərin məzmunu və bədii məqsədəmüvafiq tərzdə
bəhrələnmişdir. Xalq yaradıcılığı, xalq təfəkkürü ilə yaxından bağlı olan böyük şair əsərlərində el rəvayətləri,
lətifə, təmsil və başqa xalq ədəbiyyatı nümunələrinə də tez-tez müraciət etməklə yanaşı, bunları təkrarsız
yaradıcılıq təbiəti və nadir poetik dühasının məhsulu olan əlavələrilə zənginləşdirmiş, hikmətli xalq məsəlləri,
atalar sözləri və aforizmləri işlənmə məqamı və müəllif amalına uyğun, orijinal tərzdə mənalandırmaqla
seçilmişdir.
***
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Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Təhminə Bədəlovanın oxuculara təqdim olunan bu kitabında
Azərbaycanın mütəfəkkir şairi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasında "Kəlilə və Dimnə"dən hər biri
bir beytlə xatırlanan 40 hekayə toplanılaraq abidədə əksini tapan ardıcıllıqla prof. R.Sultanovun tərcüməsində tam
şəkildə oxuculara təqdim olunur. Tərtibçi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" məsnəvisində əksini tapan
xatırlama beytlərin prof. H.Məmmədzadə və türk ədəbiyyatşünası S.Sevsevilin tərəfindən Azərbaycan və türk
dillərinə edilmiş filoloj (sətri) tərcümələrini də əlavə etməklə abidədən gətirilən hər hekayənin məzmun və ideyası
ilə oxucunu tanış edir. T.Bədəlova hər hekayədən çıxarılan nəticəni də ayrıca göstərmiş və bununla da kitabın
gənc nəslin yetişməsinə, vətənə, cəmiyyətə, müstəqil dövlətimizə layiqli şəkildə formalaşmasına göstərə biləcəyi
əhəmiyyətli təsiri nəzərə çatdırmışdır.
İnanırıq ki, nizamişünaslığa yeni bir hədiyyə olan bu kitab nizamisevərlər tərəfindən maraqla qarşılanacaq
və klassik poeziyamızın dahi ustadı Nizami Gəncəvinin qədim hind mədəniyyətinə yaxından bələd olması,
Azərbaycan ədəbi-fəlsəfi fikrinin əski əlaqələrinin üzə çıxarılması, ümumiyyətlə, Nizami irsinin fikri-estetik
qaynaqlarının öyrənilməsi baxımından faydalı olacaq.
Ədəbiyyat qəzeti. - 2019.- 7 dekabr. - № 45/46. - S. 22-23 .

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Klassik ədəbi irsimizdə mənəvi və fiziki sağlamlığın təcəssümü
Mobil Aslanlı HUNTÜRK
Pedaqoji elmlər doktoru, Beynəlxalq dərəcəli hakim
Bu bir həqiqətdir ki, hər bir bəşər övladı yüksək mənəviyyata, əməksevər, humanist keyfiyyətlərə malik
vətəndaş olmaqla bərabər, həm də möhkəm sağlamlığa, lazımi güc və qüvvətə, habelə bir sıra digər fiziki
keyfiyyətlərə yiyələnməlidir. Qətiyyən unutmaq olmaz ki, sağlamlıq insanın yalnız şəxsi firavanlığı üçün deyil,
başqa cəhətlər üçün də əhəmiyyətlidir. Yəni, adam fiziki cəhətdən sağlam, fəal və davamlı olarsa, heç şübhəsiz
ki, o, quruculuq işlərində, özünün Vətəninin müdafiəsində, yaxşı və ağır günlərində bir o qədər yaxından iştirak
edər, yararlı bir varlığa çevrilər. Bir sözlə, bu cür adam həyatın insanlara verdiyi nemətlərin hamısından daha
səmərəli şəkildə istifadə edə bilər.
Müasir dövrdə cəmiyyətimizin üzvü olan hər bir adam təkcə öz ölkəsini həqiqi məhəbbətlə sevən bir
vətəndaş kimi səciyyələnmir. O, həm də zəngin fiziki, mənəvi keyfiyyətləri, doğma torpağını, Vətənini müdafiə
etməsi, əmək qüdrətinin ucalması ilə fərqlənməlidir. Bütün bunlar isə bilavasitə onun sağlamlığı ilə sıx bağlıdır.
Heç də təsadüfi deyildir ki, yüksək zəka sahibləri insan sağlamlığını, hər şeydən əvvəl, onun mənəvi sərvəti hesab
etmişlər.
Yer üzünün əşrəfi insanın sağlamlığı və onun yaradıcılıq imkanları müasir ekoloji böhranın çox ciddi
narahatçılıq yaratdığı bir zamanda daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu bir həqiqətdir ki, böyük elmi-texniki
nailiyyətlər insanın sağlamlığını bədən tərbiyəsi və idman qədər möhkəmlədə bilmir. Əksinə, elmi-texniki
nailiyyətlər tədricən fiziki əməyi sıxışdırıb aradan çıxardığına görə, təbiətən mütəhərrik olan insanın fiziki
hərəkətlərini məhdudlaşdırır, bədən üzvlərinin ahəngdar inkişafına mane olur. Üstəlik ekoloji gərginlik - havanın,
suyun, torpağın çirklənməsi onun vəziyyətini xeyli çətinləşdirir.
ümumi rəy göstərir ki, sağlamlığı möhkəmlətmək üçün ən yaxşı amil bədən tərbiyəsi və idmandır.
Sağlamlıq heç bir xəzinə ilə müqayisə edilməyəcək dərəcədə dəyərli bir sərvətdir ki, insan həyatına məna, şənlik
və xoşbəxtlik verir.
Sağlamlıq insanın mənəvi və fiziki keyfiyyətlərinin məcmusudur. Çünki şəxsiyyətin ahəngdarlığı elə
ümumbəşəri dəyərdir ki, ona yalnız fiziki və mənəvi kamillik vasitəsilə nail olmaq mümkündür. Odur ki, insanın
mənəvi və fiziki sağlamlığı uğrunda mübarizəsi zəmanəmizin ən ümdə vəzifələrindən biridir. İnsanın
uzunömürlüyü, müvəffəqiyyətli əmək fəaliyyəti, ailə həyatı, sağlam nəsil yetişdirməsi və onu düzgün
tərbiyələndirməsi sağlamlıqdan çox asılıdır.
Həqiqətən də sağlam olan kəs həyatda hər şeyə nail ola bilər. Unutmaq olmaz ki, sağlamlıq birdirsə,
xəstəlik minlərlədir. Sağlam adamlar həyatda çox fəal, nikbin və xoşxasiyyət olur. İntibah dövrünün məşhur
həkimi Ambruaz Pare haqlı olaraq demişdir ki, şən adamlar tez sağalırlar. Məhz buna görə də müasir dövrün
adamları təkcə təbiətin onlara bəxş etdiyi nemətlərlə kifayətlənməyib, daim özlərinin fiziki təkmilləşməsi və
mənəvi kamilləşməsi qayğısına qalmalıdırlar. Bunun üçün sağlam həyat tərzinin yaradılması, hər şeydən əvvəl,
kütləvi bədən tərbiyəsi və idmanın geniş inkişafı ilə əlaqələnir.
Tarixin inkişaf təcrübəsi göstərir ki, fiziki tərbiyənin inkişafında hər hansı xalqın nə qədər çox xidməti
olarsa, həmin xalq kamil və yetkin insan tərbiyə edilməsində qarşıya qoyduğu məqsədə daha çox yaxın
olar. Cəsarətlə demək olar ki, hər bir millətin ümumi mədəni səviyyəsi onun idmana, fiziki kamillik göstəricisinə
olan münasibətilə də qiymətləndirilə bilər.
Təbabətin banisi Hippokrat göstərir ki, hərəkətsiz müalicə yoxdur. Böyük Roma şairi Horatsi isə
insanların sağlamlığını qorumaq üçün onlara qaçmağı məsləhət görürdü. O yazırdı: “Sağlam ikən qaçmasan,
xəstələnəndən sonra qaçacaqsan”. Onun fikrincə, gimnastika, fiziki hərəkətlər, idman yerişi öz iş qabiliyyətini,
sağlamlığını, xoşbəxt həyatını qorumaq istəyən hər kəsin məişətinə möhkəm daxil olmalıdır. Dünyanın ən nüfuzlu
böyük idman bayramı olan “Olimpiya oyunları”nın vətəni Yunanıstandakı qədim Elladanın qayaları üzərində
yazılmış sözlərdə həmin fikir daha qabarıq və müdrikcəsinə, əzəmətlə səslənir: “Güclü olmaq istəyirsənsə qaç,
sağlam olmaq istəyirsənsə qaç, gözəl olmaq istəyirsənsə qaç”. Məşhur yunan filosofu, yazıçı və tarixçisi Plutarx
isə belə yazırdı: “Gimnastika təbabətin şəfaverici hissəsidir”.
Göründüyü kimi, bu müdrik insanlar, dövrünün görkəmli zəka sahibləri fiziki tərbiyənin, idmanın
müxtəlif növlərinə istinad edərək insanların onun sayəsində sağlam, gümrah, gözəl, yaraşıqlı, nikbin böyüməsi və
yaşamasını sübut etməyə çalışırlar. İnsanın cismən və ruhən sağlam, həm də gümrahlığı onun bir-birilə vəhdətdə
təmin olunması dünyanın bir çox filosofları kimi dahi Nizaminin də diqqətindən yayınmamışdır. Şairin fikrincə,
sağlam bədən sağlam fikrin, sağlam düşüncənin olması üçün labüd şərtdir. Odur ki, şair insanın mənəvi, əqli və
fiziki yetkinliyini bütövlükdə götürür:
Bədən sağlam olsa, saf olar söz də,
Süst adam süst olar bədəndə, sözdə.
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Cəmiyyətin təkamülünün bütün mərhələsində fiziki tərbiyə, fiziki mədəniyyət problemi özünəməxsus
qanunauyğunluqlar əsasında inkişaf etmiş və ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi bəşər övladının fiziki
inkişafına xidmət göstərmişdir.
Qədim Yunanıstanda Spartalılar kimi gələcək nəslin sağlamlığı üçün zəif, cılız və xəstə doğulan körpələri
Tayget qayasından atmaq kimi sərt və amansız qanunlarımız olmasa da, müdrik analarımız həmişə övladlarını
sağlam, gümrah, igid böyütmək üçün çalışıblar. Sağlamlığın zərurəti, el üçün, millət üçün güclü, davamlı,
dəyanətli övlad böyütməyin məsuliyyəti qız-gəlinlərimizə keçmişdən miras qalan gözəl ənənə kimi bu gün
və sabah da davam etdirilməlidir.
Türklər tarix boyu övladlarını fiziki baxımdan yetkin, kamil, gümrah, qıvraq və xoş əhval-ruhiyyədə
görmək arzusu ilə yaşamış, bu yolda bütün fiziki vasitə və imkanlardan lazımınca istifadə etmişlər. Onlar hətta
ömür-gün yoldaşı seçərkən də bu əlamətlərə ciddi diqqət yetirmişlər. El arasında: “Maya budlu arvad al, nər qollu
oğul doğsun” kimi sərrast, məntiqə uyğun deyilmiş bu aforizm göstərir ki, xalq arasında sağlam, dözümlü, fəal
və zirək qızlarla ailə qurmaq ehtimalı üstünlük təşkil edərmiş.
Bu da bir həqiqətdir ki, qızların özü, həm də valideynləri oğlan seçməzdən əvvəl onun ağlı-kamalına,
nəsil-nəcabətinə, maddi imkanına və s. görə deyil, ən çox onun igiddir ərənliyinə, cəsarət və hünərinə, qüvvə və
dəyanətinə diqqət yetirərmişlər. Biz bu fikrin əsasını türk xalqlarının böyük mənəvi sərvəti olan “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarında Salur Qazan - Burla xatun, Dirsə xan - Ana xatun, Bamsı Beyrək - Banıçiçək, Qanturalı Selcan xatun və b. obrazların timsalında aydın görürük.
Hələ yaxın keçmişimizdə el adətlərimizə görə, bəzi hallarda oğlanın fiziki imkanlarını sınağa çəkmək
üçün bir sıra şərtlər mövcud idi. Belə ki, evlənmək arzusunda olan gəncin hünər və fərasətini yoxlamaq məqsədi
ilə onu müxtəlif yollarla quru, düyünlü odun yardırmaq, ağır daş qaldırmaq, güclü adamla güləşdirmək, habelə
güc, qüvvət, dözüm, cəldlik, sərrastlıq kimi fiziki, iradi keyfiyyətlər tələb edən at çapmaq, güləşmək, ox atmaq
və s. kimi müxtəlif növ xalq oyunlarında iştirak etməklə yoxlayırdılar. Əlbəttə, əgər oğlan sınaqdan qalib çıxsa,
o halda təqdir edilib bəyənilərdi.
Sağlam, gümrah və qıvraq bədən hələ lap qədim zamanlardan pərəstiş, ehtiram obyekti olmuş, fiziki
məşğələlər, idman bir çox xalqlar arasında geniş təşviq edilmişdir. Çox maraqlıdır ki, hələ vaxtilə qədim
Yunanıstanda fiziki cəhətdən zəif olan oğlanların ali təhsil almağa ixtiyarı yox imiş. Dahi yunan filosofu Platon
oxumağı, yazmağı və üzməyi bacarmayanları savadsız adam hesab edirdi. O, həm də qəlbi və bədəni eyni
səviyyədə inkişaf etməmiş insanları “axsaq” adlandırırdı.
Tarixi məxəzlərdə qeyd edilir ki, əgər qulağı yaxşı eşitməyən, bir nəfər ... latın dilini və qrammatikanı
“qəti addımlarla” keçib öyrənməyə cəhd etsə də qarşıya qoyduğu məqsədə müvəffəqiyyətlə nail ola bilməz, çünki,
“o, gərgin işləyə bilmir, qulağı mane olur”. Vaxtilə akademik İ.M.Seçenov əzələlərin hərəki fəallığının
əhəmiyyətini çox gözəl təsvir etmişdir: “Uşaq oyuncağı görəndə uçqunursa, Vətəni həddindən artıq sevdiyinə
görə Haribaldini qovduqda gülümsəyirsə, ilk məhəbbətin hissindən qız ehtizaza gəlirsə, Nyuton dünya qanunlarını
kəşf edib onu kağız üzərinə köçürürsə - bunların hamısı əzələ hərəkəti ilə nəticələnir”. Çoxsaylı fizioloji
tədqiqatlar sübut edir ki, əzələlərin qidası həm də hərəkətdir.
Tibbi araşdırmalar təsdiq edir ki, fiziki hərəkətlər sayəsində əzələlərin inkişafı və əzələ-sümük sisteminin
elastikliyi yüksəlir, oynaqların hərəkililiyi yaxşılaşır. Əzələləri məşq etdirmək insanın ömrünü uzadır, vaxtından
əvvəl qocalmanın qarşısını alır. Ahıllıq dövründə bir çox adamlarda əmələ gələn süstlük və zəifliyin səbəbi isə
məhz əzələlərin fəallığının azalması və az hərəkətlilikdir. Şübhəsiz, əzələ hərəkəti insanın emosional vəziyyətinə
də təsir edir, ona ruh yüksəkliyi bağışlayır. Çünki orqanizmin fəallığı fiziki vəziyyətlə sıx vəhdətdədir.
Yaddaşı möhkəmləndirən ən vacib amillərdən biri əsəblərin sağlam olmasıdır ki, bunun üçün də fiziki
məşğələlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də fiziki hərəkətlərlə mütəmadi məşğul olmaq olduqca
zəruridir. “Hərəkət! Düşüncə, fəaliyyət, hisslər sahəsində hərəkət... hərəkət həyat, süstlük ölümdür!” - deyən
məşhur rus pedaqoqu P.F.Lesqaft yazırdı ki, insanın əqli yüksəlişi müvafiq fiziki inkişaf tələb edir. Təsadüfi deyil
ki, bir çox tarixi şəxsiyyətlər özlərinin qiymətli ideya və kəşflərini məhz piyada gəzintilər zamanı tapıblar. Hələ
vaxtilə böyük alman şairi Göte yazırdı ki, ən qiymətli fikirlər beynimə hərəkət etdiyim anlarda gəlir. Hərəkətsiz
olarkən mən, demək olar ki, fikirləşə bilmirəm, “... yeriş və hərəkət beyinin və düşüncənin fəallığına kömək edən
yardımçıdır”, - deyən dahi fransız filosofu Jan Jak Russo ən dərin mühakimələrini yalnız qızmar günəş
altında ot çalarkən yürüdə bilərmiş. Amerika mütəxəssisləri tədqiq etmişlər ki, alimlərin bir çoxu çətin elmi
kəşflərin həlli yollarına səhərlər işə və axşamlar işdən evə piyada qayıtdıqları vaxtda nail olurlar.
Sağlamlıq, uzun ömür üçün fiziki əməyin, fəaliyyətli həyat tərzinin əhəmiyyəti çoxdan bəllidir. Hələ
Antik dövrün böyük alimi Aristotel göstərirdi ki, heç bir şey insanı uzun sürən fəaliyyətsizlik qədər taqətdən
salmır və pozmur. XVIII əsrin fransız klinisti Tisso isə belə hesab edirdi ki, hərəkət sağlamlığın başlıca
mənbəyidir... hərəkət dərmanı əvəz edə bilər, halbuki dərmanların hamısı birlikdə hərəkəti əvəz edə bilməz.
Bugünkü gəncləri sağlam mənəviyyat ruhunda tərbiyə etmək ən başlıca məsələlərdəndir. Sağlam
mənəviyyatlı gəncləri həyata elə hazırlamaq lazımdır ki, onlar zərərli adət və vərdişlərdən, pis meyillərdən
saqınmağı bacara bilsinlər. Xüsusən alkoqolizmə, sərxoşluğa və narkomaniyaya qarşı mübarizə, cəmiyyətin ən
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böyük düşmənlərindən olan bu pis əməllərdən çəkinə bilmək qüvvəsi xüsusilə vacibdir. Çünki yaradıcı, qurucu
gənc bu bəlaya düçar olarsa, o simasızlaşır, əmək fəaliyyətində fəallığını itirir, bu isə əmək intizamının
möhkəmləndirilməsinə, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə ciddi ziyan vurur.
Danılmaz faktdır ki, spirtli içkilərə aludəlikdən ilk növbədə əsəb sistemlərinə sarsıdıcı zərbə
dəyir. Xüsusilə də insanın normal davranışı, hərəkət və rəftarı, bir sözlə, təfəkkür və düşüncəsi
zəifləyir. Sərxoşluğa meyil və istəyin artması cəmiyyət üçün ən yaramaz bəlalardan sayılan alkoqolizmlə
nəticələnir. Zəif iradəli, xaraktersiz adamların düçar olduğu bu amansız xəstəlik nəticəsində hüceyrələr, əsasən də
beyin hüceyrələri həssas olduğu üçün onun təsirinə daha tez məruz qalır. Odur ki, qəbul olunmuş alkoqol qana
sorularaq sinir sistemində dəhşətli pozuntular törədir.
Dahi şairimiz Xaqani insanı həmişə əmək prosesində, “arı kimi şan toxumaq”da görmək arzusunda idi. O,
yaşadığı cəmiyyətin xarakterini dərindən dərk edir və dözülməz vəziyyətə tab gətirə bilmək üçün sağlam olmağı,
əmək fəaliyyətinə qoşulmağı məsləhət görürdü. Şairin yaradıcılığında əmək və sağlamlıq problemləri bir-birindən
təcrid edilmir. Xaqani “zəfər çalmaq” üçün bədəncə sağlam olmağı, gümrahlıq əldə etməyi vacib sayırdı. Onun
əsərlərində insan orqanizminə müsbət təsir göstərən sübhün təmiz havası, təbiət, günəş, su kimi fiziki tərbiyə
vasitələri də ətraflı açıqlanmış və onların sağlamlığa faydası bu misralarda əks olunmuşdur:
Min təsir alaraq sudan, günəşdən,
Rəngdə su, istidə bir od oldum mən.
Xaqani günəşsiz həyatın qeyri-mümkünlüyünü elmi əsaslarla sübut edir və günəşə xitab edərkən onu
“həyatın mənbəyi” adlandırır.
(davamı növbəti saylarımızda)
Rerspublika.- 2019.- 8 oktyabr.- S.6

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Klassik ədəbi irsimizdə mənəvi və fiziki sağlamlığın təcəssümü
Mobil Aslanlı HUNTÜRK,
Pedaqoji elmlər doktoru, Beynəlxalq dərəcəli hakim.
(əvvəli 8 oktyabr tarixli sayımızda)
Şair suyu da bir təbiət alimi kimi təsvir edir, onun təbiətdə dövranını, günəşin istisilə göylərə çəkilməsini
və canlıların həyatında oynadığı çox mühüm rolu “Töhfətül-İraqeyn” adlı poemasında çox parlaq əks etdirərək
“Canlıyam mən, suya möhtacdır hər anım” - deyir. Bu bir təkzibedilməz faktdır ki, orqanizmdə susuz heç bir
həyati proses getmir və canlının hər anı suya möhtacdır. Odur ki, Xaqani dörd ünsürdən biri olan suyu insanın
gigiyenasında, qida məhsulları tərkibində əvəzsiz nemət kimi qiymətləndirir.
Hələ XII əsrdə böyük Nizami Gəncəvi şərabın çox böyük ziyanını dərindən dərk etmiş və dövrünün
müasirlərini, gənclərini bu pis adətdən çəkinməyə çağırmışdır. Aparılan çoxsaylı tibbi və pedaqoji müşahidə və
araşdırmalar sübut etmişdir ki, sərxoş adam cəmiyyət qanunlarına riayət edə bilmir, tez-tez davranış normalarını
pozur, onun əsəbi və kobudluğu ətrafındakılara mənfi təsir göstərir. Təkzibedilməz faktdır ki, ailə dağılmalarının,
həmin ailələrdəki uşaq və yeniyetmələrin yaramaz ünsürlərə çevrilmələrinin başlıca səbəblərindən biri də
valideynlərin sərxoşluq çamuruna yuvarlanmasıdır. Şəksiz demək olar ki, sərxoşluq ictimai və sosial bir bəla kimi,
insanı təkcə fiziki-cismani cəhətdən deyil, o həm də əqli və mənəvi cəhətdən məhvə yönəldir.
Böyük şairimiz Əvhədinin də yaradıcılığını diqqətlə izlədikdə onun dönə-dönə bütün dövrlərin dözülməz
bəlası hesab edilən bu problemə toxunmasının şahidi oluruq. Şair nəsihətlərində, tövsiyələrində qüdrətli kəlamları
ilə bu ictimai bəlanın inandırıcı şəkildə mənfi təzahürlərini pisləyir, badə və bəng düşkünlərinə iradə və
xarakterlərini tərbiyə etməyi məsləhət görür:
Mey içib ağlını gəl vermə yelə,
Özünü özgəyə tapşırma belə.
Şairin “Aclığın faydası” əsərində söylədiyi ibrətamiz nəsihətlər həqiqətən də insanın ruhən və cismən
sağlamlığı üçün böyük məna kəsb edir. İnsanın gümrah və qıvraq qalmasında onun əqli və fiziki inkişafı, habelə
bədən əzalarının, daxili orqanların harmoniyasına bilavasitə köməklik göstərən gigiyenik amillərə - yuxu, qida,
rejim, hava, günəş, su, təbiət və s. kimi ciddi riayət edilməsi həmin şeirdə ətraflı inikasını tapır. Şair insan
mənəviyyatının əsas qayəsini onun iradi-əxlaqi keyfiyyətlərinin durumunda görür. İnsanın pis hərəkət və
vərdişlərdən yayınmaq, özünü gözləmək, özünü saxlamaq, habelə təkidliliyi, inadkarlığı insan əxlaqının əsas
meyarı hesab edir. Şair yazırdı ki, nəfsinə və ehtirasına baş əyməyən insan igiddir.
Əvhədiyə görə, nəfsi gizlədib qoruya bilməyən şəxsin mənəvi kasıblığı ilə yanaşı, onun iradi cılızlığına,
xarakter düşkünlüyünə şübhə olmamalıdır. Onun fikrincə, mərd, qoçaq, fiziki cəhətdən yetkin və kamil insan,
həm də qətiyyətli, mətin və mübariz olur. Bütün bu fiziki və cismani komponentlər isə insanın mənən
kamilləşməsini və əxlaqi yetkinliyini şərtləndirən başlıca atributlardır.
Dahi şairimiz Füzuli isə alleqorik poemalarından olan “Bəngü Badə” əsərində bu məsələyə öz münasibətini
daha ciddi və kəskin şəkildə bildirmişdir. Füzulinin Şah İsmayıl Xətaiyə ithaf etdiyi həmin poemasında tibbibioloji, əxlaqi-etik, xüsusilə də, fiziki tərbiyənin əsas vasitəsi olan gigiyenik amillər kontekstində çox qiymətli
fikirlərinə rast gəlirik. Şair poemada göstərir ki, şərabın xəmri zinadan yoğrulmuşdur. O, şəraba üz tutaraq deyir:
“Sən öz qanuni nəslin ilə deyil, başqa mənşədən olan canlılarla birləşərək (zina edərək) əmələ gəlirsən”. Buna
görə də şair çox qəzəblə qeyd edir ki, səni nəsilsiz qoymaq, axtalamaq lazımdır. Şair həm də şərabın əsəb sisteminə
mənfi təsir göstərib, əqli başdan çıxarıb huşsuz bir məxluqa çevirdiyini, ayaqları hərəkətdən saxladığını, bir sözlə,
insanın cismində olan bütün fiziki və mənəvi imkanları əlindən aldığını göstərir. Böyük mütəfəkkir şərabın eyni
zamanda dava-dalaşa səbəb olan, əxlaq normalarını pozan cinayət mənbəyi olduğunu əsaslandırır, onun hara ayağı
dəysə, o yeri xarabaya döndərdiyini dönə-dönə göstərir.
Füzuli insanın şəraba tədricən alışdığını yada salır, ona aludəçiliyi mənfur bir hal hesab edir və bunu
maraqlı hekayə şəklində oxucuya çatdırır. Əsərdə nəql edilir ki, bir gün böyük bir alim xəstələnərkən həkim ona
bir dərman olaraq az miqdarda şərab içməyi məsləhət görür. Alim isə get-gedə bu “dərmanı” tədricən artırır,
nəticədə öz vüqarını, əzəmətini, mənini, dinini, bir sözlə, insanlıq simasını itirərək səfil vəziyyətə düşür. Füzuli
əsərdə bundan sonra insan həyatına qənim kəsilən və özünə bilərəkdən qəbir qazan Badənin dili ilə digər bir
ziyanlı vərdişin - Bəngin pis xassələrini şərh edir. Şair habelə təkrarən xatırladır: “Tiryəkə meyil edən adamın
mərdliyi, xarakteri, kişiliyi qalmır”. O, qorxaq, cılız, mənəviyyatca şikəst, əfəl, namərd bir varlığa çevrilir. Şair
göstərir ki, bəng insanı ictimai həyatda simasızlaşdıran, onu şərəfsiz hala salmaq kimi ən ülvi hissləri itirməyə
məcbur edir. Füzuliyə görə, bəng hətta ağıllı, ən ağır başları belə yüngül edir və o, qəti qərara gəlir ki, bütün
xəstəliklər və illətlər məhz ondan törəyir. Müstəqim mənada bəngin zərərini göstərən dahi şair onun insan
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orqanizminə, xüsusən sinir sisteminə təsirini daha aydın göstərmək məqsədilə bir sıra hekayətlər nəql edir. Bu
hekayətlərdə göstərilir ki, bəng qəbul etmiş adama ay işığı dünyanı bürümüş sel kimi görünür, o özünü yerə çırpıb
məhv edir. Yaxud yazır ki, bəngdən sərxoş olan bir şəxs gecə ay işığında evə getdikcə kiçik su damlalarını sel
bilib taxta parçasının üstünə atılır ki, özünü xilas etsin, lakin başı daşa dəyib ayılır.
Zəngin ədəbi irsi və özünəməxsus orijinal yaradıcılığı ilə seçilən Saib Təbrizi insanın ahəngdar və hərtərəfli
inkişafı üçün onun ruhən, həm də cismən vəhdətinin təmin olunmasını əsas götürür. Şairə görə, kamil insan
bilavasitə özünün fiziki cəhətdən sağlam və yetkin olmasına çalışır. Eyni zamanda, fiziki tərbiyənin əsas amilləri
olan gigiyenik və təbii amillərə meyillənməsi və zərərli adətlərdən uzaqlaşması onun sağlam düşüncə sahibi
olmasına dəlalət edir. Yaradıcılığında fiziki cəhətdən yetkinliyi təkcə zəhmətdə, əməkdə, mütəhərriklikdə görən,
tütün, bəng və badəni insanın mənəvi-cismani varlığını iflasa uğradan vasitə hesab edən şairin II Şah Abbasa
xitabən yazdığı şeirlərində də bu hiss olunur. Saib Təbrizi Şah Abbasa həsr etdiyi fəxriyyəsində məmləkətin
həyatındakı əcaibliyin əsas səbəbini onun eyş-işrətə qurşanmasında görür və hökmdarı bu çirkab əməldən yaxa
qurtarmağa çağırır.
Böyük satirik şair S.Ə.Şirvani şeir və nəsihətlərində oğlunun timsalında bütün xalqa nəsihət edərək millətin
övladlarını, bütövlükdə xalqımızı şüurlu surətdə sağlam həyat tərzinə yiyələnmiş, zərərli adətlərdən uzaq, gümrah
və xoşbəxt görmək istəyirdi. Şairə görə, bu zərərli adətlərdən çəkinməyin özü sağlam, normal və rahat həyat
yaşamağa zəmin yaradan şərtlərdəndir. O bu barədə “Oğluma xitab” adlı şeirində belə yazırdı:
Ey oğul talibi-badə,
Getməsin ta ki izzətin badə.
Badənin zuri əqli zail edər,
Adəmi hər fəsadə mail edər...
S.Ə.Şirvani sərxoşluq əleyhinə yazdığı “Şərab haqqında”, “İçkidən çəkin” və başqa şeirlərində şərabın
əxlaq pozğunluğuna səbəb olduğunu, “evlər yıxdığını”, “xanimanlar dağıtdığını” özünəməxsus yüksək
sənətkarlıqla açıb göstərmişdir. Şair sərxoşluğun zərərindən danışarkən həmişə buna işarə edirdi ki, meyxanaya
meyil edənlər yalnız dünyanın başqa ləzzətlərindən həzz almağı bacarmayan, məqsədsiz və gələcəksiz yaşayan
bivec adamlardır.
XIX əsr Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikir tarixində nadir simalardan biri kimi əlahiddə yer tutan
A.Bakıxanov dövrünün istedadlı alimi kimi sağlam həyat tərzinin roluna xüsusi toxunmuşdur. İstedadlı alim,
görkəmli şair “Təhzibi-əxlaq”, (“Əxlaqın təmizliyi”) əsərinin “Etidala riayət”, “Yaxşı işlərin fəziləti”, “Can
sağlamlığının qazanılması” və s. fəsillərində, “Mişkatül-ənvar” (“Nurlar mənbəyi”) kitabında isə “Nəfsin
qorunması” başlığı adı ilə yazdığı şeirində, habelə “Kitabi-nəsihət” (“Nəsihətnamə”) və s. monoqrafiyalarında,
pedaqogika və psixologiyaya dair fəlsəfi əsərlərində gənclərin mənəvi, əxlaqi-etik normalara uyğun davranış və
rəftarları, vicdan təmizliyi, şəxsiyyət bütövlüyü, ədalət, mərdlik, humanist keyfiyyətlər, elmə hörmət, Vətənə
məhəbbət, insanlara nəvaziş, əməyi sevmək və s. vacib məsələlərlə yanaşı, insanın sağlam və fəal yaşaması üçün
sağlam həyat tərzinə əməl etməsini zəruri sayır. Şair göstərir ki, insanın cəmiyyətdəki yerini müəyyənləşdirməkdə
əsas cəhət onun öz nəfsinə, iradəsinə, ağıl və hisslərinə hakim olması əsas şərtlərdəndir. Onun fikrincə, alkoqola,
şəraba aludəliyin insan nüfuzuna, onun səhhətinə gətirdiyi ziyanın xələli şəksiz və ölçüsüzdür.
Şairin həyat və fəaliyyətinə nəzər saldıqda görürük ki, o, ömrü boyu peşəkar hərbçi kimi müəyyən dərəcədə
fiziki tərbiyə məşğələlərinə bağlı olmuşdur. Şairin yaratdığı incə ruhlu, dərin məna kəsb edən poetik misralarında
deyil, sözün müstəqim mənasında özünün əməli işlərində də bunu aydın görmək olur. O, bütün ömrü boyu sağlam
həyat tərzi keçirmiş, Yaxın və Orta Şərqin, habelə Avropa və Asiyanın bir çox ölkələrini səyahət etmiş və həmin
səyahətlərin böyük bir qismini gözəl minici kimi atla gəzintidə keçirmişdir. Həyatının böyük bir hissəsini əsl turist
kimi turizm, səyahət və ekskursiyalara həsr edən A.Bakıxanov bütün bunların sayəsində olduqca sağlam, qıvraq,
həyatsevər bir insan kimi mənalı ömür yaşamışdır. Zəmanəsinin həm də görkəmli coğrafiyaşünası və səyyahı kimi
tanınan ədibin zərərli adətlərə heç zaman meyil göstərməməsinin başlıca səbəbi müdrik, səbatlı və qətiyyətli
xarakteri idi. Qaynaqlarda göstərilir ki, hərb generalı Abbasqulu ağa Peterburqda olduğu vaxt birinci Nikolayın
qonaqlıq məclisinə dəvət olunur. Nikolaya və arvadına çatdırırlar ki, Qafqazdan gələn qonağın ömründə dilinə
içki dəyməyib. Nikolayın arvadı çox qürrəli halda söyləyir ki, mən Abbasqulu ağaya ilk dəfə şərab içirdərəm. O,
bir qədəh şərabı qızıl podnosa qoyub özü gətirib Bakıxanova təqdim edir. Padşahın arvadının şərab təqdim etməsi
qonaq üçün ən yüksək hörmət sayılarmış. Abbasqulu ağa ayağa qalxaraq podnosdan qədəhi götürür və üzünü çar
birinci Nikolaya tutaraq deyir:
- Ey mənim həşəmətli hökmdarım, siz deyirsiniz bu şərabı için, Allahım deyir içmə. Hansınızın sözünə
baxım?
Çox dindar olan çar Nikolay bir anın içində:
- Əlbəttə, Allahın! - söyləyir.
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Abbasqulu ağa əlindəki şərab qədəhini təzədən qaytarıb padşah arvadının əlindəki podnosa qoyur. Padşah
arvadı peşman halda qayıdıb yerində oturur.
Yaradıcılığında fiziki tərbiyə və sağlamlıq probleminə geniş yer ayıran məşhur filosof, şair, publisist və
böyük maarifçi M.T.Sidqi göstərirdi ki, məktəbdə tədris olunan fiziki tərbiyə məşğələləri şagirdlərin bədəncə
ahəngdar inkişafını təmin etmək, sağlamlığını möhkəmlətmək, habelə onlarda mənəvi-iradi keyfiyyətləri
formalaşdırmaqla yanaşı, onların cəsur, dəyanətli, mübariz vətəndaş kimi öz əxlaq vəzifələrini yerinə yetirmələri
üçün (məsələn, xalq üçün çalışmaq, vətəni müdafiə etməyə hazır olmaq və s.) imkan yaradır.
Uzunillik maarifçilik fəaliyyətində apardığı çoxşaxəli pedaqoji müşahidə və təcrübələrdən fiziki tərbiyə
motivləri ilə bağlı dəyərli qənaətlərə gələn böyük pedaqoq insan sağlamlığının qorunub möhkəmlənməsində təbii
və gigiyenik amillərin roluna yüksək əhəmiyyət verirdi. O bu məsələdə qida rejiminə xüsusi diqqət yetirilməsinin
vacibliyini qeyd edərək, nəfsi saxlamağın sağlamlıq üçün vacib səbəblərdən biri kimi səciyyələndirirdi. Sidqinin
fikrincə, yeyib-içmək işində daim orta həddi, qədəri gözləmək vacib işdir: “İnsan nəfsinin səlamətliyi bədənin
səlamətliyinə dəlildir. Nəfsi səlamət şəxsin əqli kamil, fikri sabit, xəyalı vüsətli və zehni salim olur...”.
Məlum həqiqətdir ki, insan səhhətini möhkəmləndirən əsas faktorlardan biri təbiətin sağlamlaşdırıcı
qüvvəsi olan hava, su, günəş şüası və s. vasitələrdən lazımi qaydada istifadə etməkdir. Çünki təmiz və açıq havada
olmaq, vaxtaşırı çimmək, mütəmadi surətdə bədəni yaş dəsmalla silmək, göy çəməndə və bol ağac olan yerdə
gəzintiyə çıxmaq, günəş vannası qəbul etmək və s. kimi gigiyenik, təbii amillərdən lazımınca bəhrələnmək insan
sağlamlığı üçün vacib şərtlərdəndir. İnsan həyatının xoşbətxtiyini onun sağlamlığında axtaran pedaqoq, həmin
qiymətsiz sərvətə yiyələnməyin köklərini hər bir kəsin öz əqlində, fəhm və fərasətində görür: “... səhhət və afiyət,
yəni bədənini salimliyi gözəl nemətlərin ən ümdəsidir. Vücudun səlamətliyini dünya dolusu sərvətə bərabər
tutmaq olmaz. Bir adamın bədəni salamat olmasa, çox şeylərin zövq və şövqündən məhrum qalar. Xülasə, səhhəti
yerində olan adam bir qiymətsiz xəzinə sahibi və bir böyük nemətə malikdir. İnsan bədənin səlamətliyindən savayı
qüvvəyi-hafizə və qüvvəyi-zehniyyə və fikriyyəsinin mühafizəsinə də diqqət etməlidir. Çünki səhhətizehniyyənin mühafizəsi səhhəti-bədəniyyənin mühafizəsindən artıq dərəcədə lazımdır... İnsanın zehni sağlam,
fikri salamat, vücudu pürqüvvə, ixtiyarı öz əlində olmalıdır”.
(davamı növbəti saylarımızda)
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi nüfuzlu təşkilata çevrilmişdir
M.MÜKƏRRƏMOĞLU
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi (NGBM) yarandığı vaxtdan xalqımızın qədim mədəni irsinin və
zəngin tolerantlıq ənənələrinin təbliğinə qiymətli töhfələr verir. Son illər bu mərkəz dünyanın nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatları, aparıcı elmi-mədəni mərkəzləri ilə səmərəli əməkdaşlıq münasibətləri yaratmışdır.
Məlumat üçün bildirək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
23 dekabr 2011-ci il sərəncamına əsasən, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi tədbirlərinin
keçirilməsi çərçivəsində 30 sentyabr 2012-ci il tarixində şairin Vətəni Gəncə şəhərində xüsusi toplantıda təsis
edilmişdir. Mərkəz Azərbaycanda təsis olunmasına baxmayaraq, qərarverici qurumu dünyanın nüfuzlu ictimai və
siyasi xadimlərindən təşkil olunmuş beynəlxalq idarə heyətidir.
Mərkəzin həmsədrləri Latviya Respublikasının sabiq prezidenti Vaira Vike-Freiberqa və İsgəndəriyyə
Kitabxanasının direktoru İsmail Seragəldindir. İdarə heyətinin üzvləri isə müxtəlif ölkələrin sabiq prezidentləri,
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, məşhur alimlərdir. Azərbaycan tərəfindən isə Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov ( o, həm də İcra Şurasının sədridir) və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Elmar Vəliyevdir.
Dövlətimiz bu qurumun fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirmiş, Azərbaycanın siyasi, mədəni
həyatında onun əhəmiyyətli rol oynadığını bildirmişdir. Ölkə başçısı Gəncədə Filarmoniyanın yeni binasının açılış
mərasimində bir daha mərkəzin fəaliyyətinin müasir dövrdə böyük əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdıraraq
demişdir: “Bu gün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin xətti ilə keçirilən qlobal forumlar dünya miqyasında
nadir beynəlxalq tədbirlərdir. Bu forumlarda onlarca həm fəaliyyətdə olan, həm də keçmiş dövlət və hökumət
başçıları iştirak edirlər. Hər il bu forum keçirilir və forumun işində mən də iştirak edirəm. Mən Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətini ən azı ildə bir dəfə qəbul edirəm. Həmişə onlara tövsiyə edirəm ki, mütləq
Gəncəyə də gedin. Onlar dəfələrlə burada olublar və Gəncə haqqında onların təəssüratları çox müsbətdir.”
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəal iştirakı və təşkilatçılığı ilə ümumbəşəri məsələlərin ətraflı
müzakirəsinin aparıldığı və sivilizasiyalararası dialoqun qurulması, eləcə də qlobal əhəmiyyətli layihələrin
dəstəklənməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malik bir sıra mötəbər forumlar keçirilmişdir.
Dövlət başçısı mərkəzin ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə daha dolğun çatdırılması,
həmçinin Azərbaycanın dostlarının əhatə dairəsi və coğrafiyasının genişləndirilməsi istiqamətində işlərin
davamlılığını təmin etmək məqsədi ilə bu təşkilata səkkiz yüz min manat vəsait ayrılması barədə 23 avqust 2017ci il tarixdə xüsusi sərəncam imzalamışdır.
Təşkilatın baş ofisi Bakıda yerləşməsinə baxmayaraq, fəaliyyəti müxtəlif ölkələri əhatə etməkdədir.
Mərkəzin həmsədri xanım Vaira Vike-Freiberqa qarşıya qoyulan məqsədi daha aydın ifadə edərək demişdir:
“Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi qısa müddətdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, XII əsr dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin qorunmasında və təbliğində mühüm rol oynamışdır.
Biz qarşımıza böyük şairin əsərlərini bütün dünyada təbliğ etmək, tolerantlıq və qarşılıqlı anlaşma ideyalarını önə
çəkmək məqsədini qoymuşuq. Beynəlxalq mərkəzin fəaliyyətini təkcə regionda deyil, həm də bütün dünyada
təbliğ etmək lazımdır. Mərkəzin tanınmış alimlər və görkəmli siyasi xadimlərdən ibarət idarə heyətinin üzvləri
qarşılarına başqa nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq yaratmaq məqsədi qoymuşlar.”
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin 2014-cü il aprelin 27-də Bakıda
keçirilmiş beynəlxalq toplantısı xüsusilə əlamətdar olmuşdur.Toplantıda mərkəzin gördüyü işlər haqqında
hesabat dinlənilmiş, təşkilatın qeydiyyatı, büdcəsi, nizamnaməsi, strukturu, eləcə də Nizami Gəncəvi irsinin
təbliği, həyata keçiriləcək layihələr, qarşıda duran vəzifələr, qurumun gələcək fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı
İsmail Seragəldinin hazırladığı akademik proqram layihəsi müzakirə edilib.
Ötən ilin sentyabr ayında NGBM İdarə Heyətinin üzvləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının NyuYork şəhərində keçirilmiş “Concordia” sammitində Bolqarıstanın sabiq prezidentləri Rosen Plevneliyev, Petar
Stoyanov, Bosniya və Herseqovinanın sabiq baş naziri Zlatko Laqumciya, Rumıniyanın keçmiş dövlət başçısı
Emil Konstantinesku, Finlandiyanın eks-prezidenti Tarya Halonen, Nigeriyanın sabiq prezidenti Olusegun
Obasanjo, Ərəb Liqasının keçmiş baş katibi və Misirin sabiq xarici işlər naziri Əmr Musa, həmçinin, Ukraynanın
sabiq prezidenti Viktor Yuşşenko və xanımı iştirak etmişlər.
Sammit çərçivəsində mərkəzin üzvləri qitələrarası əməkdaşlıq, miqrant və qaçqınların dəstəklənməsində
özəl sektorun mobilləşdirilməsi, maliyyə, enerji, ticarət, investisiya və digər məsələlərə həsr olunmuş
müzakirələrə qatılıb, bir sıra görüşlər keçirmiş və “Apeal of Conscience” Fondunun təsis etdiyi mükafatın növbəti
təntənəli təqdimatında iştirak etmişlər.
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2017-ci ilin oktyabr ayında Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilən Beynəlxalq Kitab SərgiYarmarkasının təşkilatçılarından biri də NGBM idi. Milli pavilyonda “XVIII-XXI əsrlərdə alman dilli
nizamişünasların elmi tədqiqatlarının nəticələri” və “Berlin Dövlət Kitabxanasında qorunan 21 ədəd “Xəmsə”
poemalar toplusunun qədim əlyazmalarına çəkilmiş miniatür nümunələrinin tədqiqi” mövzularında məruzələr
səsləndirilmişdir.
Qeyd edək ki, Bosniya və Herseqovina ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi arasında əməkdaşlıq
əlaqələri mövcuddur. Hələ 2016-cı ilin noyabrında Sarayevoda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi
ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin IX toplantısı, fevral ayında isə Bosniya və Herseqovina Rəyasət
Heyətinin sədri Mladen İvaniçin dəstəyi ilə “Dinlərarası dialoq və ekstremizmə cavab” mövzusunda xüsusi
toplantı keçirilmişdir. Həmçinin Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ötən il noyabrın 20-də Sarayevo şəhərində
“Balkanların Avropa gələcəyi” mövzusunda konfrans keçirmişdir. Konfransda Avropaya inteqrasiya ilə bağlı
mövcud problemlər və onların həlli yolları, Avropa İttifaqının gələcəyi, üzv ölkələr, o cümlədən Balkanlar üçün
təhlükəsizliyin təminatı, sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri, əməkdaşlığın gücləndirilməsi və digər mövzularda
müzakirələr aparılmışdır.
Əlbəttə, mərkəzin fəaliyyətinin ildən-ilə genişlənməsi, ilk növbədə, Azərbaycan dövlətinin təşkilatın
fəaliyyətinə verdiyi dəstəyin nəticəsidir.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi nüfuzlu beynəlxalq
təşkilata çevrilmişdir.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən altıncı Qlobal Bakı Forumunda
ümumilikdə beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi, münaqişələrin qarşısının alınmasında dialoqun rolu, miqrasiya,
multikulturalizm, qlobal təhlükəsizliyin təmin olunması və digər mühüm məsələlər müzakirə edildi. Forum
çərçivəsində müxtəlif mövzulara həsr edilmiş 10 panel iclas keçirilmişdir. Toplantıda, ümumilikdə dünyanın 50
ölkəsindən 450-dən çox qonaq iştirak edib.
BMT-nin Baş katibi Antoniu Qutteresin foruma ünvanladığı müraciətdə bildirilmişdir ki, Bakı Forumu
cəmiyyətlər arasında körpü yaratmağa və mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmləndirilməsinə imkan
verir. Qlobal çağırışlar zamanında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzini bu cür forumun təşkilinə görə təbrik
edirəm.
Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, NGBM İcra Şurasının sədri Nazim İbrahimov
bildirib ki, NGBM missiyasını başlayan zaman təsəvvür etmək olmazdı ki, qısa müddətdə beynəlxalq miqyasda
bu dərəcədə uğur qazanacaq. Komitə sədri bildirib ki, Qlobal Bakı Forumu dünyanı narahat edən problemlərin
müzakirə olunduğu bir platformaya çevrilib: “Azərbaycan bu foruma böyük əhəmiyyət verir. NGBM forumu
təşkil etməklə qlobal miqyaslı problemlərin müzakirəsinə, onların həlli yollarının tapılmasına öz töhfəsini verir.
Forum həm də Azərbaycanın həqiqətən tolerant bir ölkə olduğunu, multikultural dəyərlərə xüsusi əhəmiyyət
verdiyini bir daha isbatlayır”.
Xalq qəzeti. - 2018.- 23 mart. - № 64. - S. 4 .
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Azərbaycanda multikultural və maarifçilik ənənələri tarixən mövcud olub
Müxtəlif mədəniyyətlərə və xalqlara hörmət qədim məxəzlərimizdə, tarix və ədəbiyyatımızda geniş yer
alıb
Multikulturalizmin və tolerantlığın artıq həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycanda bu dəyərlərin zəngin
ənənələri və qədim tarixi mövcuddur.
Müxtəlif millətlərin və dinlərin nümayəndələrinin yaşadığı ölkəmizdə insanlar sülh və əmin-amanlıq
şəraitində yaşamağı özlərinin həyat tərzinə çeviriblər. İstənilən millətin, etnosların, milli azlıqların və
konfessiyaların nümayəndələri dinc yanaşı yaşamağın mənasını anlayaraq, birgəyaşayış qaydalarına əməl
etməklə, söz-ügedən dəyərlərin yaşamasında ciddi rol oynayırlar. Eləcə də, dünya mədəniyyətinə, sivilizasiyaya
böyük töhfələr verən Azərbaycanda digər millətlərə və konfessiyalara göstərilən hörmət, diqqət və qayğının sorağı
artıq sərhədlərimizi aşaraq, çox-çox uzaqlara yayılmaqdadır. Bu təcrübə dünya ölkələri üçün böyük bir məktəb,
azərbaycanlılar üçün isə gündəlik həyat tərzi, həyati bir nörmaaır. Bunun nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanda
bütün millətlər qarşılıqlı etimad və əmin-amanlıq şəraitində həyat sürür, fəaliyyət gustəri, öz mədəniyyətlərini
qoruyur, inkişaf etdirirlər. Bu’ sözlə, Azərbaycan dövləti dinindən, dilindən, irqindən, etnik mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq, ölkəmizin ərazisində məskunlaşan insanların hamısına bərabər hüquqlar tanıyır və bunu bütün
dünyaya nümunə kimi göstərir.
Artıq bir çox dünya dövlətləri də bütün etnosların, milli azlıqların milli-mədəni dəyərlərinin qorunması
baxımından Azərbaycanda əlverişli mühitin yaradıldığını etiraf edirlər.
Bu gün bizə rahat görünən bu şərait müxtəlif ağır situasiyalardan, mənfur qonşularımız olan ermənilərin
işğalçılıq siyasətindən doğan müharibədən, məhrumiyyətlərdən keçərək formalaşıb, qorunub və inkişaf etdirilib.
Uzun illərin, əsrlərin’ sınağından keçən və bu gün millətlərin birliyinin təcəssümü olan Azərbaycanda tolerantlıq
ənənələri irqi, milli, dini baryerləri aşaraq, xalqların və millətlərin mənəvi-əxlaqi dəyərlərini əsas götürüb. Bəşər
sivilizasiyasının qorunması baxımından müxtəlif mədəniyyətlər və dinlər arasında dialoqun vacibliyini də,
azərbaycanlılar yaxşı bilirlər.
Tolerantlıq ənənəsinin tarixinin qədim zamanlara gedib çıxdığı orta əsrlərdə, bu dəyərlərin yaranmasında
Azərbaycan poetik məktəbinin nümayəndələrinin də böyük rolu olub. Onların əsərlərində ümumbəşəri dəyərlərin
təbliği məsələsi mühüm yer tutub.
Bu mənada dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərində də, bu günün terminlərilə desək,
tolerantlıq və multikultu- ral məqamlar kifayət qədər çoxdur. Nizami Gəncəvinin əsərlərində böyük fatehlər,
filosoflar haqqında hərtərəfli məlumatlara rast gəlinir. Nizami qədim yunan, hind filosoflarına dərin rəğbət
bəsləyərək, İbn Sina, İbn Rüşd, Əl Fərabi kimi islam mədəniyyətinin yetişdirdiyi nəhəng intellektualların
yaradıcılığına mütəmadi müraciət edib. Y.E.Bertels şairin gürcü və erməni dillərinə də bələd olduğunu, bəzi
qədim mənbələri bu dillər vasitəsilə öyrəndiyini qeyd edir.
Şəxsiyyətin ən yüksək meyarının insanlıq olduğunu bəyan edən dahi şairimiz üçün irqi, milli və dini ayrıseçkilik yolverilməz idi. O, milliyyətcə yunan, gürcü, türk, ərəb, fars, ərəb, çinli, hindli, zənci və digər xalqların
nümayəndələrini əsərlərinin qəhrəmanı seçərək, müxtəlif millətlərin bir arada yaşayıb inkişaf etməsinin
mümkünlüyünü hələ o dövürlərdə təbliğ edirdi. Onun əsərlərindən də görünür ki, humanizm ideyalı bu dahi
şəxsiyyət müxtəlif dinlərə mən- SUD olan ədəbi qəhrəmanlarının heç birinin milliyyətinə və dini görüşlərinə qarsı
çıxmır, əksinə, həmin qəhrəmanların ədalət, xalqın yüksək məqsədləri uğrundakı yekdil mübarizəsinə haqq
qazandırır. Ümumiyyətlə, müxtəlif millətlərin nümayəndələrini birləşdirən insanlığa, onun şəxsiyyətinə ehtiram
Nizaminin əsərlərinin əsas motividir. O, ideal cəmiyyətdə din və etiqad haqqında təlimin mahiyyətini oradakı
insanların düşüncələri ilə təsvir edir. Nəzmlə deyilən ’’Bizdə bərabərdir hamının varı, bərabər bölərik bütün
malları" deyən şairin humanist düşüncəsində, ’’Bizdə artıq deyil heç kəsdən heç kəs, bizdə ağlayana hec kimsə
gülməz” fikri də tole- rin düşüncənin məhsuludur.
Müxtəlif dinlərə mənsub qəhrəmanlarının heç birinin milliyyətinə, dini baxışlarına qarşı çıxmayan
humanist Azərbaycan şairi fərqli fikir və mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşır. O, müxtəlif xelqların dini
mənsubiyyətinə hörmətin nümayişi kimi, qaradərili zəncinin möhkəm xarakterinin, açıq ürəyinin olduğunu
söyləyir, bunuqla da irqi mənsubiyyətə görə deyil, insana şəxsiyyət kimi yanaşmağa çağırır: "Zəncinin zahiri
qaradır, ancaq, sən ağzından çıxan saf sözlərə bax. Zənci dəmir kimi qara, parlaqdır, üzü qaradırsa, ürəyi ağdır”...
Bir-birindən fərqlənən mədəniyyətlərin, ənənələrin yaxşı mənada mübarizəsi, rəqabəti mühitində
Azərbaycan maarifçiliyinin də inkişafından söz açmaq vacibdir. Əslində, Azərbaycan maarifçiliyi iki fərqli mə-
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dəniyyətin toqquşması nəticəsində yaranan ictimai-mədəni dirçəliş kimi meydana çıxıb. Lakin şərqlə qərbin
sintezini özündə əks etdirən bu cərəyan, tarix boyu neçə-neçə sivilizasiyaların bərqərar olması nəticəsində
müxtəlif mərhələlərdən keçərək bugünümüzə qədər yol gəlib. Fəqrli cəhətlərinə, müxtəlif dünyagörüşü və
baxışları olan şəxsiyyətləri əhatə etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan maarifçiliyi bütövlükdə m'lli intibahın, milli
özünüdərkin, bütün sahələrdə və çağdaş olaraq bütövlükdə etnik mədəniyyətin, mentallığın, ədəbi dil və realist
milli ədəbiyyatın təşəkküiü kimi meydana çıxıb. Bu cərəyanın nümayəndələri Azərbaycanda yaşayan bütün
xalqların taleyi, tarixi ilə bağlı məsələləri həll etməyi qarşıya məqsəd qoyaraq onun həyata keçməsi üçün mücadilə
aparıblar.
Azərbaycan maarifçilərinaən olan Mirzə Fətəli Axundov azərbaycanlıların və digər xalqların mədəni
həyatında xüsusi xətti və izi olan bir şəxsiyyətdir. Millətin tərəqqisi yolunda müstəsna xidmətləri olan Axundov,
fikir azadlığını tərəqqinin əsası hesab edib. O, insanlığın daim tərəqqi tələb etdiyini, bunun isə fikir azadlığı
olmadan bərqərar ol- mayacağını söyləyib. Axundovun fikrincə, bütün sənətləri, millətin asayişini, mədəniyyətini
özündə cəmləşdirən sivilizasiya tərəqqisiz, tərəqqi isə fikir azadlığı olmadan inkişaf edə bilməz. Maarifçiliyin
bərabərlik carçısı adını alan bu buyük mütəfəkkir onu tərəqqinin özülü hesab edirdi. M.F.Axındov dialektik vəhdətdə və qarşılıqlı əlaqədə milli, ictimai və mənəvi Dərabərliyı önə çıxararaq, hüquq-azadlıq, maarifçilik
məsələlərini təkcə fərd-şəxsiyyət deyil, eləcə də, cəmiyyət və xalq miqyasında göstərirdi. Axundov yazırdı:”Bəşər övladına səadət və qurtuluş o zaman nəsib olacaqdır ki, istər Asiyada, istərsə də Avropada insanın şüuru
tamamilə əbədi həbsdən xilas olsun və bütün işlərdə, təfəkkürdə də hadisələr deyil, insanın ağlı yeganə dəlil,
sənəd və hakimi-mütləq olsun”.
Şərqin bu böyük mütəfəkkiri dinin siyasətdən ayrı olmasının zəruriliyinə çağırırdı. O, Şərqin müsəlman
mütəfəkkirləri arasnda ilk şəxs idi ki, konstitu- sionalizm ideyalarının vacibliyini xüsusi olaraq təqdir edirdi.
Şərqdəki mədəni inqilab uğrunda yorulmadan mübarizə aparan M.F.Axundov əlifba islahatının millətlər
arasında mədəni, ədəbi əlaqə yaradacağına inanırdı. O yazırdı ki, yeni latın əlifbası vaxt gələcək Şərq ədəbiyyatında öz layiqli yerini tu- tacaq:”Bu əlifba ilə yeni əsərlər yazılacaq, həmçinin, onun hərfləri ilə köhnə
kitablardakılar oxuculara çatdırılacaq... O zaman mənim məqsədimə nail olunacaq və mən qabaqcadan arxayın
ola bilərəm, baxmayaraq ki, o xoşbəxt günü görməyəcəyəm”...
M.F.Axundovun dünyagörüşü təkcə Şərq fəlsəfəsi ilə məhdudlaşmırdı, onun Avropa, Fransa
materialistlərinin baxışları əsasında ’’Həkimi ingilis Yuma cavab”, ”Yek Kəlmə haqqında” adlı əsərlərində Qərb
idealizminin, təsəvvüfün, Şərq aris- totelçiliyinin, babilər məzhəbinin mistik nəzəriyyələrinə qarşı çıxaraq,
müxtəlif xalqlar arasında elm və sənəti inkişaf etdirməyin vacibliyindən bəhs edilirdi.
Axundovun Belinskinin əsərləri ilə yaxından tanışlığı, dünyəvi elmlərin banisi Lomonosovun, Karamzinin
ədəbi fəaliyyəti ilə maraqlanması, dilindən və dinindən, millətindən asılı olmayaraq bu iki mədəniyyətin
birləşməsi cəhdlərindən xəbər verir.
Azərbaycan maarifçiliyinin digər görkəmli nümayəndələrindən olan Əhməd Ağoğlunun ”Üç mədəniyyət”
əsərində isə mədəniyyətdə dil ortaqlığı amili Şərq və Qərb nümunələri əsasında müqayisə edilir. Ə.Ağoğlu
mədəniyyət amilini ailə, dövlət, hökumət, din, təlim-tərbiyə, əxlaq kontekstində göstərir. Onun əsərləri, əsasən
də, millətçiliyin inkişafa sövq edən, başqa millətlərə, azlıqlara qarşı hörmət ifadə edən yaradıcılıq nümunələri bu
gün də aktualdır.
Yuxarıda qeyd edilən istər fəlsəfi, elmi, istərsə də ədəbi, dini-mənəvi sahədə böyük bir məktəb qoyan tarixi
şəxsiyyətlərimizin hər biri Azərbaycanın multikultural dəyərlərinə öz töhfəsini verib. Onların əsərlərinə,
külliyyatlarına zaman-zaman müraciət edilməsi, tədqiq və təbliğ edilməsi isə bügünün və gələcək nəsillərin
sözügedən ideyaların möhkəmlənməsinə verəcəyi töhfədir.
“Paralel”in Araşdırma Qrupu Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında KİV-ə
Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunub
Paralel.- 2018.- 30 iyun-02 iyul .- № 114 .- S. 10.
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Nizami qəhrəmanlarının dialoji mahiyyəti
Muxtar KAZIMOĞLU
Dialoji qəhrəman daxili dialoqlar əsasında yaradılan qəhrəmandır. Bu qəhrəman ikiləşir, onun
daxilində öz səsi ilə özgə səsi toqquşur.
Özünüdərk prosesinin ifadəsi olan daxili ikiləşmə qəhrəmanın çoxcəhətli və mürəkkəb təbiətli bir qəhrəman
kimi ortaya çıxmasının əsas şərtinə çevrilir. Belə çoxcəhətli və mürəkkəb qəhrəman tipi psixoloji romanlar üçün
daha çox səciyyəvidir. Nizami Gəncəvinin mənzum romanlarında isə dialoji qəhrəman tipinin, təbii ki, müəyyən
elementlərini müşahidə edirik. Başqa romantik sənətkarlar kimi real hadisədən çox ideal hadisəni təsvir obyektinə
çevirən, ideallaşdırma səhnələrindən romantik sənətin tələblərinə uyğun şəkildə, yerli-yerində istifadə edən
Nizami Gəncəvi özünün baş qəhrəmanlarını heç də bütləşdirmir, əksinə, onları ziddiyyətlər, bir-birini inkar edən
cəhətlər fonunda təqdim edir. Poemalarında ayrı-ayrı obrazların mükaliməsinə, bir-birinə zidd mövqe və
düşüncənin qarşılaşdırılmasına geniş yer verən Nizami Gəncəvi bu cür mükalimə və qarşılaşdırmanı baş
qəhrəmanın ziddiyyətli təbiəti timsalında da təqdim etmək nümunəsi göstərir və bu baxımdan o, öz dövrünün
əksər sənətkarlarından fərqlənir. Xosrov, Şirin, Bəhram, Məcnun, İskəndər və başqa qəhrəmanları ilə Nizami
Gəncəvi dünya romantik ədəbiyyatı tarixinə həm də ikili xarakter daşıyan obrazlar müəllifi kimi daxil olur.
Nizami Gəncəvi qəhrəmanlarında dialoji mahiyyətin, başqa sözlə desək, ikiləşmə hadisəsinin ilk
nümunələrini “Xəmsə”yə daxil olan ilk poemada - “Sirlər xəzinəsi”ndə görürük. Bu poemada “Tövbəsini pozan
zahidin hekayəsi” başdan-başa qəhrəmanın daxili nitqi üzərində qurulur. Daxili nitqin mənzum hekayədə
aparıcı təhkiyə forması kimi seçilməsi heç də təsadüfi səciyyə daşımır. Müəllif bu cür təhkiyə formasına
qəhrəmanın daxili aləmini daha qabarıq şəkildə əks etdirmək üçün üz tutur. Mənzum hekayədə haqqında
danışılan adam bir zahid (məscid əhli) olsa da, o, şərab içməklə dərin bir günaha batıb. Bu adam günahını yumaq
üçün tövbə edib, amma sonradan tövbəsini pozub. Qəhrəman öz əməlindən peşmandır. Peşmanlıq hissi qəhrəmanı
özü ilə daxili söhbətə vadar edir. “Sirlər xəzinə”sinin şərhinə on cildlik kitab həsr etmiş ədəbiyyatşünas
Siracəddin Hacı bu barədə yazır: “Tövbəsini pozan zahidin iç mübarizəsi davam edir (Şair bu iç savaşı ifadə
etmək üçün daxili dialoqa yer verir. Mənzum hekayədə zahid özü ilə danışır). O, çıxış yolu axtarır, meyxanadan
qurtulmaq istəyir... dünyanın darlığından, qəlb, ağıl və vicdanında ağır yük olan günahlarından xilas olmağa can
atır... Bəlli olur ki, o, halından narazı olsa da, meyxananın darlığında boğulsa da, məscid həyatının daha gözəl
olduğunu etiraf etsə də, çıxış yolu tapa bilmir, yenə qədəri ittiham edir: Əgər qəza (qədər) qismət etməsəydi, mən
hara, lotuluq hara”. Siracəddin Hacının doğru olaraq qeyd etdiyi daxili dialoqda qeybdən gələn səs zahidin daxili
səsi ilə əks qütbdə dayanır. Qeybdən gələn səs mənzum hekayədə zahidin sözlərinə cavab kimi öz ifadəsini tapır:
Öz əməlini qəza (qədər) ilə əlaqələndirmə, üzr qapısına gəl, günahlarını yu!
“Sirlər xəzinəsi”ndə mənzum hekayə çərçivəsində gördüyümüz daxili ikiləşmə hadisəsi “Xosrov və
Şirin”də geniş epik lövhələr, rəngarəng obrazlar əsasında təqdim olunur. Akademik Həmid Araslı “Xosrov və
Şirin” poemasından bəhs edərkən yazır: “Nizami yaratdığı xarakterik obrazların səciyyəsini onların yalnız iş və
hərəkətlərini təsvir etməklə deyil, daxili aləmlərini açmaqla göstərir. O, insan mənəviyyatını bütün incəliyi ilə
şərh edərək qəhrəmanların dəruni hisslərini, düşüncə və duyğularını, psixoloji gərginliklərini, ruhi, mənəvi
sarsıntılarını, həyəcan və iztirablarını çox bədii, həm də inandırıcı bir tərzdə qələmə alır, insan təbiətini bütün
məxsusi ziddiyyətləri ilə göstərməyə müvəffəq olur”. “İnsan təbiətini bütün məxsusi ziddiyyətləri ilə göstərmək”
üçün Nizami Gəncəvinin əsaslandığı mənbələrdən biri mifoloji düşüncə sistemidir. Mifoloji düşüncə sistemində
həqiqi qəhrəmanla yalançı qəhrəmanın qarşılaşdırılması modeli var. Dünya xalqlarının mifologiya və folklorunda
bu qarşılaşdırmanın həqiqi bahadır - yalançı bahadır, həqiqi adaxlı - yalançı adaxlı, həqiqi alim - yalançı alim və
s. kimi müxtəlif nümunələrinə rast gəlirik. Yalançı qəhrəman komik və qeyri-komik, mənfi və müsbət yöndə
təqdim edilə bilər. Hansı yöndə təqdim edilməyindən asılı olmayaraq, yalançı qəhrəmanın magik funksiyası
həqiqi qəhrəmanın gücünü-qüdrətini artırmaq, onun yenidən doğulmasına zəmin yaratmaqdır. Bəs həqiqi
qəhrəman və yalançı qəhrəman qarşılaşmasının bizim bəhs etdiyimiz daxili ikiləşmə hadisəsi ilə əlaqəsi necədir?
Məsələ burasındadır ki, həqiqi qəhrəman və yalançı qəhrəman qarşılaşması iki ayrı-ayrı obraz arasında özünü
göstərdiyi kimi, eyni bir obrazın daxilində də təzahür edə bilər. Mifdən gələn bu cür ikiləşmə modeli, təbii ki,
yazılı ədəbiyyata öz təsirini göstərir və yazılı ədəbiyyatda ikiləşmənin müxtəlif örnəkləri meydana çıxır. Belə
örnəklər “Xosrov və Şirin”də də az deyil. Nizami Gəncəvinin bir sənətkar kimi özünəməxsusluğu ondadır ki, o,
poemada həm qəhrəmanı yalançı qəhrəmanla qarşılaşdırır, həm də qəhrəmanın daxilən ikiləşməsini xüsusi təsvir
predmetinə çevirir.
Xosrova qovuşmaq ərəfəsində Şəkər sərxoş Xosrovun yataq otağına bəzənib-düzənmiş cavan bir qız
göndərir. Bir müddət keçir, Xosrovla Şirinin vüsal məqamı yetişir. Şirin sərxoş Xosrovun yataq otağına bəzənibdüzənmiş bir qarı göndərir. Həm Şəkər, həm də Şirin vüsal ərəfəsində oyun qurmuş olur. Bu oyun dünya xalqları
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mifologiyasında geniş yer tutan yalançı adaxlı oyunudur. Oyunun mahiyyəti yalançı adaxlının həqiqi adaxlı
rolunda çıxış etməsi, müvəqqəti olaraq həqiqi adaxlını əvəz etməsidir. Xosrovun yanına göndərilən cavan qız
Şəkərin, qoca qarı isə Şirinin yalançı əvəzedicisidir. Hər iki əvəzedicinin ritual-mifoloji mənası bədxah fövqəltəbii
qüvvələrin diqqətini özünə cəlb etmək, həqiqi adaxlıya (ayrı-ayrılıqda Şəkərə və Şirinə) dəyə biləcək xəta-bəlanı
sovuşdurmaqdır. “Kəndirbaz” oyununda yalançı pəhləvanın və yaxud müasir sirk sənətindəki klounun mətnaltı
mifoloji mahiyyəti nədirsə, “Xosrov və Şirin”də də yalançı adaxlıların arxaik mahiyyəti odur. “Kəndirbaz”
oyunundakı yalançı pəhləvan və müasir sirk sənətindəki kloun obrazı komiklik baxımından “Xosrov və Şirin”də
Şirinin yalançı əvəzedicisi ilə daha çox səsləşir. Nizami Gəncəvi Şirininin komik əvəzedicisini belə təsvir edir:
Anası yaşında bir qarı vardı,
Qoca analardan bir yadigardı.
Nə deyim, bir qurddu, əynində kürkü,
Qurd da demək olmaz, bir qoca tülkü.
Əmcəkləri sanki susuz bir motal,
Dizində taqət yox, bədənində hal.
Əyrilikdə beli böyük bir kaman,
Dərisi gön kimi, eybəcər insan.
Üzü hind üzütək lap qırış-qırış,
Bir zəhər tuluğu, qalıb qartımış.
Ağzı bir tabaqdı, dodaqları vəl,
Ordu köhnə qəbir, bir kösövdü əl.
Qaşının tükləri ağzına enmiş,
Dodağı aralı, görünmürdü diş.
Burnu sifətində çadır qurardı,
Ağzında diş deyil, zırnıxlar vardı.
Kirpiklər tökülüb, bərəlmişdi göz,
Canlı bir ifritə kimiydi, bir söz.
Şirin bəzək-düzək vuraraq ona,
Gəlintək göndərdi şahın yanına.
Komik məzmununa və magik funksiyasına görə folklordakı yalançı qəhrəmanlar silsiləsi ilə, o cümlədən,
“Dədə Qorqud” eposundakı Qısırca Yengə və Boğazca Fatma obrazları ilə yaxından səsləşən bu qarı, müəllifə
Şirini hərtərəfli təqdim etmək üçün lazımdır. Qısırca Yengə və Boğazca Fatma “Dədə Qorqud” eposunda
Banuçiçək üçün magik qoruma vasitəsidir. Bir az əvvəl misal çəkdiyimiz qarı da “Xosrov və Şirin”də Şirin obrazı
üçün həmin arxaik mahiyyəti kəsb edir. Bununla yanaşı, o da qeyd edilməlidir ki, “Xosrov və Şirin”də yalançı
adaxlı və həqiqi adaxlı qarşılaşmasından başlayıb qəhrəmanın daxili aləmindəki ziddiyyət və toqquşmalara doğru
gedən səciyyəvi bir xətt var. Bu xətt, Şəkərlə müqayisədə Şirin obrazında daha qabarıq şəkildə üzə çıxır.
Akademik Həmid Araslı yazır: “Şirin dahi Nizami tərəfindən son dərəcə məharətlə, hərtərəfli işlənən, dünya
ədəbiyyatı tarixində xüsusi yeri olan bir obrazdır. Belə yüksək, ağıllı və hərtərəfli müsbət təsvir edilən qadın
obrazlarına Qərbi Avropada sonrakı əsrlərdə Şekspirdə təsadüf edirik. Dantenin Beatriçəsi də bir çox xüsusiyyəti
ilə Şirinlə müqayisə edilə bilər”. Bizcə, Nizami Gəncəvinin yaratdığı Şirin obrazı yalnız “hərtərəfli müsbət” təsvir
edilməsi baxımından yox, həm də müsbət və mənfinin vəhdətində təsvir edilməsi baxımından dünya
ədəbiyyatındakı möhtəşəm qadın obrazları ilə müqayisə oluna bilər. Bəli, Şirin daxilən ikiləşən bir obrazdır. Bu
obrazda müəyyən qədər ifadəsini tapan ikinci Şirinin əvəzediciyə, yəni komik qarı surətinə bənzəməsi şərt deyil.
Əsəs şərt odur ki, Şirinin daxilində ideal qəhrəmandan fərqli bir Şirinin olması müşahidə edilsin. Şirində ideal
qəhrəmana xas başlıca cəhət onun öz eşqinə axıracan sadiq qalması və bu eşq yolunda hər cür əzab-əziyyətə
qatlaşmasıdır. Şirin çətin sınaqla üz-üzədir: Xosrovu nə qədər sevsə də, onun qarşısında qürurunu sındırmamalı,
ismətini və mənliyini qorumağı bacarmalıdır. Bibisi Məhin Banuya demədən Mədainə - şəklini görüb, Şapurun
sözlərini dinləyib ürəkdən vurulduğu Xosrovun yanına getməsi Şirinin düşdüyü mürəkkəb vəziyyətin başlanğıc
nöqtəsidir.
Məhin Banunun ölümündən sonra hakimiyyət başına keçib ölkəni ədalətlə idarə edən Şirinin birbən-birə
taxt-tacı tabeliyindəki adamlardan birinə tapşırıb təzədən Mədainə - Xosrovun dalınca getməsi onsuz da mürəkkəb
olan vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. Mürəkkəblik ondadır ki, Xosrov eşq yolunda Şirinin atdığı addımları
layiqincə qiymətləndirə bilmir, əvvəl Məryəm, daha sonra isə Şəkərlə evlənir. Xosrov öz yerində, bəs oxucu necə?
Şirinin Mədain səfərlərini oxucu necə qiymətləndirir? Oxucu bu səfərləri bir yandan eşq yolunda fədakarlıq
nümunəsi sayırsa, başqa bir yandan bu səfərlərdə Şirinin müəyyən səhvə yol verməsinin də fərqinə varır. Oxucu
nəzərində başlıca səhv hakimiyyətin çox uzun müddətə başqasına həvalə edilməsindədir. Xosrovu taxt-taca sahib
çıxmamaqda qınayan Şirinin birdən-birə ədalətli şah missiyasını yarımçıq qoyub Mədaində hicr oduna yanmasını
oxucu çətin ki, ideal qəhrəman meyarı ilə bir araya sığışdıra bilsin. Şirinin bəzi addımlarının ideal qəhrəman
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anlayışı ilə bir araya sığmadığını əsaslandırmaq üçün oxucu poemada geniş yer tutan təzadlar silsiləsinə diqqət
yetirir: yer-göy, aşağı-yuxarı, od-su, şirin-acı, gül-tikan, vəfa-cəfa, gecə-gündüz, doğru-yalan... Əks qütblərdə
dayanan anlayışlar sırasında oxucu qəlb və ağıl anlayışlarının önə çıxmasını nəzərdən qaçırmır. Oxucu müşahidə
edir ki, Şirinin atdığı addımlar qəlbin və ağılın hökmündən doğan addımlardır. Addımlar arasında ziddiyyət məhz
qəlbin və ağılın hökmü arasındakı ziddiyyətin təzahürüdür. Qəlb necə olur-olsun Xosrova qovuşmaq, ağılsa eşqin
çətin yolunda öz ləyaqətini qorumaq hökmünü verir. Özünün fədakarlığı müqabilində Xosrovdan üzüdönüklük
və etibarsızlıq görməsi Şirinin düşdüyü təzadlar burulğanını daha da dərinləşdirir və poemada Şirinlə
bağlı özünütəhlil səhnələri ortaya çıxır. Bu səhnələrdə bir tərəfdən Xosrovun etibarsızlığı ilə bağlı qəm-qüssə
ifadə olunursa, digər tərəfdən, atılmış addımlarla bağlı peşmanlıq hissi ifadə olunur:
Gül dərməyə gedib, tikan dərmişəm,
Vəfa axtarmışam, cəfa görmüşəm.
Mən öz qüsurumu gizlin tutmaram,
Xalqda nə günah var? Mən taqsırkaram.
...Təhqiri belimdə ağır yük olub,
Qəmimin zülməti çox böyük olub.
Ürəyim kor ikən, gözlüyəm dedim,
Acı meyvəsini korluğun yedim.
Xosrova xitablarından birində Şirin düşdüyü çıxılmaz vəziyyəti məzarla müqayisə etməli olur:
Kəsibdir sağımı, solumu daşlar,
Bir daş da üstə qoy, qoy olsun məzar.
Onun altı, üstü daş olsa əgər,
Nə qədər eybim var, büsbütün örtər.
“Xosrov və Şirin”də bu cür qəmli səhifələr nikbin ruhlu səhifələrlə yan-yana, iç-içədir. Poemada həm qəmqüssəni, həm də nikbinliyi doğuran isə başqa bir şey yox, qəhrəmanın əhval-ruhiyyəsidir. Naçar qalıb sarsılsa da,
əslində, Şirin təbiətən həyatsevər bir qızdır. Xosrovun dalınca uzaq Mədainə at sürməsi və orada məskən salması
Şirin həyatsevərliyinin bariz göstəricisi deyilmi? Əlbəttə, elədir. Həyatsevərliyin peşmanlıq və sarsıntıya gətirib
çıxarmasına gəlincə, bu məqamda, heç şübhəsiz, Xosrovun ziddiyyətli təbiəti, onun hiss-həyəcan və duyğudüşüncələri nəzərə alınmalıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, “Həyat aləmidir hər şeydən üstün” deyən Nizami sevinc,
nəşə dolu məclisləri, eyş-işrət məqamlarını poemada ən çox Xosrovla bağlı olaraq təsvir edir. Amma kef
məclislərinə aludəlik və eyş-işrətə meyil Xosrovu həm də ciddi sınaq qarşısında qoyur: məhəbbətə əyləncə kimi
baxmamaq, Şirinlə bərabər olduğu və baş-başa qaldığı anları adi eyş-işrət məqamlarından fərqləndirməyi
bacarmaq. Bu sınaqdan layiqincə çıxmaq Xosrov üçün heç də asan başa gəlmir. Xosrov əsl aşiq mərtəbəsinə bir
az əvvəl xatırlatdığımız üzüdönüklük, etibarsızlıq mərhələsindən keçə-keçə, həmin mərhələnin sarsıntısını
yaşaya-yaşaya, “Bircə günahım var, o da ki, vəfa” şəklində öz səhvini etiraf edə-edə gəlib çatır. Xosrovun keçib
gəldiyi yol Şirinin qət etdiyi yolla müqayisədə təzadlarla daha çox doludur: Fitnə-fəsad törədib hakimiyyəti ələ
keçirən Bəhram Çubin, söz yox ki, Xosrova düşməndir. Və Xosrov bu düşmənə qarşı vuruşub öz hakimiyyətini
yenidən bərpa edə bilir.
Maraqlı burasıdır ki, bir müddət sonra Bəhram Çubinin ölüm xəbərini eşidərkən Xosrov ona üç gün yas
saxlayır. Xosrovun təzadlı hərəkətlərinə başqa misal: Xosrov Fərhad adlı yenilməz bir cavanın Şirinə aşiq
olduğunu eşidəndə bu xəbərdən həm kədərlənir, həm də sevinir. Sevinir ki, Şirinin məhəbbətinə mübtəla olmaqda
özünə bir “həmrah” tapıb. Xosrov bir yandan məkr işlədib Fərhadın ölümünə bais olur, başqa bir yandan Fərhadın
ölümünə ürəkdən acıyır. Xosrovun ziddiyyətli təbiəti öz ifadəsini bu cür hərəkət və davranışların təsvirində
tapdığı kimi, duyğu və düşüncələrin əhatəli qələmə alınmasında da tapır. Xosrovun atdığı addımlar kimi,
Xosrovun duyğu və düşüncələri də üz-üzə, qarşı-qarşıya dayanıb dialoji məzmun və mahiyyətdə ortaya çıxır. Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, bədii əksetdirmə forması kimi dialoqun Nizami Gəncəvi yaradıcılığında xüsusi yer
tutmasına ədəbiyyatşünaslar heç də biganə qalmayıblar. “Xəmsə”nin intibah problemlərinə ayrıca monoqrafiya
həsr edən görkəmli ədəbiyyatşünas Arif Hacıyev həmin monoqrafiyada Nizami dialoqlarının müxtəlif tiplərini
nəzərdən keçirir: Ayrı-ayrı fərdlər (kərpickəsən kişi və şahzadə, Xosrov və Fərhad, Xosrov və Şirin, Bəhram və
Fitnə...) arasında dialoq; kollektiv şəkildə söhbət-müzakirə (İskəndərin yanında məclis əhli tərəfindən müxtəlif
sənət sahələrinin müzakirəsi); fəlsəfi dialoq (Xosrovla Büzürgümidin, İskəndərlə Sokratın söhbəti. Arif Hacıyevin
“Xəmsə” üzrə araşdırdığı bu dialoq tipəri cərgəsinə, heç şübhəsiz, daxili dialoq tipini də əlavə etmək lazımdır.
Daxili dialoq “Xəmsə”də baş qəhrəmanların, ilk növbədə isə Xosrovun xarakterindəki ikiləşməni daha dərindən
duymağa kömək edən bir vasitədir. Xosrovun daxili dialoqlarında iki obrazın qarşı-qarşıya dayandığının
şahidi oluruq - özündən razı hökmdar və ürəkdən sevən aşiq:
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Başımda fırlansa dəyirman daşı,
Şirindir könlümün yenə sirdaşı.
...Şirin söhbətində səbr etmək gərək,
Aldanma şirinə körpə uşaqtək.
...Səbr eyləyəm gərək, doğru yol budur,
Arvada alçalmaq arvadlıq olur.
Kişi arvadsifət olmasın gərək,
Arvadçün ağlamaz kişi arvadtək.
Şirini könlünün həmdəmi bilsə də, Xosrov candan əziz tutduğu həmdəmə tərəf addım atmağı özünə
sığışdırmır. Halbuki xronoloji ardıcıllıq baxımından bundan əvvəl gələn daxili dialoqların birində hökmdar
Xosrovun aşiq Xosrovla ortaq məxrəcə gəlməyə can atdığının şahidi oluruq:
Gah deyirdi: Nədir istəyin, ürək!
Şahlıq, ya aşiqlik, cavab ver görək?
Hökumət eşq ilə uymaz heç zaman,
Gərək birisindən yapışa insan.
Daxili dialoqun bu yerində hökmdar Xosrovun aşiq Xosrovla eyni fikrə gəlməsindən danışmaq çətindir.
Dialoq davam edir və tərəflər, axır ki, dil tapa və ortaq məxrəcə gələ bilirlər:
Hər ikisi olsa - həm şahlıq, həm yar,
Ürək də şahlıqdan bir təzzət alar.
Bəxtim yüz ölkəni ver desə, yenə,
Verərəm yarımın bircə telinə.
Hökmdar Xosrovun daxilində baş qaldıran ikinci səs (aşiq Xosrovun səsi) həm də Şirinin səsi kimi başa
düşülməlidir. Müğənni Nəkisanın dili ilə Xosrova “Şahlıqdan danışma, eşqi et şüar” deyən Şirin eşqə
münasibətdə özünün dəyişməz mövqeyi ilə Xosrova əsaslı təsir göstərir və daxili dialoqlarda Xosrovun tərəfmüqabilinə çevrilir. Özü ilə danışan Xosrov həm də xəyalən Şirinlə danışmış olur. Özü ilə mübahisə edən Xosrov
həm də xəyalən Şirinlə mübahisə etmiş olur. Bütün bu mübahisə və münaqişələr Xosrovun mənəvi təkamül yolu
keçib həqiqi aşiqə çevrilməsində mühüm rol oynayır.
525-ci qəzet. - 2018.- 7 iyul. - № 120. - S. 18 .
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Heydər Əliyev Fondunun Nizami Gəncəvi irsini təbliğ edən daha bir layihəsi – “Yeddi gözəl”
sərgisi Moskvada açılıb
Fəridə Abdullayeva,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva
Noyabrın 20-də Moskvadakı Ümumrusiya Xalq və Dekorativ-Tətbiqi Sənəti Muzeyində “Yeddi gözəl”
sərgisi açılıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva sərginin açılış
mərasimində iştirak edib.
Sərgi Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Xalça
Muzeyinin təşkilatçılığı, ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilir.
Sərginin açılış mərasimində çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva deyib :
“Bu gün biz “Yeddi gözəl” sərgisinin açılışını edirik. Sərginin konsepsiyası XII əsr dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin poeması və dünya şöhrətli bəstəkar Qara Qarayevin baleti əsasında qurulub. Bu gün siz miniatürləri,
xalçaları və zinət əşyalarını görə biləcəksiniz. Ekspozisiya, həmçinin Azərbaycan klassik musiqisi, klassik rəqslər
və müasir incəsənət elementləri ilə zənginləşdirilib. Sərgiyə gələn tamaşaçılar yeddi gözəl və Bəhram şah
əfsanəsinin sehrinə dalacaqlar. “Yeddi gözəl” poeması Şərq poeziyasının ən yaxşı nümunələrindən biridir.
Poemanın dərinliyi, fəlsəfi aləmi xalçalar, kitab miniatürləri proyeksiyaları, dekorativ tətbiqi sənət nümunələri və
instalyasiyalar vasitəsilə təqdim olunur. “Yeddi gözəl” baletinə həsr olunmuş və bu gün tamaşaçılara təqdim
olunan arxiv materialları çox qiymətli tarixi arayışlardır. Bu gün siz qədim afişalar, baletin proqramları,
fotoşəkillər vasitəsilə informasiya əldə edə bilərsiniz. “Yeddi gözəl” sərgisinin açılışı olduqca əhəmiyyətlidir.
Çünki dahi Nizaminin əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatının böyük bir dövrünü əhatə edir.
Əziz dostlar, müddətsiz yaradıcılıq göylərin bizə göndərdiyi nemətdir. O, insana daha da yaxşı olmaqda,
öz qəlbinin dərinliklərinə varmaqda və ən ali qüvvə olan sevgini özü üçün açmaqda kömək edir.
Mən bu imkanı yaratdığına görə Yelena Titovaya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sərgi üzərində işləyən
hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu gün bizimlə olduğunuz üçün hamınıza minnətdaram”.
Ümumrusiya Xalq və Dekorativ-Tətbiqi Sənəti Muzeyinin direktoru Yelena Titova çıxış edərək bildirib ki,
muzeyin Azərbaycandan olan həmkarları ilə çox yaxşı əlaqələri var. Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Xalça
Muzeyi ilə xüsusilə səmimi münasibətlərinin olduğunu diqqətə çatdıran Y.Titova deyib: ““Yeddi gözəl”
şərqsayağı zərif, dərin fəlsəfi mənaya və valehedici dizayna malik sərgidir. Sərgidə müasir texnologiyalar, zəngin
tarix, rəssamların ustalığı əksini tapıb. Sərgi salonlarının əksəriyyəti Qara Qarayevin yaradıcılığına həsr olunub.
Onun “Yeddi gözəl” baleti nadir əsərdir. Lakin sərgi təkcə balet haqqında deyil, onun konsepsiyası daha genişdir.
Ekspozisiya böyük Azərbaycan eposu - XII əsr dahi Azərbaycan şairi və filosofu Nizami Gəncəvinin poemasına
əsaslanır”.
Y. Titova sərginin təşkilinə görə Heydər Əliyev Fonduna, Azərbaycan Xalça Muzeyinin əməkdaşlarına və
bu işdə əməyi olan hər kəsə təşəkkürünü bildirib.
Son aylarda Moskvada Azərbaycana həsr olunmuş bir neçə əhəmiyyətli tədbirin keçirildiyini xatırladan
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu bildirib: “Bu yaxınlarda - oktyabr ayının ortalarında Moskva
meriyası ilə üzbəüz mərkəzi meydanda “Azərbaycanın payıq sovqatları” sərgisi açılmışdı. Beş gün ərzində sərgini
70 mindən çox adam ziyarət etdi. Dünən Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda (MDBMİ) böyük
Azərbaycan mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin büstünün açılışı, Moskva Dövlət Universitetində “Nəsiminin
mənəvi irsi orta əsrlər Şərqinin tarixi-mədəni kontekstində” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
keçirilib. Bu gün bu gözəl muzeydə, özü özlüyündə muzey olan bu nadir binada “Yeddi gözəl” sərgisi açılır”.
Tədbirlərin təşkilinə görə Heydər Əliyev Fonduna təşəkkürünü ifadə edən diplomat deyib: “Bütün bu
tədbirlər Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi sayəsində ərsəyə gəlib. Mən, həmçinin bu tədbirlərin təşkilində fəal
iştirakına və yardımına görə Leyla xanıma minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Nəsiminin xatirə abidəsinə görə
xüsusi təşəkkür edirəm. Bu abidə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu (MDBMİ) kimi bir
universitetdə qoyulub. Universitetə gələn hər yeni nəsil Nəsimi haqqında daha çox məlumat əldə edəcək. Bugünkü
tədbirə gəldikdə isə sərgi iki xalqın və ölkənin həyatında əlamətdar hadisədir. Mən sizin hamınıza xoş ovqat arzu
edirəm ki, bu sərgi xatirələrinizdə qalsın”.
Qeyd edək ki, sərginin ekspozisiyasının konsepsiyası XII əsr dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin
“Yeddi gözəl” poeması və Azərbaycanın dünya şöhrətli bəstəkarı Qara Qarayevin eyniadlı baleti əsasında
qurulub. Layihədə Azərbaycan mədəniyyəti xalça, zərgərlik və miniatür sənəti, müasir incəsənət, klassik musiqi
və rəqsin sintezində təqdim olunur.
Ekspozisiya Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Xalça Muzeyi və Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyinin eksponatlarından ibarətdir. Sərgi məkanı ziyarətçini Bəhram şah və yeddi gözəl haqqında əfsanəyə
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aparır. Azərbaycan mədəniyyətində mühüm rol oynayan bu ədəbi əsərin fəlsəfi aləmi xalça, kitab miniatürləri
proyeksiyası, dekorativ-tətbiqi sənət əşyaları və instalyasiyalar vasitəsilə canlandırılır.
Sərgi məkanı ziyarətçini Bəhram şah və yeddi gözəl haqqında əfsanəyə aparacaq. Azərbaycan
mədəniyyətində mühüm rol oynayan bu ədəbi əsərin fəlsəfi aləmi xalça, kitab miniatürləri proyeksiyası,
dekorativ-tətbiqi sənət əşyaları və instalyasiyalar vasitəsilə canlandırılacaq.
Sərgidə nümayiş olunan “Miniatür” instalyasiyasını Azərbaycan rəssamı Rəşad Ələkbərov XVI əsrə aid
“Kitab oxuyan gənc” Təbriz miniatürü əsasında yaradıb. Kompozisiyanın ideyası hər bir ziyarətçini qədim nağıl
və əfsanələr aləminə aparan illüziya portalının yaradılması üzərində qurulub. Burada tamaşaçıların gözü önündə
Nizaminin poeması canlanır. “Kitab oxuyan gənc” miniatürünü I Şah Təhmasib dövründə səfəvi rəngkarlığının
zirvəsi sayılan Sultan Məhəmmədin yaratdığı bildirilir və bu əsər Parisdə V.Veverin kolleksiyasında qorunur.
Qara Qarayevin Nizami Gəncəvinin poeması əsasında yazdığı “Yeddi gözəl” baletindən səhnələr, həmçinin
həmin tamaşaya aid arxiv materialları da sərginin ekspozisiyasına daxildir. Ziyarətçi burada özünü balet
məkanında görür: onu Nizami qəhrəmanlarını canlandıran balerinalar əhatə edir.
Sərgi 2019-cu il fevralın 3-dək davam edəcək.
Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondu dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığının yaşadılması
və dünyada tanıdılması istiqamətində bu günədək bir sıra layihələr həyata keçirib. Bunların sırasında Gəncədə
Nizami Gəncəvi Muzeyinin yaradılmasını, Fransa və onun regionlarında şairə həsr olunan sərgi və konfransların
təşkilini, Romada Nizami Gəncəvinin abidəsinin ucaldılmasını, Sankt-Peterburqda Nizami Gəncəvi bağının
yaradılmasını, Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin yeni formatda – “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və
Məcnun”, “Yeddi gözəl” və “İskəndərnamə” poemalarının Azərbaycan dilində ilk dəfə bir kitab şəklində nəşr
olunmasını və digər layihələri qeyd etmək olar.
Xalq qəzeti. - 2018.- 22 noyabr. - № 263. - S. 6 .
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Dahi Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” mənzum romanının mükəmməl nəşri
Nizami Cəfərov,
akademik
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası dahi Azərbaycan şair-mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin “Sirlər
xəzinəsi”ndən sonra ikinci poeması “Xosrov və Şirin”i Akademiyanın prezidenti Akif Əlizadənin layihə
rəhbərliyi ilə bu günlərdə nəşr etdirmişdir. Görkəmli tərtibatçı-rəssam Fəxrəddin Əli möhtəşəm əsərə çəkdiyi
miniatürlərdə öz böyük istedadını, yaradıcılıq enerjisini, peşəkarlığını əsirgəmədiyi kimi, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı
da zəngin poliqrafik ənənələrinə sadiq qalaraq Azərbaycan kitab mədəniyyətinə hər cəhətdən mükəmməl bir töhfə
vermişdir. Xosrov və Şirin” Xalq şairi Rəsul Rzanın məşhur tərcüməsində təqdim olunur. Respublikanın Əməkdar
rəssamı Fəxrəddin Əli “Xosrov və Şirin” mənzum romanını nəfis miniatürlərlə işıqlandırmışdır.
Nəşrin redaktoru akademik İsa Həbibəyli yazır: “Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poeması (1180)
Şərq ədəbiyyatında meydana çıxmış mükəmməl mənzum romandır. Dahi şair bu əsərində mövzunu hökmdarların
həyatından alsa da, sələflərindən və müasirlərindən fərqli olaraq böyük eşq dastanı yaratmışdır. “Xosrov və Şirin”
dastanı Azərbaycan ədəbiyyatında möhtəşəm eşq abidəsi kimi mühüm yer tutur. Nizami Gəncəvi bu əsərində
eşqin qüdrətini dünyanın mənası və insan şəxsiyyətinin əzəməti kimi tərənnüm etmişdir.
“Xosrov və Şirin” poemasında ilahi eşqin fonunda bir çox ictimai mətləblərdən bəhs olunmuş, dövlət,
cəmiyyət və xalq münasibətləri ibrətamiz hadisələr və yaddaqalan bədii obrazlar vasitəsilə canlandırılmışdır.
Nizami Gəncəvi Fərhadın Şirinə olan pak sevgisi əsasında əsl məhəbbətin insanı ucaltmaq qüdrətini göstərmişdir.
Dahi şair əsərdə Xosrov Pərvizlə Şirinin macəralarının işığında isə eşqin hökmdarı da dəyişib kamilləşdirmək
imkanlarını isbat etmişdir. Bundan başqa, Nizami əsərdə mahir daşyonan Fərhadın timsalında əməkçi insanın
böyük obrazını yaratmışdır. Bütün bunlara görə, həqiqətən də, ədəbiyyatşünaslıqda etiraf olunduğu kimi, “dünya
ədəbiyyatının məhəbbət mövzusunda yazılmış əsərləri içərisində müstəsna yer tutan bu dastanda şair insana
yüksək hisslər aşılayan, onu daxilən saflaşdıran, mənən yüksəldən saf, təmiz məhəbbətin qadir gücünü təsdiq
etmişdir”.
Şərqşünas alim Məsiağa Məhəmmədi yazır: “Məsələ burasındadır ki, “Xosrov və Şirin” istər Nizaminin öz
yaradıcılığında, istərsə də Azərbaycan və bütövlükdə Şərq ədəbiyyatı tarixində tamamilə yeni bir hadisə idi. Bu
əsərdə Nizami ilk dəfə şəxsi və ictimai harmoniya barədə təlimini irəli sürüb (həmin təlim onun sonrakı
əsərlərində inkişaf etdirilib). Əsərin məzmunu, çoxplanlı süjeti, mükəmməl kompozisiyası, surətlərin təqdiminin
xarakteri və ümumən pafosu onu Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində roman janrının ilk nümunəsi hesab etməyə tam
əsas verir. Bu barədə Mikayıl Rəfilidən tutmuş Y.Meletinskiyə qədər bir çox alimlər fikirlər söyləyib. Yəni əsərin
ənənəvi olaraq poema adlandırılması şərti səciyyə daşıyır. “Xosrov və Şirin” əslində, bir romandır. Daha dəqiq
demək istəsək, mənzum roman. Roman, bilindiyi kimi, qəhrəmanlıq eposunun fəlsəfi mənada inkarı kimi
meydana çıxıb. Nizami ilə Firdovsinin yaradıcılıq münasibətləri də bu aspektdə dəyərləndirilməlidir. Yəni
Firdovsidən fərqli olaraq, Nizami Xosrovu bir hökmdar kimi deyil, bir insan kimi təsvir edir. Əsərin mərkəzində
insan şəxsiyyəti, onun daxili aləmi, mənəvi təbəddülatı dayanır və məhəbbət macərası fonunda Nizami fərd və
cəmiyyət problemini, şəxsi istəklərlə ictimai vəzifələrin kolliziyasını misilsiz bir məharətlə təqdim edir”.
“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-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 xəznədən min dür çıxardım”.
Əsərlərindən məlum olur ki, Nizami Müsəlman İntibahının əsas dilləri olan ərəbcəni, farscanı öz ana dili
türkcə qədər dərindən bildiyi kimi, yəhudi, yunan və s. dillərə də bələd olduğundan onun dünyagörüşü
müasirlərindən müqayisə edilməyəcək qədər geniş idi. Və heç də 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 naznemətindən üstün tutduğundan heç də az olmayan bu cür təklifləri qəbul etməmişdir.
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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” (1197) və “İsgəndərnamə” (1203) poemalarını mövcud ədəbimədəni ənənəyə uyğun olaraq farsca yazmışdır. Və həmin ənənə Azərbaycan poeziyasında bütün orta əsrlər boyu
bu və ya digər səviyyədə özünü göstərmiş, Qətran Təbrizi, Əfzələddin Xaqani, Məhsəti Gəncəvi kimi Azərbaycan
şairləri hələ Nizamiyə qədər farsdilli ədəbiyyatın dünyaca məşhur örnəklərini yaratmışdılar.
Lakin etiraf etmək lazımdır ki, Nizami yaradıcılığı həm forma, həm də məzmunca sələflərilə müqayisə
olunmayacaq bir miqyas qazanmışdır.
“Eşqdir mehrabı uca göylərin,
eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin”
fəlsəfəsilə yazıb-yaradan şair dünyanın ən ümumbəşəri, ən humanist eşq dastanlarını qələmə almış, yer
üzündə ədalətin, xoşbəxtliyin, demokratiyanın tərənnümçüsü olmuşdur. Təsvir etdiyi hadisələr, müxtəlif millətlər
arasından 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.
Nizaminin Eşqi ağıllı, müdrik, dünyada harmoniya, mütənasiblik yaradan fəlsəfi eşqdir. Və bu Eşq nə qədər
İlahidirsə, o qədər Həyati; nə qədər Həyatidirsə, o qədər İlahidir... “Xəmsə” araşdırıcıları Nizami yaradıcılığının
genotipini, ideya-estetik mənbələrini müəyyənləşdirərkən üç 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 İskəndərə
Nizaminin xüsusi dəyər verərək, onu son (və ən mükəmməl!) poemasının ideal qəhrəmanı kimi təqdim (və
tərənnüm!) etməsi təsadüfi deyil. Və heç bir İran şairi dahi yunan sərkərdəsinə bu cür münasibət göstərməzdi.
Türklər arasında isə Nizamiyə qədərki min beş yüz il ərzində Makedoniyalı İskəndər 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 düşünməsi üçün geniş mövzu-material vermişdi... Aristoteldən
sonra “ikinci müəllim” sayılan ət-Türki kimi Nizami də həm antik fəlsəfəyə dərindən bələd, həm də Müsəlman
İntibahının yaratdığı miqyaslı dünyagörüşünə sahib idi...
Onun əsərlərində, bir tərəfdən, hökmdarların, böyük tarixi şəxsiyyətlərin (İskəndər, Xosrov, Şirin, Bəhram,
Sultan Səncər) obrazları canlandırılırsa, digər tərəfdən, öz şəxsiyyətlərini qoruyan adi zəhmət adamlarına sonsuz
hörmət, məhəbbət ifadə olunur. Akademik Həmid Araslı yazır ki, “Xosrov və Şirin” poemasının baş qəhrəmanı
“Şirin dünya ədəbiyyatı tarixində orijinal bir qadın obrazıdır, Qərbi Avropa ədəbiyyatında belə bir yüksək, ağıllı
və praktik qadın obrazını yalnız Şekspir tragediyasında görürük. Dantenin Beatriçası da bir çox xüsusiyyətləri ilə
Şirinlə müqayisə edilə bilər”. Şairin qadın qəhrəmanları, ümumən qadına münasibəti Məhin Banunun, Nüşabənin,
Fitnənin timsalında yüksək bəşəri dəyərlərilə seçilməklə “Dədə Qorqud” eposundakı münasibəti xatırladır. Və bu
da tamamilə təbii olub dahi mütəfəkkirin hansı ideya-estetik, mənəvi-əxlaqi qaynaqlara dayandığını bir daha
təsdiq edir.
Əlbəttə, Nizami yaradıcılığı, prinsip etibarilə, 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
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təcrübələrində Nizami İran şairi kimi təqdim olunmuşdur ki, bu zaman onun məhz farsca yazması əsas
götürülmüşdür. Həmin məntiqlə yanaşsaq, onda gərək tərcümeyi-halları, yaradıcılıqlarının ideya-estetik
kordinasiyası 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, incəliklərilə 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. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1941-ci ildə qələmə alıb 1951-ci ildə Ankarada nəşr etdirdiyi
“Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyası isə, görünür, 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 Nizaminin ən müxtəlif tərəflərdən
müqayisə edərkən Firdovsidə fars, Nizamidə isə islam təəssübkeşliyi olduğunu göstərir. Və deyir: “O (NizamiN.C.), bütün duyğu və şüuru ilə müsəlmandır... Allahın təkliyinə inanır, farsca yazsa da, duyğu və şüuru farslıqdan
uzaqdır”.
Nizami saraylardan kənarda dayansa da, dövrün 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 ehtiram əlaməti olaraq
Gəncə yaxınlığında şairlə görüşüb 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.
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 göstəricisidir. Və neçə yüz illərdir ki, humanizm, sülh, həmrəylik, ali insani hisslər təbliğ
edən Nizami dühası bəşəriyyətə ruh, mənəvi güc, enerji verir.
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Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə görə Nizami Gəncəvinin milli və ədəbi kimliyi
Siracəddin HACI
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının araşdırdığı məsələlərdən biri də milli klassik irsdir, divan
ədəbiyyatıdır.
Mühacirətdə yaşayan alimlər, ədəbi şəxsiyyətlər, ictimai-siyasi xadimlər qədim və orta əsrlər Azərbaycan
ədəbiyyatının problemləri, ayrı-ayrı nümayəndələri ilə bağlı bir sıra əsərlər yazmışlar. Bu araşdırmalar sırasında
Azərbaycan ictimai-siyasi, elmi-ədəbi fikir tarixində önəmli yeri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin
"Azərbaycan şairi Nizami" monoqrafiyası xüsusi yer tutur. O, bu əsəri 1941-ci ildə Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 800 illiyi münasibətilə yazıb, "müharibənin doğurduğu çətinliklər üzündən çapı gecikib", 1951-ci ildə
Ankarada nəşr olunub. Qeyd edək ki, Sovet dövründə Azərbaycanda bu monoqrafiyaya birtərəfli, əksər hallarda
mənfi münasibət bildirilib. "Rəsulzadənin mühakimələri əksərən səhv və nöqsanlı olub, özünə qədər fikir
söyləmiş Avropa burjua müəlliflərinin yanlış mülahizələrindən kənara çıxa bilməmişdir, o, burjua
tədqiqatçılarının məhdud və qeyri-elmi fikirlərini təkrar etmişdir".
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra M.Ə.Rəsulzadə irsinə, o sıradan alimin "Azərbaycan
şairi Nizami" adlı monoqrafiyasına obyektiv qiymət verilib. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və
ədəbiyyatşünaslığının tədqiqi ilə ardıcıl, sistemli məşğul olan, sanballı monoqrafiyalar yazan, tanınmış alim
Nikpur Cabbarlı "Mühacirət və klassik ədəbi irs" adlı elmi əsərində M.Ə.Rəsulzadənin adı çəkilən əsərini
hərtərəfli araşdırıb, bu əsərlə bağlı yazılmış bütün fikirləri dəyərləndirib, təhlil və tənqid edib. Alimin qənaəti
budur: "... M.Ə.Rəsulzadənin "Azərbaycan şairi Nizami" monoqrafiyası mühacirət ədəbiyyatşünaslığında orta
əsrlər ədəbiyyatımız haqqında ən sanballı tədqiqat olmaqla yanaşı, dünya nizamişünaslığının mühüm
nailiyyətlərindəndir".
M.Ə.Rəsulzadənin "Azərbaycan şairi Nizami" adlı monoqrafiyası başlanğıc, dörd fəsil, son söz,
əlavələrdən ibarətdir. Alim kitabın sonuna Nizaminin əsərlərində işlədilmiş türk sözlərinin lüğətini əlavə
etmişdir. Bu lüğət üç hissədir. Birinci hissədə iyirmi altı türk sözü və onların izahı (müəllif qeyd edir ki, bu türkcə
sözlərin kiçik bir hissəsidir), ikinci hissədə türk şəkilçiləri ilə düzəlmiş fars sözləri verilmişdir. Bu tipli sözlərin
sayı beşdir (bu, son rəqəm deyil). Lüğətin üçüncü hissəsində Nizaminin əsərlərində məcaz və rəmz kimi işlədilmiş
Türküstan şəhərlərinin bəzilərinin adları təqdim olunmuşdur. Bu məkan adlarının sayı da altıdır.
M.Ə.Rəsulzadə bu monoqrafiyanı zəngin qaynaqlar əsasında yazmışdır. O, Nizami Gəncəvi ilə bağlı
yazılmış türkcə, farsca, rusca, Avropa dillərində olan mənbələri diqqətlə oxumuş, təhlil etmiş, sistemləşdirmiş,
tənqidi münasibət bildirmişdir. Alim fars dilini mükəmməl bildiyindən Nizamini orijinaldan oxumuş, istifadə
etdiyi nümunələri öncə farsca, sonra da Azərbaycan türkcəsində vermişdir.
Monoqrafiyanın girişində bu başlıqlar var: "Şərq islam mədəniyyətinin üç ortağı", "Şərq islam
mədəniyyətinə mənsub şəxsiyyətlər üçün keçirilən yubileylər", "Şərq islam mədəniyyətində Azərbaycanın rolu",
"Türk hakimiyyəti altında fars ədəbiyyatı", "Azərbaycan XII əsrdə", "Milliyyət baxımından ədəbiyyatda forma
və məzmun", "Nizami Azərbaycan şairi", "Nizaminin yaradıcılığı", "Unudulmuş Nizami", "Nizamiyə borcumuz".
Alim monoqrafiyanın birinci fəslində "Nizami kimdir" sualına cavab vermək üçün dörd bölmə yazmışdır:
"Nizaminin tərcümeyi-halı", "Şairin Azərbaycan hökmdarları ilə münasibətləri", "Nizami öz gözü ilə",
"Nizaminin dünya ədəbiyyatında mövqeyi".
Monoqrafiyanın ikinci hissəsi "Xəmsə"nin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Alim bu fəsildə "Xəmsə"yə daxil
olan əsərləri bir-bir təhlil etmişdir.
Kitabın üçüncü fəsli Nizaminin mövzuları ilə bağlıdır və beş başlıq var: "Nizamidə farslıq", "Nizamidə
türklük", "Nizamidə Qafqaz", "Nizaminin ruslar haqqında təsəvvürü", "Nizaminin qadına münasibəti" (bu fəslə
nəticə də yazılmışdır).
Monoqrafiyanın dördüncü fəsli Nizami irsində sənət və ideologiya məsələsinin araşdırılması ilə
bağlıdır. Bu fəsildə səkkiz başlıq var: "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".
M.Ə.Rəsulzadə elmi araşdırmasında Nizami Gəncəvinin tərcümeyi-halını, ədəbi kimliyini, əsərlərinin
mövzu və ideyalarını, dünya ədəbiyyatındakı yerini şərh etməzdən öncə Şərq islam mədəniyyətinin özəlliklərini
açıqlamış, bu yolla da şairi ortaya çıxaran elmi, ədəbi, mədəni, dini qaynaqları göstərmişdir. Nizaminin düşüncəsi
köklü bir mədəniyyətin ölməz dəyərləri ilə formalaşmışdır. Şairin yetişdiyi Azərbaycan mühiti də
Şərq islam mədəniyyətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu mədəniyyət ərəblərin, türklərin və farsların birgə yaratdığı
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"ümmət mədəniyyəti"dir. Azərbaycan öz alimləri, şairləri, sənət adamları ilə bu mədəniyyətin içində önəmli yer
tutmuşdur.
Alim Nizaminin yetişdiyi mühitin sərhədlərini müəyyən edərkən Şərq islam mədəniyyəti ilə birgə,
Azərbaycanın XII əsrdə mövcud olmuş siyasi, iqtisadi, elmi, ədəbi, mədəni kimliyini də
araşdırmışdır. Araşdırmada Rəsulzadənin üzərində durduğu məsələlərdən biri Nizaminin farsca yazması və milli
kimliyi ilə bağlıdır. O qeyd edir ki, "ümmət mədəniyyəti" dövründə milli kimlik və milli dil önəmli məsələ deyildi:
"Nizaminin dövründə formanın bizim zamanda olduğu qədər milli bir əhəmiyyəti yox idi. Fars dili yalnız farsların
deyil, müəyyən bir coğrafi ərazidə yaşamış bütün millətlərin oxuyub yazanlarına, ziyalılarına məxsus bir dil
idi. Eyni zamanda, o dövrdəki "milli ruh"lar da bugünkü qədər kəskin şəkildə bir-birindən ayrılıb
büllurlaşmamışdı".
M.Ə.Rəsulzadə türk yazılı ədəbi dilinin gec formalaşmasının səbəbini türklərin köçəri həyat tərzinə
bağlayır, bir millətə məxsus olub, ancaq başqa bir dildə yazan şairlərə dünya ədəbiyyatından örnəklər verir,
Nizaminin duyğu, düşüncə, şüur, mövzu, məna, məzmun baxımından Azərbaycan şairi olduğunu vurğulayır,
"hissiyyatca türk və müsəlman olan" şairin milli kimliyi ilə bağlı bu nəticəni açıqlayır: "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?".
Alim milli kimlik məsələsini araşdırarkən Nizami ilə Firdovsini müqayisə edərək bu fərqləri göstərir:
Firdovsidə fars təəssübkeşliyi var, Nizamidə fars təəssübkeşliyindən heç bir əsər-əlamət yoxdur, Nizami bir
müsəlman təəssübkeşidir, Firdovsi qədim İran tarixini canlandıran altmış min beytlik "Şahnamə"sini yazmaqla
"parsi ilə əcəmi" diriltdiyinə işarə etmişdir, Nizamidə belə bir məqsəd və öyünməyə təsadüf edilməz, Firdovsi
müxtəlif dastan, əfsanə və hekayələrini İran tarixini, fars ənənələrini canlandırmaq, yaşatmaq üçün istifadə
etmişdir, Nizami isə tarixi hadisələrdən həqiqət naminə, gözəllik yaratmaq üçün faydalanmışdır, Firdovsidə qatı
bir irq təəssübü var, Nizami üçün mühüm olan qan deyil, imandır, Nizamini maraqlandıran İran və fars qanı deyil,
təkallahlılıq (tövhid) əqidəsi və ədalət anlayışıdır, Firdovsidə ərəb və türk düşmənliyi var, Nizamidə bu
düşmənliyin bir zərrəsi də yoxdur, Firdovsi "fars millətçiliyinin şair ideoloqudur", onun fikrincə, İran xeyirin
başlanğıcı olan Hürmüz, Turan isə şərin başlanğıcı olan Əhriməndir, müsəlman Nizami bu dualist çoxallahlılığa
qətiyyən əhəmiyyət vermir, İran, Turan istilahını bir-iki yerdə coğrafi ərazi kimi işlədir, Firdovsi İran
milliyyətçiliyi və fars təəssübü ilə yanır, ərəbləri, islam dinini təhqir edir, müsəlman Nizami isə peyğəmbərin
məktubunu cıran atəşpərəst Pərvizi "quduz" adlandırır, Xosrov şair üçün bir tarixi şəxsiyyət kimi maraqlı deyil,
eşq dastanının qəhrəmanı kimi maraqlıdır, o, "Xosrov və Şirin" dastanına "islami rəng" vermişdir, "... şair
müsəlman peyğəmbərinə qarşı kobudluq edən atəşpərəst hökmdarının yalnız maddi fəlakət və süqutunu verməklə
kifayətlənməyib, eyni zamanda, İran imperiyasının mənəvi tənəzzülünün tarixçəsini də əsərinə daxil etmişdir".
Firdovsi ilə Nizami arasında "hiss başqalığı" var, Firdovsi farsların İskəndərə məğlubiyyətini qəbul edə bilmir,
vəziyyətdən çıxmaq üçün İskəndərin damarlarında fars qanı axdığını söyləyir (rəvayət uydurur), Nizami bu
uydurmanı rədd edir, İskəndərin zəfərinin səbəbini onun imanında, düşüncəsində, dövlət idarə sistemində
axtarır. Nizaminin farspərəstlikdən uzaq olmasının açıq dəlillərindən biri də atəşpərəstliyə düşmən olmasıdır, o,
məcusiliyi alçaqlıq sayır, onun zərərindən danışır, İskəndəri atəşpərəstlərin düşməni kimi təqdim edir, "dünyanı
məcusilikdən təmizlədiyini" xüsusi qeyd edir. Alim Nizaminin atəşpərəstliyə düşmən olmasının səbəbini bu
sözlərlə açıqlayır: "...Sözün həqiqi mənasında Nizamidə farslıq duyğusu yoxdur. O, bütün duyğu və şüuru ilə
müsəlmandır, tək Allaha inanır. Təkallahlılıq mövqeyindən də o, hər cür ikilik və çoxluğu rədd edən
vəhdaniyyətçidir, müvəhhiddir, Allahın təkliyinə inanır, farsca yazsa da, duyğu və şüuru farslıqdan uzaqdır, bu
uzaqlığı onun zamanında olduqca qüvvətli olmuş ismailiyyə məzhəbinə qarşı gizlətmədiyi düşmənçilik və nifrəti
də göstərməkdədir...".
M.Ə.Rəsulzadə araşdırmasında Nizaminin türklüyünü bu faktlarla sübut edir: heç bir yerdə, farsca yazılmış
heç bir əsərdə "türk" məfhumu Nizamidə olduğu qədər sevgi və məntiqi bir silsilə ilə ifadə edilməmişdir (alim
"Xəmsə"də bu iddianın səksəndən çox dəlili olduğunu söyləyir), "türk" sözü Nizamidən əvvəl həqiqi mənada,
nadir hallarda "ağlıq" və "gözəllik" mənasında işlənmişsə də, məcazi olaraq yalnız onun dövründə "yüksəklik",
"paklıq", "gözəllik" mənalarını kəsb etmişdir. Nizami "türk" deyir, gözəl, mərd, qəhrəman, döyüşçü, sərkərdə,
bilici, ər, rəhbər, başçı nəzərdə tutur, "türklük" deyir, gözəllik, yaxşılıq, təmizlik, doğruluq, mərdlik, qəhrəmanlıq,
sərkərdəlik, başçılıq demək istəyir, "Türküstan" deyir, vəfa, doğruluq, vüsal nəzərdə tutur. Nizamidə "türk" gözəl
deməkdir, o,"dilbər" sözünün yerinə çox zaman "torke-delestan", "torke-tənnaz", "torke-nazənin əndam"
ifadələrinə yer verir, Nizami gözəl gözə "türk gözü", canalıcı gülüşə "türk gülüşü" deyir, bu gülüş o qədər şirindir
ki, "şəkər belə ona həsəd aparır". Şair "Yeddi gözəl" poemasındakı gözəllərin hər birini türk gözəlinə bənzədir:
"Rum şahzadəsi rum nəslindən olan türkdür", "kürd qızının gözləri bir türk gözü qədər gözəl idi", "ərəb gözəli
türkə bənzəyirdi", "Leylinin ətrafındakı ərəb qızları Ərəbistanda yaşayan türklər idi", "ərəb əndamlı türklər hamını
məftun edirdi", gözəllərin yaşadığı sarayın adı Türküstandır, zərif bədənli "türk kraliçasının adı
Türknazdır". Nizaminin üslubunda türklük gücün rəmzidir, şairin lüğətində türk başçıdır, İskəndər "rum papaqlı
türk"dür, peyğəmbər merac gecəsi bir türk kimi at çapır. Nizamiyə görə, türk ədalətin simvoludur, alim Nizaminin
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işlətdiyi türkcə sözlərin bir qisminin siyahısını çıxarır, hər birinin mənasını açıqlayır, lüğət tərtib edir, Nizamidə
Qafqaz mövzusuna önəmli yer verir, Nizaminin təriflədiyi, əsərlərini həsr etdiyi hökmdarlar "Azərbaycan
atabəyləridir" deyir.
M.Ə.Rəsulzadə monoqrafiyasında Nizaminin ədəbi kimliyini də tanıtmışdır. Alimə görə, Nizami
Şərq islam mədəniyyətinin yetişdirdiyi şəxsiyyətdir, o, irfan şairidir, düşüncəsi Qurani-Kərimin dəyərləri ilə
yoğrulmuşdur, tövhid əqidəsinə sahibdir. XII yüzillikdə Şərq islam mədəniyyətinin mərkəzi Azərbaycan olmuş,
Nizami də bu zəngin elmi, ədəbi, dini mühitdə yaşamışdır, o, bağlı olduğu Azərbaycanın və bütün insanlığın
şairidir, əsərlərində fikir nizamı var, "məzmun, hissiyyat nöqteyi-nəzərindən azərbaycanlı bir türk təfəkkürünə
malikdir". O, müdrikdir, alimdir, şeyxdir, irfan tərbiyə sisteminə bağlıdır, "seyr və sülük təhsili almışdır",
təvazökardır, "bütün poemalarını Gəncədəki dərvişxanəsinin dörd divarı arasında kimsədən bir şey ummadan
yazmışdır". O, irfan əhlinin mənəvi ziyarətgahı olmuşdur, idealistdir, mücahiddir, cəmiyyət adamıdır, Nizami
"epik janra gətirdiyi lirik səciyyə ilə özünə xas olan bir əfsanə üslub yaratmışdır", fars və türk məsnəvi
yazanlarının ən böyük ustadıdır, dahidir, incə zəkası var. Nizami insanlara uca Allahı tanıdır, sağlam tövhid
inancının formalaşmasına çalışır, islam peyğəmbərinə sevgisini ifadə edir, insanın dəyərini açıqlayır, ağıllı,
imanlı, elmli insan tərbiyə etmək üçün dinin önəmini vurğulayır.
M.Ə.Rəsulzadə Nizaminin sənətkar kimliyini tanıdarkən bu məsələləri önə çəkir: Nizamidə qəhrəmanlıq
mövzuları da, didaktika da, lirika da var, o, məsnəvi yaradıcılarının ən böyüyüdür, dastan dilinə lirik, emosional
çalar bəxş etmişdir, məsnəvi yazanların şeyxidir, misilsiz təhkiyəçidir, əsərlərində müasir romançılığa xas
keyfiyyətlər var, təbiət təsvirində onun tayı-bərabəri yoxdur, şair təbiət təsviri ilə əsərin ideyasını, obrazların
duyğu və düşüncələrini ustalıqla bir-birinə bağlayır, təbiət Nizami şeirinin canlı ünsürüdür, o, simvolun, istiarənin
misilsiz ustasıdır, şair əşyaları canlı təsvir edir: "... Gül Nizami şeirində sadəcə açmır, "köynəyini yırtır", bülbül
yalnız ötmür, "eşqini bəyan edir", yasəmən bir çiçək ikən "türk" olur, səhrada "çadır qurur", lalə bir hindudur...".
Nizaminin yaradıcılığında elmin rolu böyükdür, o, dövrünün elmlərini, bədii əsərləri, folkloru,
mifologiyanı, tarixi, dini, fəlsəfəni, astronomiyanı, etnoqrafiyanı, əxlaqi təlimləri, qədim, yeni dilləri bilirdi, şair
dövrünün ensiklopediyasıdır, öyrənməyi çox sevir, gecə-gündüz çalışır, kainatın sirlərini oxuyur, məna
xəzinələrinin qapısını açır. O, filosof, alim, fazil, orijinal şairdir, hikmət sahibi, mücahid, məktəb yaratmış
şəxsiyyətdir. Nizaminin şeirləri sevgi ilə doludur, o, bu dünyanı tanıdır, axirət mərkəzli həyat yaşamağı təbliğ
edir, iki dünyanı bir-birinə bağlayır, insana axirət səadətini qazandıracaq yol və işləri göstərir, deyir ki, sən tövhid
qapısını döy ki, xoşbəxtliyin qapıları üzünə açılsın.
Nizamidə ruh bütövlüyü var, o, özünü uca Allaha təslim etmiş mömindir, sözü ilə işi birdir, kainat nizamı
ilə uyum içərisindədir, qənaətkar və təvazökardır. Şairin metodunun əsasları bunlardır: orijinal olmaq, az, ancaq
öz söyləmək, "namdar olmayınca namizəd olmamaq", fələk kimi yüksəlmək üçün fələk kimi dayanmadan
fırlanmaq (çalışmaq), çəki ilə almaq, ancaq çəkmədən vermək.
M.Ə.Rəsulzadə qeyd edir ki, Nizami zahid olsa da, həyatı çox sevir, bədbin deyil, səbirlidir, eqoizmdən
uzaqdır, kamil insan tərbiyə etmək istəyir, ağıla çox dəyər verir, ruhun ölməzliyinə inanır, ilahi eşqi tərənnüm
edir, deyir ki, varlıq eşqin məhsuludur.
Nizami dindar, səmimi, fədakardır, tövhid inancına sahibdir, dualizmi rədd edir, "atəşpərəstliyin iki Allah
ideyasını kökündən kəsib atır, o, atəşpərəstlərin amansız düşmənidir".
M.Ə.Rəsulzadə Nizami ilə bağlı yazdığı monoqrafiyaya bu sözlərlə yekun vurur: "Nizami təbiətin bir
fenomenidir, təbiətin bir parçasıdır, fikri və sənəti arasında təzad yoxdur, ən parlaq xüsusiyyəti həyatsevərlik və
eşqdir, onda atom enerjisi var, o, bu enerjiyə, özündəki dinamizmə qurucu bir istiqamət verə bilmiş, onu özündə
mövcud olan zühd, təqva və ideyalılıq sayəsində müəyyən bir qəlibə sala bilmişdir", o, təbiət qədər coşqundur,
nikbindir, ümid və cəsarət aşılayır, ilahi sənətkardır, bəşər mədəniyyətinin bayraqdarıdır.
Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 29 aprel. - № 15. - S. 24 .

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Nərgiz Paşayeva: “Ən müqəddəs vəzifəmiz Nizami Gəncəvinin adını Oksford Universitetində
daimi yaşatmaqdır”
Oksford və Nyu-York universitetlərinin professoru Robert Hoyland və AMEA-nın müxbir üzvü,
professor Nərgiz Paşayeva “Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı” ilə təltif
olunublar
Bakı, 1 may, AZƏRTAC
Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 28-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) növbəti ümumi
yığıncağı keçirilib. AMEA-nın 54 həqiqi üzvü və 103 müxbir üzvünün qatıldığı geniş toplantıda “Azərbaycan
Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı” sahiblərinə təqdim olunub.
AMEA-nın ümumi yığıncağında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri,
akademik Ramiz Mehdiyev, Baş nazirin müavini, Xalq Yazıçısı Elçin Əfəndiyev, Prezident Administrasiyasının
humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Fatma Abdullazadə, dövlət və ictimai təşkilatların nümayəndələri,
AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvləri, institut və təşkilatlarının rəhbərləri, Azərbaycanın ali məktəblərinin
rektorları iştirak ediblər.
“Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı”nın təqdimat mərasimində xüsusi qonaq
qismində Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Kerol Meri Krofts iştirak edib.
Toplantıdan öncə tədbir iştirakçıları akademiyanın elmi müəssisə və təşkilatlarının 2016-cı ildəki
fəaliyyətini əks etdirən sərgi ilə tanış olublar. Sərgidə AMEA-nın institut və təşkilatları, regional bölmə və elmi
mərkəzlərinin Azərbaycan, rus və ingilis dillərində müxtəlif nəşrləri, akademiyanın Yüksək Texnologiyalar
Parkında istehsal olunan yeni məhsulları nümayiş etdirilib. Pavilyonlarda quraşdırılmış monitorlarda AMEA-nın
müxtəlif qurumlarının nailiyyətlərini əks etdirən videoçarxlar təqdim olunub. Sərgini ziyarət edən qonaqlara
akademiyanın elmi müəssisələrində aparılan tədqiqatlar, həyata keçirilən innovativ layihələr, əldə olunan elmi
nəticələr, beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələri haqqında ətraflı məlumat verilib.
Yığıncağın əvvəlində AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə akademiyanın ötən ildəki elmitəşkilati fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verib. Daha sonra akademik Akif Əlizadə AMEA Rəyasət Heyətinin
“Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı” müsabiqəsinin nəticələri ilə bağlı qərarını
açıqlayıb. Qeyd olunub ki, bu il “Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal” müstəqillik illərində elm, təhsil sahəsində
həyata keçirilən mühüm beynəlxalq layihə, Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və
Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin yaradılması və səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi, Azərbaycan ədəbiyyatının
dünya miqyasında təbliğ olunması sahəsindəki müstəsna xidmətlərinə görə M.V.Lomonosov adına Moskva
Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nərgiz Paşayevaya təqdim
edilir.
Həmçinin Azərbaycanın mədəni və tarixi irsinin dünya miqyasında elmi əsaslarla öyrənilməsi sahəsində
xüsusi xidmətlərinə və dəstəyə görə Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və
Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin İngiltərə tərəfdən rəhbəri, Oksford və Nyu-York universitetlərinin professoru
Robert Hoyland “Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı” ilə təltif olunur.
AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə bildirib ki, alimlər dahi Nizami Gəncəvinin adına xələl
gətirən bəzi nüanslara qarşı böyük bir təşəbbüslə çıxış ediblər. Məhz AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nərgiz
Paşayevanın təşəbbüsü ilə Oksford Universitetinin alimləri ilə birlikdə Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və
Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzi, həmçinin Azərbaycanı və Qafqazı öyrənən Britaniya Fondunun yaranması
mümkün olub: “Bu ilin yanvarında biz Azərbaycan və Qafqazı öyrənən Britaniya Fondunun Londonda, Viktoriya
və Albert muzeyində keçirilən təqdimatında iştirak etdik. İnanın, adamın ürəyi fəxrlə dolurdu. Çünki ingilis
filoloqları, ingilis alimlərı bir səslə təsdiq edirdilər ki, Nizami Gəncəvi böyük Azərbaycan şairidir. Məşhur rus
şərqşünas-alimi Yevgeni Bertelsin 40-cı illərdə yazdığı “Dahi Azərbaycan şairi Nizami” kitabının professor
Nərgiz Paşayevanın təşəbbüsü ilə Oksford Universitetinin alimləri tərəfindən ilk dəfə ingilis dilinə tərcümə
edilərək nəşr olunması dünya nizamişünaslığına yeni bir töhfə oldu. Bu, öz-özlüyündə Azərbaycan filologiya
elminin Avropa elminə sıçrayışı kimi qiymətləndirilə bilər. Şübhəsiz, İngiltərə alimlərindən sonra digər Avropa
ölkələrinin alimləri də bu işə dəstək olacaqlar”.
Sonra AMEA-nın prezidenti Akif Əlizadə “Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı” professor Nərgiz
Paşayevaya təqdim etdi. Təqdimatdan sonra AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nərgiz Paşayeva çıxış edərək bu
mükafata layiq görüldüyünə görə həmkarlarına təşəkkürünü bildirərək dedi: “Azərbaycan hələ keçən əsrin
əvvəllərində Azərbaycan Demokratik Respublikası timsalında öz milli kimliyini, qürurunu və sivil dövlətçilik
qurmaq bacarığını bütün dünyaya bəyan etdi. Müasir dövrümüzdə qlobal tarixi hadisələrin gedişatı, insanlar,
zaman və həyatın özü küldən yenidən dirçəlmiş Azərbaycan müstəqilliyinin, milli özünüdərkin qorunub
saxlanması üçün yeni tarixi şərait, obyektiv imkan, səbəb və zəmin yaratdı. İndi bizim əsas məqsədlərimizdən biri
Azərbaycanın qədim, elmi-mədəni, mənəvi-estetik tarixi irsini dünyanın nüfuzlu elmi məkanlarında, akademik

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

müəssisələrində layiqli, peşəkarcasına təmsil etmək və bu səylər nəticəsində beynəlxalq elmi müstəvidə qabaqcıl,
davamlı yer alan nəticələr əldə etməkdir. Bu yolda çox işlər görülməlidir. Söhbət elmdən gedirsə, biz nə deyə
bilərik? Elmi boşluq təkcə elmi boşluq deyil. Müasir dünyada elmi boşluq yüksək tribunalardan, möhtərəm
müstəvilərdən məhrum olmaq deməkdir. Bu baxımdan, aydındır ki, bizim seçimimiz – Oksford universiteti – tam
doğrudur”.
Professor Nərgiz Paşayeva qeyd etdi ki, 2013-cü ildə Oksford Universiteti ilə əməkdaşlığın təməli qoyulub.
Elə həmin il dünyanın ən qədim universiteti, 800 illik tarixə malik olan Oksford Universitetində dahi Nizaminin
adını daşıyan Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Mərkəzi yaradılıb: “Bu mərkəz Oksford Universitetinin funksional
elmi tərkib hissəsinə çevrildi. Bu, təkcə bizim nailiyyətimiz deyil. Bu nailiyyət həm Azərbaycan elm tarixinə, həm
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına, Bakı Dövlət Universitetinə, Moskva Dövlət Universitetinin Bakı
Filialına, bu işdə əməyi keçmiş hər insana şamil edilir. Bu münasibətlə hər birimizi ürəkdən təbrik edirəm”.
Professor Nərgiz Paşayeva bildirdi ki, Nizami Gəncəvi Mərkəzinin elmi təhsil proqramı əsasən dörd
istiqamətdə fəaliyyət göstərir: “Birincisi, tarix və arxeologiya elmləri üzrə tədqiqatların aparılmasıdır. Həmçinin
Azərbaycan tarixinə və ədəbiyyatına aid elmi əsərlərin, həm də bu günədək dünya müstəvisində məlum olmayan,
Avropa dillərinə çevrilməyən elmi ədəbiyyatların tərcüməsi ilə məşğul oluruq. Bununla yanaşı, konfranslar da
təşkil edilir. Artıq iki beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Bunlarla yanaşı, bizim 6 məzun - üç doktorant və üç
magistr yerimiz var ki, artıq bu yerlərin hamısı müsabiqə yolu ilə Amerikadan, İngiltərədən və başqa dövlətlərdən
olan tələbələr tərəfindən tutulub. Zaman kəsiyinə gəlincə, bizim elmi fəaliyyət dairəmiz qədim, erkən orta
dövrlərdən başlayaraq XIX əsrə qədər vaxt kəsiyini özündə ehtiva edir. Adından da məlum olur ki, biz tək
Azərbaycanda deyil, Qafqazda yaşayan bütün xalqların dilləri, ədəbiyyatları və tarixini öyrənirik. Onların maddi,
mənəvi sərvətlərini, ayinlərini öyrənirik. Çünki Qafqaz bölgəsi həmişə maraq doğuran multietnik bölgələrdən
olub. Qafqaz bölgəsində ilk müsəlman istehkamı, nümunəsi, məbədi də Qafqaz Albaniyasında olub. Alimlərin
fikrincə, Şərqdə birinci xristian məbədi yenə də Qafqaz Albaniyasındadır. Yəni, bu bölgə elmi, tarixi baxımdan
çox maraqlı bölgədir. Həmçinin müasir dövrümüzdə siyasi proseslərin gözəçarpan şəkildə mərkəzində duran
bölgədir. Eyni zamanda, bu ərazilər Qərbdə, xüsusilə İngiltərədə az öyrənilən, az tədqiq edilən, elmi ədəbiyyatda
az təbliğ edilən bölgələrdən sayılır. Bu səbəbdən də biz bu boşluğu doldurmaq niyyətində olmuşuq”.
Professor Nərgiz Paşayeva Oksford Universitetində yaradılan Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi
Mərkəzinə Nizami Gəncəvinin adının verilməsini böyük hadisə kimi qiymətləndirdi: “Bu adın verilməsi özü
müəyyən mənada böyük qələbəyə işarədir. Tək bizə deyil, yalnız Azərbaycan Respublikasında yaşayan 9
milyonluq azərbaycanlıya deyil, bütün dünyada yaşayan 40 milyondan artıq azərbaycanlıya şərəf gətirir. Oksford
Universitetində bu adın qalması və daimi yaşaması bizim ən müqəddəs vəzifələrimizdən biridir. Bu yüksək adla
mərkəz 2013-cü ildə yaradıldı, amma bu ad həmişəlik və əbədi olaraq Oksford Universitetində qalmalıdır. Nizami
Gəncəvi adına Elmi Mərkəz bugünkü ilk addımlarını ataraq qazanılan akademik elmi təcrübəni gələcək nəsillərdə
yetişəcək yeni alimlərə ötürməli və yeni perspektivlərə və qələbələrə yol açmalıdır”.
Mərkəz rəhbəri görülən işlərin daha bir parlaq nümunəsini yığıncaq iştirakçılarına təqdim etdi. Bu, Nizami
yaradıcılığının tədqiqatçısı, tanınmış şərqşünas-alim, professor Yevgeni Bertelsin 1940-cı ildə yazdığı “Dahi
Azərbaycan şairi Nizami” kitabının ingilis dilinə tərcüməsi idi. Professor Nərgiz Paşayeva bildirdi ki, bu kitab
Nizami Gəncəvi adına Mərkəzin ilk akademik tərcüməsidir: “Əfsuslar olsun ki, bu kitab 1940-cı ildən bəri nəinki
ingilis dilinə, ümumiyyətlə orijinal variantda da təkrar nəşr edilməyib. Dünya müstəvisində, beynəlxalq elmi
məkanda bu kitabı ancaq akademik qurumlarda, kitabxanalarda tapmaq olar. Zamanında Avropa dillərindən heç
birinə tərcümə olunmadığına görə tədqiqatın nəticələrindən geniş istifadə olunmayıb. Şübhəsiz ki, bu əsərin
ingilis dilinə tərcüməsində əməyi keçən insanlar böyük bir işə imza atıblar. Azərbaycan tərəfdən kitaba ön sözü
Xalq Yazıçısı Elçin Əfəndiyev, İngiltərə tərəfindən Oksford Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin aparıcı
iranşünas professoru Edmund Hertsiq yazıb. Kitabdakı illüstrasiyalar 40-cı illərdə bəsit şəkildə çap olunmuşdu.
Bu illüstrasiyaların orijinal variantları dünyanın ən qədim kitabxanalarından biri olan Oksford Universitetinin
Bodleyn kitabxanasından tapılıb və burada poliqrafik cəhətdən keyfiyyətli şəkildə işlənilib. Bizim beş ilə yaxın
fəaliyyətimiz maraqlı elmi tarixə malik olan və mühüm bir strateji elmi tutuma sahib olan belə bir kitabın ərsəyə
gəlməsinə səbəb olub”.
Professor Nərgiz Paşayeva çıxışı zamanı görülən işlərin tutumunu və dəyərini qiymətləndirmək üçün daha
bir nailiyyəti - Bərdə rayonunda aparılan arxeoloji qazıntı işlərini vurğuladı: “Oksford Universitetinin tədqiqatçıalimi, doktor Pol Vodsvordun rəhbərliyi altında Oksford Universitetinin tədqiqatçılarından ibarət bir qrup
Bərdədə artıq iki mövsüm, arxeoloji qazıntılar aparır və Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli tarixi tapıntılara nail
olublar. Ekspedisiyanın nəticələri zamanında və məqamında elmi araşdırmalarla maraqlanan təşkilatların
diqqətinə çatdırılacaq. Həmin araşdırmaların nəticələri Oksford Universitetinin kitabxanasında saxlanılacaq və
həm alimlər, həm də tələbə və məzunlar tərəfindən bir vəsait kimi istifadə olunacaq”.
“Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal”ın sahibi Nərgiz Paşayeva dedi ki, çox zaman hər hansı bir mühüm
hadisənin baş verməsi kiçik bir epizodla başlayır: “Mənim Robertlə tanışlığım da belə bir kiçik epizod oldu.
Robert Hoyland 2013-cü ildə Moskva Dövlət Universitetinin Bakı Filialına gəldi və mənimlə tanış oldu. Bizim
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görüşümüz zamanı elmi mərkəzin yaradılmasını təklif etdim. Elə həmin il - 2013-cü ildə biz Oksfordda
universitetin beynəlxalq inkişaf üzrə direktoru Lieyzl Elder ilə memorandum imzaladıq. Bu memorandum bizə
həmin mərkəzin yaradılmasına rəsmi icazə verdi və bizi artıq rəsmən tanıdılar. Nizaminin adı da rəsmən mərkəzə
verildi. Memorandum imzalanmamışdan öncə keçirilən elmi seminarda Nizami haqqında məruzə ilə çıxış etmək
mənə həvalə olundu. O, seminarda Oksford Universitetinin möhtərəm alimləri, o cümlədən bizim dəyərli alimimiz
Vasim Məmmədəliyev də iştirak edirdi. Mən xoşbəxtəm ki, o məqamda, bu cür taleyüklü bir məqamda Vasim
müəllim yanımda oldu və mənə ürək-dirək verdi”.
Professor Nərgiz Paşayeva “Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal”ın çox böyük mükafat olduğunu
bildirdi: “Bu, o demək deyil ki, mən bütün ömrünü müəllimliyə, elmə, pedaqoji fəaliyyətə, təhsilə həsr etmiş
insanlardan özümü daha üstün sanıram. Elə deyil. Çünki mən öz müəllimlərimdən öyrənmişəm, məni
müəllimlərim yetişdirib. Mənim nailiyyətlərim ilk növbədə mənə tərbiyə və savad verən müəllimlərimin
nailiyyətidir. Mən burada əyləşən əziz müəllimlərimə öz böyük təşəkkürümü bildirirəm.
Mən taleyimə təşəkkür etmək istərdim ki, məni 3 universitetlə bağlayır. Bakı Dövlət Universiteti –
Azərbaycanın qürur mənbəyi, Azərbaycanın təfəkkürlər quyusudur. Daha sonra Lomonosov adına Moskva Dövlət
Universiteti – keçmiş sovet və postsovet məkanında ən nüfuzlu universitetdir. Nəhayət, Oksford Universiteti. Yəqin
ki, hər hansı bir qüvvə məni bu 3 universitetlə bağladıqda mənim üzərimə böyük məsuliyyət də qoyub. Anlayıram
ki, mənə qarşı göstərilən sayğıya, lütfə qarşı bu məsuliyyət daha da artmalıdır. Həmçinin ətrafımdakıların
uğurunu, əməyini daha yüksək səviyyədə qiymətləndirməyi bacarmalıyam.
Bilirəm ki, bu dünyada aqillər qüvvətli, cahillər isə zəifdir. Bilirəm ki, görkəmli müəllimlərim kimi kamil
insan olmaq müşkül vəzifələrdən biridir. Bilirəm ki, özü ilə sözü arasında fərq olmayan insanlar həmişə nadir
insanlar olub. Mən əminəm ki, belə insanlar bizim həyatımızda varsa, bizim yolumuzda həmişə uğurlar,
nailiyyətlər olacaq”.
Çıxışının sonunda AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nərgiz Paşayeva bir daha bu işdə ona dəstək olan
hər bir kəsə və xüsusilə, akademiyanın Rəyasət Heyətinə öz minnətdarlığını bildirdi: “Mənə göstərdiyiniz
lütfünüzə, diqqətinizə, nəzakətinizə, etimadınıza görə, möhtərəm alimlər, sizə öz böyük təşəkkürümü bildirirəm.
Ümid edirəm ki, Oksford Universitetində təmsilçilik və Oksford Universitetinin funksional bir hissəsinə çevrilmək
imkanı böyük bir elmi gələcək naminə atılmış mühüm bir addımdır. Nizaminin sözləri ilə desək, “Bu yolda
çətinliklər olacaq”. Nizaminin sətirlərində gözəl məcazi mənada səslənən bir fikri də yada salmaq istərdim.
Nizami yazır ki, “bal tutan əli arılar sancar”. Bəli, hər yolun öz uğuru və öz sarsıntıları olur. İstərdim ki, bu
sarsıntılar bu yolun davamını gələnləri qorxutmasın. Onlar düşünməsinlər ki, bu, əbəsdir və nəyə görə başqa bir
peşəni qoyub elmə gəlməlidirlər. Çünki elm insana daxili ziya, daxili ümid verir. Çünki alim insan qafil insandan
qat-qat üstün olur.
Oksford Universitetinin gözəl bir devizi var. Deviz latınca belə səslənir: “Dominus illuminatio mea” –
“Tanrı, yolumu işıqlandır”. Yaradan hər kəsin yolunda bir məqsəd, bir niyyət, bir sınaq qoyur. Bu mükafat cüzi
bir əməyim qarşısında böyük mükafatdır. Mən bu sınağı doğrultmağa çalışıram. Amma, yəqin ki, çox az bir
qisminə nail olmuşam. Özümdə bu mükafata qarşı qürur hissi ilə yanaşı, yenə də böyük məsuliyyət daşıyıram.
Beynəlxalq müstəvidə biz öz dəyərimizi, elmi potensialımızı, mənəvi tutumumuzu, mədəni tariximizi, elmi
tariximizi layiqli təmsil etməyə hazır olan hər bir kəsə, hər bir gəncə dəstək olmağa hazırıq. O işığı heç vaxt
yaşayan qəlblərdən, elmli düşüncəli qəlblərdən silən qüvvə bizdən qüvvətli olmasın. Ziya həmişə daxilinizdə
olsun. Elmimizin, mədəni irsimizin başı uca olsun”.
Daha sonra Azərbaycanın mədəni və tarixi irsinin dünya miqyasında elmi əsaslarla öyrənilməsi və təbliği
sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq
Elmi Mərkəzinin İngiltərə tərəfdən rəhbəri, Oksford və Nyu-York universitetlərinin professoru Robert Hoylanda
“Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı” təqdim olundu.
Professor R.Hoyland Azərbaycanda olmaqdan və bu mötəbər mükafata layiq görüldüyündən məmnun
olduğunu bildirdi: “Bu yüksək mükafatı almaqdan böyük qürur hissi keçirirəm. Nizami Gəncəvi adına Elmi
Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr zamanı belə bir qərara gəlmişdik ki, bu mərkəz Azərbaycan
mədəniyyətinin və tarixinin dərin tədqiqatları ilə məşğul olsun. Biz tarixi və arxeoloji tədqiqatlar üçün Bərdəni
seçdik. Bərdə Qafqaz Albaniyası dövlətinin paytaxtı olmuş və Cənubi Qafqaz bölgəsində ilk müsəlman istehkamı
hesab edilir. Burada olan qədim dövlətin özünəməxsus əlifbası, öz hökmdarları olub. Amma hələ öyrənilməmiş
çox məqamlar var. Məhz buna görə arxeoloji layihədə Azərbaycanın tarixində bu dövrə aid boşluqları birgə
səylərimiz nəticəsində doldurmaq qərarına gəldik”. Professor Robert Hoyland bildirdi ki, arxeoloji tədqiqatın
nəticələrinin ingilis dilinə tərcüməsi və internetə yerləşdirilməsi geniş auditoriyanın bu məlumatlardan
istifadəsinə imkan yaradacaq.
Professor Robert Hoyland qeyd etdi ki, dünyanı münaqişələrin bürüdüyü bir dövrdə alimlər öz aralarında
əməkdaşlığı davam etdirməlidirlər: “Dünyada baş verən münaqişələrə rəğmən, akademik işçilər səylərini
əsirgəməməlidirlər. Siyasi çətinliklərə baxmayaraq, elmi vəhdətimizi gücləndirməliyik. Gələcəkdə Azərbaycanla
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Birləşmiş Krallıq arasında tələbə və alim mübadiləsini genişləndirməyi nəzərdə tuturuq. Bu, iki ölkə ilə
məhdudlaşdırılmamalıdır. İki ölkənin alimləri bu nəcib missiyaya qoşulmalıdır”.
Elmi araşdırmaçı, professor Robert Hoyland Oksford Universitetinin Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi
Mərkəzi tərəfindən görülən işlərin hələlik ilk addımlar olduğunu bildirdi: “Gələcəkdə bu istiqamətdə işləri davam
etdirməyi planlaşdırırıq. Son dörd ildə nəinki gənc araşdırmaçılara, eləcə də bu region haqqında daha geniş
səviyyədə tədqiqatların aparılmasına şərait yaratmışıq. Gənc alimlərə təqaüdlərin verilməsi də fəaliyyətimizin
istiqamətlərindən biridir. Bu işlərin hamısı professor Nərgiz Paşayevanın dəstəyi ilə reallaşıb. Onun səyləri
olmadan biz bu nailiyyətləri əldə edə bilməzdik. Bu layihənin reallaşmasında cüzi olsa da, mənim də töhfəm
olduğuna görə fəxr edirəm. Ümid edirəm ki, bu layihəni həyata keçirməklə həm Azərbaycan tarixini dünyaya
çatdırmağı, həm də elmi üfüqlərimizin genişləndirilməsinə nail olacağıq”. Çıxışının sonunda professor
R.Hoyland bir daha Azərbaycan alimlərinə onun əməyinə verdikləri yüksək qiymətə görə öz dərin minnətdarlığını
bildirdi.
Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Elmi Mərkəzi Oksford Universitetinin rəsmən qəbul edilmiş və
tanınmış struktur bölməsidir və həmin Universitetin tək Şərqşünaslıq fakültəsi ilə bağlı məsələləri deyil,
ümumiyyətlə, Oksford Universitetində digər sahələrdə elm və təhsillə bağlı olan bütün məsələlərdə
Azərbaycan üzrə koordinator səlahiyyətlərinə malikdir. 2013-cü ildən başlayaraq Oksford Universitetinin
Nizami Gəncəvi Elmi Mərkəzinin yaradılmasına böyük əmək sərf edən professor Nərgiz Paşayeva müxtəlif
mühüm görüşlər keçirib. Bunlardan Oksford Universitetinin inkişaf departamentinin rəhbəri xanım Liezl Elder,
Oksford Universitetinin keçmiş vitse-kansleri professor Endru Hamilton, Oksford Universitetinin “Brasenose”
Kollecinin rəhbəri, Kraliçanın ədliyyə məsələləri üzrə müşaviri, Britaniya Ali məhkəməsinin sədr müavini Con
Bouers, Sent Kross Kollecinin rəhbəri, Viktoriya və Albert muzeyinin direktoru vəzifəsində işləmiş Ser Mark
Couns, Oksford Universitetinin Şərqşünaslıq İnstitutunun rəhbəri professor Mark Smit, Oksford Universitetinin
“Triniti” Kollecinin professoru Brayan Vord Perkins və onlarla başqa alim və rəhbər şəxslərlə keçirdiyi həmin
görüşlərdə Azərbaycan üçün vacib olan bu elmi mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri və elmi-strateji məqsədləri
müzakirə olunub.
Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Elmi Mərkəzi öz fəaliyyətində fundamental və akademik elmi
araşdırmalara xüsusi önəm verərək artıq iki beynəlxalq elmi konfrans təşkil edib. Belə ki, 2015-ci ilin 6 iyun
tarixində Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi adına Elmi Mərkəzi, Oksford Universitetinin Şərqşünaslıq
İnstitutu və Qədim Antik Dövr Mərkəzi ilə birgə “Şərqi Qafqaz son antik dövrdən erkən İslam dövrünə qədər”
adlı Beynəlxalq elmi-praktik konfrans təşkil edib. 2016-cı ilin 11 iyununda Oksford Universitetinin ən qədim
təhsil müəssisələrindən biri olan “Brasenose” Kollecində Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi
özünün “Trans-Xəzər əlaqələri (V-XIII əsrlər)” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransını təşkil edib. Keçirilən
hər iki konfransın həmsədri Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzinin Azərbaycan tərəfdən rəhbəri,
professor Nərgiz Paşayeva olub. Bu geniş akademik elmi tədbirdə Oksford Universiteti ilə yanaşı, Böyük
Britaniyanın digər nüfuzlu təhsil ocaqlarının, eləcə də Avropanın bir sıra qabaqcıl universitetlərinin Yaxın Şərq
və Qafqaz bölgəsi üzrə mütəxəssis alimləri iştirak ediblər.
Professor Nərgiz Paşayeva Britaniyada Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Elmi Mərkəzinin
fəaliyyətini daim diqqət mərkəzində saxlamaqla yanaşı digər elmi-akademik layihələrin də baş tutmasının
təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Buna misal olaraq, 2016-cı ildə Britaniyada təsis edilmiş və rəsmi qeydiyyatdan
keçmiş (qeydiyyat nömrəsi 1169381) “Azərbaycan və Qafqazı öyrənən Britaniya Fond”unu (“The British
Foundation for the Study of Azerbaijan and the Caucasus”) göstərmək olar. Onu da qeyd edək ki, Fondun
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Nərgiz Paşayeva seçilib.
2017-ci ilin yanvar ayının 25-də dünyanın ən böyük dekorativ-tətbiqi incəsənət və dizayn muzeyi olan,
1852-ci ildə əsası qoyulmuş İngiltərənin Viktoriya və Albert Muzeyində keçirilmiş Britaniya Fondunun təqdimat
mərasimi geniş ictimaiyyətin böyük marağına səbəb olub.
Lordlar Palatasının üzvü, Avropa Şurasının 2003-2006-cı illərdə Azərbaycan üzrə məruzəçisi olmuş Lord
Malkolm Brus, Oksford və Nyu-York Universitetlərinin professoru Robert Hoyland, Şotlandiyanın məşhur Sent
Enryuz Universitetinin professoru Endryu Pikok və Ekseter Universitetinin professoru Robert Qliv yaradılan
Britaniya Fondunun Qəyyumlar Şurasının üzvləridir. Bu Fond Azərbaycan və Birləşmiş Krallıq arasında mövcud
olan ikitərəfli elm, mədəni, maarif, təhsil münasibətlərinə real töhfə verən ciddi bir qurum kimi fəaliyyət
göstərməyi qarşısına məqsəd qoyub. Fond Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Elmi Mərkəzinin fəaliyyətinə
dəstək verməklə yalnız Oksford Universiteti və Londonda deyil, İngiltərənin başqa ali təhsil ocaqları və mötəbər
elmi və siyasi qurumları ilə əməkdaşlıq etməyi planlaşdırır.
Beləliklə, iki dəyərli alimin zəhmətinə və uzun müddət ərzində səmərəli fəaliyyətinə layiqli qiymət
verilərək onlara 2017-ci il Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalı təqdim olundu.
Əminik ki, Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Elmi Mərkəzi uğurlu fəaliyyəti ilə yeni elmi-akademik
nailiyyətlərə imza atacaq və Azərbaycan alimləri bundan sonra da bu müqəddəs işdə Mərkəzin fəaliyyətinə
hərtərəfli dəstək verəcəklər.
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Daha sonra AMEA-nın ümumi yığıncağında akademiyanın adlı mükafatları digər alimlərimizə təqdim
olunub. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Kərim Allahverdiyev Nəsirəddin Tusi adına, akademik Məhərrəm
Babayev Həsən bəy Zərdabi adına, professor Tofiq Bakıxanov Akademik Üzeyir Hacıbəyli adına və AMEA-nın
müxbir üzvü Zakir Qarayev Akademik Mirəsədulla Mirqasımov adına mükafatlarla təltif olunublar. Bundan
başqa, akademik Vaqif Fərzəliyevə Akademik Yusif Məmmədəliyev adına mükafat, akademik Vasif Babazadəyə
Akademik Musa Əliyev adına mükafat, tarix elmləri doktoru Əli Rəcəbliyə Abbasqulu ağa Bakıxanov adına
mükafat təqdim edilib.
Bununla da AMEA-nın illik ümumi yığıncağı öz işini başa çatdırıb.
Səs. - 2017 - 2 may. - № 76. - S. 8-10 .
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Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairidir
Elçin Qaliboğlu
Farsçılıq Nizami Gəncəvinin fars şairi olması ideyasını ortaya atmaqla Azərbaycanın belə bir mənəvi
sərvəti yetirmək qüdrətində olmadığı təəssüratını yaratmağa çalışıb.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı: "Farspərəstlər və ermənilər Nizamini bizdən qopartmaq istəyirdilər.
Gözələ və böyüyə türk, gözəlliklə böyüklüyə türklük, gözəl və böyük ifadəyə türkcə, gözəllik və böyüklük
diyarına Türküstan deyən bir şairə "sırf farsca yazıb" deyə türk deməmək düzgündürmü? Əsla!"
Azərbaycanın qeyri-adi şəxsiyyətləri, həmçinin zəngin maddi və maddi sərvətləri həmişə ölkəmizi
sevməyənləri qıcıqlandırıb, əllərindən gələni ediblər ki, bu sərvətlərin Azərbaycana aid olmadığını sübuta
yetirsinlər. Farsçılıq Nizami Gəncəvinin fars şairi olması ideyasını ortaya atmaqla Azərbaycanın belə bir mənəvi
sərvəti yetirmək qüdrətində olmadığı təəssüratını yaratmağa çalışıb, indi də mənasız iddiasından əl çəkmir.
Səbəbini də belə əsaslandırır ki, Nizami əsərlərini farsca yazıbsa, deməli, o, "farsdır". Məsələni belə asanca həll
etmək yalnız farssayağı ola bilər. Habelə ermənilər də uzun illər ərzində Nizaminin Azərbaycan-türk şairi
olmaması cəfəngiyyatını aləmə car çəkərək bununla da bizə yeni-yeni mənəvi zərbələr vurmaq istəyiblər.
Şahsuvar Haşımovun araşdırmasında bildirilir, böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin Bakıda
abidəsinin qoyulması prosesində ermənilərin törətdikləri əngəllərlə bağlı xeyli faktlar var: "1941-ci il fevralın 17də Moskvada Nizaminin abidəsinin hazırlanması ilə bağlı layihə sənədlərinə baxılır. Memarlar Sadıq Dadaşov,
Mikayıl Hüseynov, Xalıq Əbdürrəhmanov və başqalarını Moskvaya dəvət etmişdilər. Nizaminin dəqiq surətinin
tapılaraq abidədə ifadə edilməsi məsələsi son dərəcə ciddi məsələ kimi qarşıda dururdu. Bu işin ruhumuza uyğun
səviyyədə həllinin istər-istəməz böyük anlaşılmazlıqlara səbəb olacağını təxmin etmək olurdu. Farslar Nizamini
fars şairi hesab edirdilər. Göründüyü kimi, məsələ siyasi məna kəsb etməyə başlayırdı. Vaxtilə Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə yazırdı ki, "farspərəstlər və ermənilər Nizamini bizdən qopartmaq istəyirdilər"".
Moskvada keçirilən müzakirələrdə ermənilər də iştirak edirdilər. Bakıda Nizaminin heykəlinin necə
qurulması ilə bağlı kəskin mübahisələr yaranırdı. Onlar israrla deyirdilər ki, əgər Nizaminin miniatür rəsmi belə
yoxdursa, o zaman onun Azərbaycan türkü olduğunu təsdiq edən heykəli də müəmmalı olacaq: "Ermənilər
deyirdilər, nə ilə sübut edə bilərsiniz ki, təqdim edilən şəkil variantları həqiqətən Nizaminindir? Tələb olunurdu
ki, bu variantlar geri qaytarılsın. Ermənilər mümkün qədər bu ideyanın əngəllənməsini istəyirdilər. Onların
məntiqinə qarşı cavab üçün memar Sadıq Dadaşov məruzə ilə çıxış edir. Onun məharətli arqumentləri erməniləri
çıxılmaz vəziyyətə salır, vəziyyətin xeyrimizə həll olunmasına səbəb olur. S.Dadaşov deyir ki, illərlə
Azərbaycanın müstəmləkə altında yaşaması ona səbəb olub ki, farslar bundan yararlanaraq Azərbaycanın bir çox
mənəvi sərvətlərini öz adlarına çıxıblar. Səbəbi də belə gətiriblər ki, konkret olaraq Nizami farsca yazıb. Ancaq
Nizami bütün ruhuyla Azərbaycan şairidir. Farslar həmişə əsaslandırmaq istəyiblər ki, feodal-patriarxal bir ölkə
olaraq Azərbaycan Nizami kimi böyük bir şairi yetirə bilməzdi".
O zaman SSRİ-nin bir imperiya olaraq maraqları tələb edirdi ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda Nizaminin
heykəlinin qoyulmasına razılıq versin, həmçinin onun Azərbaycan şairi olması həqiqətinin arxasında dursun. Hər
halda bu, mahiyyətcə Moskvanın üstünlüyü sayılacaqdı: "Stalin bu qənaətə gəlir ki, hökmən Bakıda Nizaminin
heykəli qoyulmalıdır. Təsadüfi deyil, 1941-ci ildə Leninqrad dəhşətli mühasirədə olduğu zaman Nizaminin 800
illik yubileyi təntənə ilə qeyd edildi. Ermənilər hər zaman Nizaminin farslaşdırılması fikrini yeritmək istəsələr də,
bir şey alınmayıb".
Vaxtilə ermənilərin Matenadarandakı arxivində vaxtilə olduğunu deyən Ş.Haşımov onların daim buranı
"tarixi sənədlərilə" zəngiləşdirdiklərini bildirir: "Onlar gələn qonaqlarını ilk növbədə ora aparır, "qədim erməni
tarixinin", "mədəniyyətinin" soraqlarından danışırdılar. Ermənilər sübut etməyə çalışırdılar ki, guya onların
eradan əvvəl I yüzildə yazılmış tarix kitabı var, burada ermənilərin "tarixi" əks olunub. Sonra da qonaqlara sual
verirdilər ki, həmin dövrə aid hansı xalqın tarixi yazılıb, amma ermənilərinki var. Moskvadan, Leninqraddan
gələn alimlər də gülüşürdülər ki, nə oldu, belə çıxır ki, dünyanı yaradan elə ermənilərdir?"
Ermənilər həmişə uydurduqları cəfəngiyyatı son dərəcə səliqəli şəkildə saxlayıblar: "Söhbət zamanı onlar
mənə ermənilərin vaxtilə Yaponiyada buraxdıqları jurnalın nüsxələrini göstərdilər. Dedilər ki, bu jurnalın bir
nüsxəsini Yaponiyadan 50 dollara alıb gətirmişik. Çünki sabah bizim əlimizdə sübut olacaq ki, Yaponiyada filan
vaxtı da ermənilər yaşayıblar, bu da onların jurnallarıdır".
Ermənilərin İrəvandakı Mərkəzi Dövlət Arxivində də olduğunu deyən araşdırmaçı bildirir ki, ermənilər
hələ sovet dövrünün ən təhlükəli vaxtlarında belə Moskvanın əhəmiyyətli sənədlərinə məsuliyyətsiz yanaşır,
amma öz adlarına olan sənədləri göz-bəbəkləri kimi qoruyurdular. Onlar 1920-ci ilədək olan arxivlərini çox
səliqəli şəkildə saxlamışdılar, çünki bu, birbaşa özlərilə bağlı idi. Dövrü mətbuat arxivi yaratmışdılar ki, xaricdə
çıxan bütün erməni nəşrlərini bura yığsınlar. Deyirdilər, qoy bilinsin ki, ermənilərin yeganə mərkəzi İrəvandır və
dünyadakı ermənilər bura toplansınlar".
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Azərbaycan müstəqilliyə çıxandan sonra Nizami yaradıcılığında türklük məsələsilə bağlı aparılan elmi
araşdırmaların sayı artdı. Bu yöndə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Xədicə İskəndərlinin araşdırmaları diqqəti cəlb
edir. O, bu qənaətdədir ki, Nizami Gəncəvinin az qala tən yarısını yaradıcılıqla məşğul olduğu XII yüzil Yaxın
və Orta Şərq regionlarında sözün əsil mənasında bir "Türk yüzili" kimi xarakterizə edilə bilər. Həm də türk
deyərkən burada oğuzların nəzərdə tutulduğu aydındır: "XI yüzildən etibarən bütövlükdə islam dünyasının
inkişafı, eləcə də islam dininin intişarı türklərin adına bağlanır, islam tarixində türk mərhələsi başlanır. Doğrudur,
bu dövrdə hələ 150 ilə yaxın istisnasız olaraq fars dilindən istifadə edilir, ancaq türk ruhu qəti şəkildə ədəbimədəni mühitə daxil olur. Üstəlik, Orta Asiyada hələ Malazgirt döyüşündən 2 il öncə - 1069-cu ildə böyük türk
şairi Yusif Xas Hacib "Türk Şahnaməsi" adı ilə məşhur olan "Kutaqdu bilik" əsərini yazıb bitirmişdi".
XII yüzildən başlayaraq isə türk obrazı ədəbiyyatda epizodik xarakter daşımaqdan çıxır, xeyli qüvvətlənir,
mövqelərini möhkəmləndirir: "Bu, hər şeydən əvvəl türk hökmdarlarının siyasi mövqelərinin güclənməsi
nəticəsində əhalinin etnik tərkibinin də türklərin xeyrinə dəyişməsi ilə bağlı idi. Hər halda bizə gəlib çatmış yazılı
qaynaqlarda, ədəbi əsərlərdə türk ruhunun 11-12-ci yüzillərdən hədsiz dərəcədə gücləndiyini görürük. "Şiniyyə"
qəsidəsində Xaqani simvolik baxımdan türkləri ayıq olmağa, əlində pusquda durmuş farslardan qorunmağa
çağırır. 11-12-ci yüzillər Azərbaycan ədəbi mühitində türk ruhu, türk obrazı özünü müxtəlif rakurslardan göstərir.
Ancaq həmişə bu, müsbət yöndən qiymətəndirilir. Türkün gözəl, cəsur, azad, ədalətli, səmimi, mərd olması bu
dövrün farsdilli şairlərində aparıcı motivlərdən biri kimi səslənir".
Araşdırmaçı bu qənaətdədir ki, Nizami sənəti, Nizami humanizmi, Nizami dühası məhz türklükdən,
azərbaycançılıqdan keçərək bəşəriliyə qovuşur. Elə buna görə də şairin yaradıcılığında bu problemlərin
öyrənilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nizaminin türkə və türklüyə məhəbbətinə diqqəti çəkən Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə yazır ki, Gəncəli Nizami əsərlərini nə qədər farsca yazmış olsa da, əslən türkdür. Gəncə 12-ci
yüzildə türk dünyasının mühüm bir mədəniyyət mərkəzi olub: "Gözələ və böyüyə türk, gözəlliklə böyüklüyə
türklük, gözəl və böyük ifadəyə türkcə, gözəllik və böyüklük diyarına Türküstan deyən bir şairə "sırf farsca yazıb"
deyə türk deməmək düzgündürmü? Əsla!"
X.Murad bu fikirdədir ki, Nizaminin öz əsərlərində türkə və tüklüyə bu qədər böyük önəm verməsinin əsası
var. Nizami kimi dünya səviyyəli bir dahi yaxından tanımadığı, müsbət insani keyfiyyətlərinə dərindən bələd
olmadığı, nəhayət, özünün də mənsub olmadığı bir toplum, bir xalq haqqında heç vaxt bu qədər məhəbbət və
hörmətlə danışa bilməzdi: "Buna görə də şübhə yoxdur ki, şairin yaşayıb-yaratdığı 12-ci yüzildə Gəncədə nəinki
cüzi miqdarda köçəri və ya oturaq türklər olmayıb, əksinə, şəhərin əksəriyyətini türklərin təşkil etməsi daha
ağlabatadır".
O, bu qənaətə gəlir ki, Nizami sənəti sırf bir türk ideoloji hadisəsi kimi qiymətləndirilməli və təqdim
edilməliir. Həmçinin Nizami sənəti və onun ideya-estetik dəyəri türklükdən kənarda qətiyyən anlaşılmaz və yanlış
təqdim oluna bilər. Bu baxımdan Nizami yaradıcılığına başdan-başa bir türklük, Azərbaycançılıq xüsusiyyəti
hopub".
"Xəmsə"nin dördüncü poeması olan "Yeddi gözəl"də Nizaminin türkə və türklüyə sonsuz məhəbbət və
ehtiramının şahidi olmamaq mümkün deyil: "Şairin qlobal mövzuda qələmə aldığı poemada yeddi ölkənin
sırasında üç türk ölkəsini təsvir etməsi onun milli mənsubiyyəti və türk xalqına məhəbbəti haqqında əyani
təsəvvür yaratmaqdadır. Əsərdə gözəllərin dilindən danışılan əhvalatların ən yaxşıları da məhz Nizaminin türk
gözəllərinin diliylə təqdim olunur. "İskədərnamə" də İskəndərin xilaskarlıq missiyasını təsvir edərkən Nizami onu
hər zaman türklərin tərəfində göstərir ki, bu da şairin öz xalqına məhəbətindən irəli gəlir".
Xalq Cəbhəsi. - 2017.- 19 oktyabr. - № 188. - S. 14 .
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Nizami irsinin leksikası araşdırılır
Nərgiz ƏLİYEVA,
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı
Nizaminin "Xəmsə"si Yaxın və Orta Şərq klassik poeziyasında geniş yayılmış məsnəvi janrında
ümumi başlıq altında verilən, ideya-məzmun və forma cəhətdən bəşər zəkasının, onun poetik təxəyyülünün
zirvəsinə yüksəlmiş ədəbi abidədir.
Böyük şairin həyatı, yaradıcılığı, sənəti, dünyagörüşü, poemalarının mövzu, məzmun, ideya, tarixi
mənbələri, həmçinin, onun tərcümələrinə yazılmış qiymətli şərhlər, elmi məqalə və əsərlər nizamişünaslıq və
ümumiyyətlə, şərqşünaslıq sahəsində görkəmli tədqiqatçılar tərəfindən tarixi, fəlsəfi, ictimai-siyasi, əxlaqi, etikestetik, ədəbi-bədii istiqamətlərdə yetərincə öyrənilib. Y.E.Bertels, M.Rəfili, H.Araslı, F.Qasımzadə,
M.Quluzadə, M.Mübariz, M.C.Cəfərov, Y.Qarayev, R.Əliyev, Q.Əliyev, R.Azadə, N.Araslı, X.Yusifli,
Z.A.Quluzadə kimi görkəmli mütəxəsislər tərəfindən bu barədə sanballı əsərlər yazılıb. XX əsrin 90-cı illərinin
əvvəllərində sövet hakimiyyətinin süqutundan sonra Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı klassik dövrün tədqiqində
yeni mərhələ kimi səciyyələndirilə bilər: bu mərhələdə proqressiv təmayüllər müşahidə olunmuş, üstünlük daha
çox klassiklərimizin yaradıcılığında türkçülük, din, ürfan, tarixi poetika kimi ya yasaq olunmuş, ya da etina
edilməmiş mövzuları verilmişdi. Qadağan olunmuş mövzulardan biri də məlum olduğu kimi, Qurani-Kərimin
ədəbiyyatımıza, şair və ədiblərimizin dünyaya baxışına təsiri və onların dünyagörüşündə buraxdığı izlər ilə bağlı
məsələlərdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, sövet dövrünün ideoloji basqısı və siyasi sifarişinə uyğun aparılmış bir sıra
araşdırmalarda Nizami dünyagörüşünün bir sıra cəhətləri kölgədə qalmış, yetərincə dəyərləndirilməmişdi: şairin
dini-fəsəfi fikirləri ya tam təhrif olunmuş, ya da üstüörtülü şəkildə işıqlandırılmışdı.
Bu baxımdan V.Hacıyevanın son araşdırmaları Nizami irsində bəzi problemlərin, xüsusən, onun dil-üslub
cəhətlərinin öyrənilməsi sahəsində irəliyə atılmış addımdır.
Əsərin birinci fəsli "Nizami Gəncəvinin dünyagörüşü və "Xəmsə"nin onomastik lüğət tərkibi" adlanır. Bu
fəslin birinci paraqrafında "Xəmsə"də rast gəlinən onomastik leksikadan, yəni peyğəmbərlərin, şəxs adlarının
təhlili, Nizami Gəncəvinin müxtəlif dini təlimlərə münasibətinin özünəməxsusluğu (iudaizm, xristianlıq,
zərdüştlük, manixeizm, islam) aşkarlanıb.
Bu bölümdə müəllif Nizami Gəncəvinin zəngin yaradıcılığının bəhrəsi kimi özündə ümumbəşəri
problemləri əks etdirən ölməz "Xəmsə"sində beş məsnəvinin giriş hissələrinə daxil olan və onun dünyagörüşünün
dini aspektini ehtiva edən fəsilləri tədqiqata cəlb etmişdir.
Giriş fəslindən sayılan "Minacat" ("Gizli söhbət", "Yalvarış"), "Nət" (Məhəmməd peyğəmbərin mədhi),
"Merac" ("Məhəmməd peyğəmbərin yüksəlişi") kimi bölümlərdə əks olunan müxtəlif dini təlimlərə dahi
mütəfəkkir-şairin özünəməxsus münasibəti aşkarlanıb və onomastik lüğət tərkibinin geniş təhlili dəyərləndirilib.
Monoteist əqidəyə malik olan şair, Quranın "Həşr" surəsində "Əsma-ü-l-hüsna" ("Allahın gözəl adları")
kimi məşhur olan 1001 sifətini "Sirlər xəzinəsi" poemasının ilk fəslində Qurandan iqtibas edərək, məharətlə vəsf
edib. Təkallahlığı təbliğ edən bu bölüm həm də "mərifət-üllah" ("Allahı tanımaq") termini ilə məəruf və
məşhurdur.
"Sirlər xəzinəsi" məsnəvisinin ideya və məzmunca "mərifət-üllah" (Allahı tanımaq) məfhumunu şərh
etməyə yönəlmiş bu bölümündə Allahın "əsma-ül-hüsna" (gözəl isimləri) kimi sifətləri açıqlanır. Allah, Nizamiyə
görə, əzəli, əbədi, sonsuz, hududsuz, özü-özünə yetən, müqəddəs, bənzəri olmayan, əliaçıq, səxavətli, mərhəmətli,
şəfqətli, Mücərrəd Ruha və Mütləq İradəyə malik ən uca ilahi, ruhani Varlıqdır. Allahın bütün özəl sifətlərini
özündə ehtiva edən giriş fəslində onun, Rəhman (ər-Rəhman) sonsuz mərhəmət sahibi, ər-Rəhim - mərhəmətli,
əl-Həkim - hikmət sahibi, ər-Rəzzaq - ruzi verən, gündəlik ehtiyacları təmin edən; əl- Fəttah - çətinlikləri həll
edən; əl-Qədim - əzəli, ət-Təvvab - tövbələri qəbul edən; əl-Gafur - günahları bağışlayan; əs-Səməd - hər şeyin
Ona möhtac, Onun isə heç kimə möhtac olmadığı və sair xüsusiyyətləri şair tərəfındən tərənnüm olunmuşdu.
"Nət" bölümündə isə Quranda adı çəkilmiş (müsəvi, isəvi, zərdüştlük manilik) dinlərə mənsub
peyğəmbərlərin adlarını bir çox poetik fiqurun, əksərən, "təlmih" (allyuziya) tərkibində ustalıqla istifadə edərək,
şeirin ifadəliliyinin güclənməsini təmin etməsini diqqət mərkəzinə çəkmişdir.
"Xəmsə"nin giriş fəsillərində Nizaminin "əhl-e touhid" olmasının şahidi oluruq. Lakin qeyd etmək lazımdır
ki, hər poema-məsnəvi özünəməxsusluğu ilə yadda qalır. "Xosrov və Şirin" poeması mövzu baxımından
Zərdüştiliklə bağlı olması, həmin əqidənin ön plana çəkilməsi, təkallahlığı təbliğ edən bir şairin mövzu ilə bağlı
Zərdüştə və onun dini təliminə müraciət etməsi maraq doğurmaya bilmir. Bu anlamda araşdırma, təbii ki,
onomastik lüğət təhlili və təqdimi üzərindən zərdüştülik və monoteist dinlərdən biri sayılan islam dini ilə
qarşılaşdırılaraq aparılır.
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Aparılan müşahidələr nəticəsində müəllif belə qənaətə gəlmişdir ki, şairin fikir sisteminin əsas qaynağı
Quran, Quranla bağlı rəvayətlərdir. Nizami dünyagörüşünün dini-fəlsəfi yönü Quran qissə mötiviəri əsasında
"tazmin", "iktibas", "təlmih" kimi ənənəvi bədii-ifadə vasitələri ilə yığcam və obrazlı şəkildə, yəni şairin fərdi
poetik-üslubuna xas bir tərzdə məharətlə ifadə olunmuşdu.
Bu fəsildə - "Nizami Gəncəvi "Xəmsə"sinin onomastik leksikası mədhiyyə ünsürü kimi" başlıqlı
bölümündə də "Xəmsə" boyu, ədəbi ənənəyə müvafiq olaraq, giriş hissələrində şairin əsərlərinin ithaf edildiyi və
yaxud məmduhların şəxs adları, titulları, nisbə və künyələri, ləqəblərinin müxtəlif poetik-stilistik fıqurların
tərkibində mədhiyyə ünsürü kimi işlədilməsi problemi qoyulur. Fəslin üçüncü bölməsində Nizami Gəncəvinin
"Yeddi gözəl" poemasında sakral "yeddi" rəqəminin əsərdə vəsf olunmuş yeddi planet, yeddi gözəl, yeddi ölkə
adlarının təhlili üzərindən Nizami dünyagörüşünü əks etdirən simvolikası problemi şərh edilmişdir. Yeddi səyyarə
haqqında müsəlman nücum (astroloji) elminin dəyərli alimlərindən Əbu Reyhan Biruninin "ət-Təfhim" əsərindən
bəhrələnərək təqdim edilməsi işin elmi dəyərini artırmağa xidmət edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq, sovet şərqşünaslıq elmində klassik Şərq
poeziyasına mənsub poetik mətnlərin üslub cəhətdən təhlilində məhz həmin regionun poetik traktatlarına müraciət
etmək tendensiyası gündəmə gəlmişdi. Avropa fılologiya elminə mənsub məhdud sayda bədii-poetik
kateqoriyalar Yaxın və Orta Şərqə məxsus poetik mətnlərinin zəngin dilinin təhlilində aciz qalmış, bədii
obrazların incəliklərinin şərhində tam münasib olmamış, tədqiqatçıların qarşısında müəyyən əngəllər yaratmışdı.
Bədii və obrazlı dildə qələmə alınmış mənzum və mənsur əsərlərin dilini poetik cəhətdən araşdıran
tədqiqatçılar həmin mətnlərin müqaviməti ilə üzləşirdilər. Bu səbəbdən Yaxın və Orta Şərqdə mövcud poetik
risalələrə müraciət etmək zəruriyyəti ortaya çıxmışdı. Araşdırıcılar belə doğru qənaətə gəldilər ki, klassik Şərq
poeziyasının tam bədii şərhi yalnız ənənəvi poetik risalələrin, daha dəqiq desək, Rəşid-əd-Din Vatvat, Şəms Qeys
Razi kimi nəzəriyyəçilərin, Şərq fıloloqlarının poetikaya həsr olunmuş əsərləri vasitələri iiə təhlil və tədqiq oluna
bilər.
Əsərin ikinci fəsli "İskəndərnamə" poemasının onomastik lüğət tərkibinin bədii təsvir vasitələrinin,
tərkibində iştirakı dərəcəsinə görə təsnifatına həsr olunmuşdur. İlk yarımfəsildə Yaxın və Orta Şərq ənənəvi
klassik poetikasının ("elm-əl-bədi") bədii nitqin zinətləndirən ifadə vasitələrinin haqqında təlimin xüsusiyyətləri
və mövcud nəzəriyyənin tarixinə qısa ekskurs edilmişdir.
İkinci yarımfəsildə isə təsnifatın əsas prinsipləri, statistik göstəricilər, onomastik leksikanın iştirakı ilə ləfzi
(söz incəlikləri), məsələn, "təcnis" və onun çeşidli növləri kimi; mənəvi (məna gözəllikləri), məsələn, "təşbih" və
onun çeşidli növləri və yaxud bədii sifət (epitet) kimi və ləfz-o-mənəvi fıqurları qarşılaşdırılmaqla təhlil olunub.
Burada, həmçinin, ərəb-farsdilli poetikanın obraz sisteminin özəllikləri məsələləri qoyulub və dörd
bölümdə Nizami Gəncəvi "İskəndərnamə" poemasının xüsusi adlar sistemi bütövlükdə ləfzi, mənəvi, məna
gözəllikləri və ritorik vasitələrin işlədilməsinin dərəcəsinə görə sistemləşdirilib, poemadan gətirilmiş konkret
nümunələr əsasında əyani olaraq göstərilib və bədii nitqin qüvvətləndirilməsi məqsədi daşıyıcıları kimi təhlil
edilib, dəyərləndirilib.
Əsərin "Xüsusi adların ekspressiv xüsusiyyətləri və funksiyaları" adlanan üçüncü fəsilində "İskəndənamə"
poemasının onomastik lüğət tərkibinin ekspressiv özəllikləri və vəzifələri struktur poetikanın metodlarına uyğun
şəkildə - mətn qurumunun səs, söz və tematik səviyyələrində təyin edilib: yəni mətn quruluşunun fonetik
səviyyəsində səslərin ekspressiyası (səslərin bədii təsirinin, ifadəliliyinin güclənməsi məsələsi təyin olunub.
Məsələn, "touzi" (Avropa filologiya elminin nəzəriyyəsinə uyğun olaraq alliterasiya) ənənəvi poetik vasitənin
tərkibində işlə-dilən xüsusi adların şeirin təsir gücünü artırması faktının onomastik leksika üzərindən təhlili böyük
maraq doğurur.
Mətn strukturunun leksik səviyyəsində "təkrir" kimi (Avropa filologiya elminin nəzəriyyəsinə uyğun olaraq
anafora, epifora) poetik fıqurunun tərkibində xüsusi adların iştirakı sözlərin təkrarı sayəsində şeirin
ekspressivliyinin (sözün emosional təsirini artırması) güclənməsi hadisəsinə şahid oluruq. Və yaxud mətnin
semantik səviyyəsində xüsusi adların "istiarə" (metafora) məcaz (metonimiya), "kinayə" və sair vasitəsilə
ifadəliliyin güclənməsi hadisəsi baş verib.
Burada stilistik və tematik səviyyələrdə fikri ifadə etmə özəllikləri (yəni motiv kimi işlədilməsi) aşkarlanıb
və bədii nümunələr əsasında dəyərləndirilib.
Elmi araşdırmanın "Xüsusi adların bədii-üslubi funksiyalarının əsas tipləri" adlanan dördüncü bölməsində
nizamişünaslıq elmində ilk dəfə xüsusi adların bədii-üslubi funksiyalarının əsas beş tipi müəyyən olunub: təsvir
etmə, ifadə etmə, yığcamlıq (lakoniklik), ornamentallıq (zinətləndirmə) və obrazlılıq (bədii surət yaratma).
Müəllifin gərgin zehni əmək sayəsində ərsəyə gətirdiyi əsər Nizamişünaslıq elminə yeni bir töhfə kimi çox
qiymətli elmi əsər olmaqla dahi şairimizin yaradıcılıq sirlərinin aşkar edilməsi sayəsində təqdirəlayiq işdir.
525-ci qəzet. - 2017.- 8 noyabr. - № 204. - S. 8 .
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N.Gəncəvinin ideal, ədalətli hökmdar konsepsiyası və insan haqları
Vahid ÖMƏROV,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Humanist mütəfəkkirin ideyasına görə, "dünyada zülm etmək qoçaqlıq deyil". Hökmdarın mərdanəliyi
xalqa qayğı ilə yanaşmasında, yaxşı və faydalı işlər görməsindədir.
Görkəmli alim Aqşin Quliyev yazır: "Nizaminin fikrincə, cəmiyyətin rifahını yüksəltmək asan iş olmasa
da, bu, hökmdarların gündəlik qayğısı olmalıdır. Ona görə də, ilk növbədə hökmdar xalqa pislik etməkdən həmişə
uzaq olmalı, pisliyin əvvəl-axır bir gün pisliklə cavablanacağını heç vaxt unutmamalıdır.
Nizami ədaləti, onun tələb və şərtlərinə əməl edilməsini, xalqa insanpərvər münasibəti və insan haqlarına
hörmətlə yanaşılmasını dövlətlərin möhkəmliyinin mühüm amillərindən biri hesab edirdi. Mütəfəkkir bu ideyasını
"Xosrov və Şirin" poemasında da inkişaf etdirir, dövlətin uzun müddət yaşaya bilməsini hökmdarın xalqa qarşı
münasibətinin məzmunu ilə əlaqələndirir".
A.Quliyevin fikrincə, Nizaminin məntiqinə uyğun olaraq hökmdarların, hətta uğurlu siyasətləri onların,
bilavasitə xalq kütlələrinə soyuq və qayğısız münasibəti nəticəsində, sanki heçə enmişdir. Şübhəsiz ki, mütəfəkkir
bu mövqeyini tarixi təcrübə ilə əsaslandırırdı. Çünki hökmdarların fəaliyyətini həmişə zaman özü
qiymətləndirmiş, tarix onların siyasətini saf-çürük etmişdir. Başqa sözlə, şahlara, sultanlara və xaqanlara qiymət,
əsasən onların əməllərinə görə verilmişdir.
Mütəfəkkirin siyasi düşüncəsinə görə, cəmiyyət, o cümlədən sadə xalq kütlələri ali mənsəb sahiblərinin
həm yaxşı, həm də pis əməllərini özündə əks etdirən güzgüdür. Hökmdarların fəaliyyətinin və əməllərinin
bəhrəsini, nəticələrini insanların sosial-maddi şəraitindən, yaxud ölkədə mövcud olan iqtisadi-siyasi vəziyyətdən
asanlıqla görmək olar. Təbii olaraq ölkə siyasətini, cəmiyyət işlərini zorakı üsullarla həyata keçirən hökmdarın
müdrikliyindən və ədalətindən danışmaq qeyri-mümkündür. Cəmiyyət işlərinin özünün gedişi ölkədəki ümumi
sosial-siyasi iqlimi qiymətləndirməyə imkan verir. Hökmdarın pis fəaliyyətindən həm cəmiyyət, həm də,
bilavasitə onun özü ziyan çəkir. Çünki cəmiyyətdə hökm sürən ədalətsizliklərin, idarəetmədə yol verilən
nöqsanların birinci səbəbkarı hökmdar və onun əmrlərini icra edən məmurlardır. Buna görə də pisliyin
nəticələrini, ilk növbədə pislik törədənlərin özləri hiss edirlər.
A.Quliyev yazır: "Nizami bütün əsərlərində olduğu kimi, "Leyli və Məcnun" poemasında da zülm və
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 dözülməzlik 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".
"Leyli və Məcnun" Nizami yaradıcılığının çiçəkləndiyi dövrünün məhsuludur. Əsərdə pak və xeyirxah
hisslər, insan haqlarının müdafiəsi mövcud ənənələrlə ziddiyyətdə verilir. O dövrün qabaqcıl düşüncəli müasir
gəncliyi feodal quruluşunun patriarxal adətlərilə barışa bilmirdi. Həyata, insana və dünyaya baxışlardakı
müxtəliflik ziddiyyətsiz və münaqişəsiz ötüşə bilmirdi. Haqsızlıqlara və ədalətsizliklərə qarşı mübarizə möhkəm
iradə tələb edirdi. Belə iradə nümayiş etdirənləri isə amansız təqiblər gözləyirdi. Deməli, Məcnun tək deyildi. O,
Nizami düşüncəsinin, etiraz fəryadının ümumiləşdirilmiş obrazı idi. "Məcnun məhv olsa da, əzilsə də zəmanəsinə
ağır bir zərbə endirmiş, onun alnına dəhşətli bir damğa basmışdır. Məcnun öz böyüklüyü ilə artıq adama, zəmanə
üçün "bəd övlada" çevrilmişdir. Məcnuna cəmiyyətin etdiyi zülm talevin hökmü, fələklərin gərdişi kimi
qiymətləndirilir".
A.Quliyev qeyd edir ki, cəmiyyətdə baş verən hadisələri diqqətlə izləyən və onlardan müəyyən nəticə
çıxaran Nizami səbri və təmkini mövcud ziddiyyətlərin aradan qaldırımasında mühüm şərtlərdən biri hesab edirdi.
Mütəfəkkirin ideyasına görə, təmkinlilik və möhkəm iradə bütün müşküllərin həllində insana qalırdı. Çünki
yaşadığı mühit müasiri olduğu dövrün gerçəklikləri idi. Elə buna görə də mütəfəkkir heç də şahlıq və şahın
tamamilə yer üzündən götürülməsi məsələsini qoymurdu, qoya da bilməzdi. O, ədalətlə və ağılla məmləkəti idarə
edə bilən hakimlər haqqında düşünürdü. Nizami məhz ədalətli və müdrik hökmdarın zülmü məhv edəcəyinə,
məcnunlar üçün həqiqi azadlığın bərqərar olacağına, leylilərin hüquqsuzluğunun aradan qalxacağına ümid edirdi.
Ədalətli və müdrik hökmdar Nizami üçün təkcə bir məmləkətin deyil, bütün dünyanın firavanlığı demək idi.
A.Quliyev yazır: "Nizami "Xəmsə"yə daxil olan digər poemalarında olduğu kimi, "Leyli və Məcnun"
əsərində də haqsızlıq və özbaşınalıqların aradan qaldırılmasında ədalətli və müdrik hökmdarın qüdrətinə inamını
nümayiş etdirir. Ədalətli hökmdar mütəfəkkirin nəzərində insanların ədalət axtarışının nəticəsi kimi canlanır.
Məhz ədalətli hökmdar sadə insanların firavan və xoşbəxt gələcəyi ola bilər. Ədalətli hökmdar insanların gələcəyə
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inamının təcəssümüdür. "Leyli və Məcnun"da hökmdarlara nəsihət Məcnunun dilindən səslənməsə də, feodal
quruluşu elitasının bu qəhrəmana, qəhrəmanın isə həmin elitaya münasibətində mövcud hakimiyyətə dikilən
nəzərlər içərisində bir cüt göz də Məcnuna məxsusdur. Məhz bu Məcnun elə Nizaminin özüdür. Həmin Nizaminin
dünyanın işlərinə məsul olan hökmdarın ədalətinə inamı dərindir".
Nizaminin sayca dördüncü olan "Yeddi gözəl" poeması öz daxili məzmunu nöqteyi-nəzərindən
mütəfəkkirin siyasi idealının parlaq təzahürlərindən biridir. Poemada qarşıya qoyulmuş əsas məqsəd insanı
kamilləşdirməkdən, onu ideal bir varlığa çevirəcək zirvəyə yüksəltmək üçün bir sıra bəşəri problemləri həll
etməkdən ibarətdir. Bundan ötrü düşündürücü ən mühüm məsələlərdən biri insanı ideallaşdıra bilən, onun
şəxsiyyətini formalaşdırmağa xidmət edən mükəmməl həyat şəraitinə malik ədalətli cəmiyyət qurmaq idi. "Bütün
Nizami yaradıcılığından keçib gedən, bütövlükdə bəzən açıq, bəzən dolayı yolla Nizami irsinin məntiqi vurğusu,
Nizami humanizminin baş çıxış nöqtəsi olan xoşbəxt cəmiyyət quruluşu ideyası... mütəfəkkirin bu əsəri üçün
məqsəddir, amaldır".
A.Quliyev yazır: "Nizaminin məntiqinə görə, azad, xoşbəxt, ahəngdar cəmiyyəti yalnız o zaman qurmaq
olar ki, insanlığın taleyinə məsul olan hökmdarların xisləti fədakarlıq və özünütərbiyə, alicənablıq və fəzilətlərə
yiyələnmə yolu ilə daxili-mənəvi rəzalətlərdən, eybəcər və çirkin niyyətlərdən, alçaq vərdişlərdən, qeyri-insani
şəhvət və ehtiraslardan, qəsbkarlıqdan, insanlara qarşı biganəlikdən, ədalət qanunlarına hörmətsizlikdən və
hakimiyyət hərisliyindən təmizlənsin. Mütəfəkkir şah hakimiyyətinin təbiətinə xas olan qəddarlığı, ədalətin
tələblərinə məhəl qoyulmamasını kəskin tənqid edir və belə bir qənaətə gəlirdi ki, hökmdarlıq və hakimiyyət
səlahiyyətləri bəzən təbiətcə həlim və mülayim, xeyirxah olan insanı da müstəbidə çevirə bilər. Nizaminin bu
etirafı bir qədər ziddiyyətli görünsə də, danılmaz həqiqət ondan ibarətdir ki, o, bu nəticəyə gördükləri və
müşahidələri əsasında gəlmişdir". Ona görə də Nizami "Yeddi gözəl" poemasında cəmiyyətin istismar edən və
istismar olunanlara bölünməsinə etiraz edir, dünyanı qəssab dükanına bənzədir. Nizami dövründəki ictimai
haqsızlıqlara etiraz edir, insanları belə zülmə, ədalətsizliyə dözməməyə, ildırım kimi amansız olmağa dəvət edir.
"Yeddi gözəl"in baş qəhrəmanı Bəhram cəsur, ağıllı və ədalətli hökmdardır. Bəhramın ədaləti zülmə və
zorakılığa qarşı amansızlığında daha parlaq əks olunur. A.Quliyevin fikrincə, "Yeddi gözəl"in süjet xəttinin
müəyyən əyləncəliliyinə baxmayaraq, mütəfəkkir Bəhram-Gur obrazında məsələnin etik cəhətinə-sosial ədalət
probleminə böyük diqqət yetirmişdir. Bəhram Nizaminin ədalətli ideal hökmdar haqqında tələblərinə yalnız
qismən cavab verir. Bəhram məhz hakimiyyət başına gəldikdən sonra ölkəni ədalətlə idarə edir. Əslində isə, bu,
Nizaminin özünün istəyidir. Hökmdar Bəhramın ədalətsizliyi Nizaminin ədalətli şah idealı ilə daban-dabana
ziddiyyət təşkil edərdi. Lakin mütəfəkkir ona sanki ədalət dərsi verir. Bəhram bundan düzgün nəticə çıxarır,
ədalətsiz hökmdarların səhvlərini təkrarlamaq istəmir. Nizami ona mənalı ömür sürməyi, tarixdə yaxşı ad
qoymağa nail olmağı öyrədir.
Bəhramın tərcümeyi-halı, onun həyat tarixçəsi Nizamiyə ideal hökmdar haqqında öz fikirlərini bir daha
söyləməyə, habelə özünün humanist təlimini, insanpərvərlik ideyalarını çatdırmaq imkam verirdi. Ova və həyatın
nəşələrinə aludə olan Bəhram, eyni zamanda İranda baş verən hadisələri diqqətlə izləyir. Atası Yəzdigürdün
ölümündən sonra iranlıların mülayim xasiyyətli bir qocanı taxta çıxardıqlarından xəbər tutan Bəhram onlara
hədələyici bir məktub yazır, iranlılar isə ona cavab verirlər ki, o, ədalətsizliyinə və müstəbidliyinə görə
hakimiyyətdən məhrum edilib.
Məsələ burasındadır ki, İranda şah hakimiyyətinin nəzəriyyəçiləri belə bir təlimi müdafiə edirdilər ki, yalnız
ilahi qüvvə tərəfindən hünər bəxş edilmiş, şah nəslindən olan xüsusi adamlar hökmdar ola bilərlər. Lakin Nizami
bu təlimi birdəfəlik rədd edib, feodalizm dövrü üçün demokratik hesab olunan belə bir ideya irəli sürürdü ki, hər
bir ağıllı, müdrik və ədalətli, hünərvər və rəşadətli şəxs hökmdar olmağa layiqdir.
A.Quliyev daha sonra yazır: "Məsələnin digər və həm də ən mühüm cəhəti Nizaminin yaradıcılığında xalqa
yaxınlıq və bağlılıq, o cümlədən hökmdarın sadə xalq kütlələri ilə qarşılıqlı ünsiyyətinin olması problemidir.
Təsadüfi deyildir ki, "xalqla yenidən qarşılaşmaq Bəhrama həqiqi çıxış yolunu göstərir. Burada da Nizami
hadisələrə təbii axarı ilə getmək imkanı verir. Çobanla Bəhramın qarşılaşması zahirən təsadüfidir, lakin zəruridir,
ədalətli Bəhramın yenidən özünə qayıtmasıdır". Bu qayıdış Nizaminin ideallarına cavab verirdi.
İztirab və narazılıqlarla dolu olan dünyada insan həyatı həmişə təhlükə qarşısında olmuşdur. Hökmdarı
müstəbid, qanunları ədalətsiz olan cəmiyyət, əslində özünün hər bir üzvü üçün həbsxananı xatırlatmışdır. Nəinki
onlarla və yüzlərlə insanın azadlığını məhdudlaşdıran hökmdar zindanları, özbaşınalıq və haqsızlıqların hökm
sürdüyü cəmiyyətin özü sadə insanlar üçün qaranlıq bir zindana çevrilmişdir. Haqsızlıqlar səltənətində hər bir
insanı vahimə və dəhşətli qorxu hədələyir, sanki özünün dəmir pəncəsi arasında sıxaraq əzirdi. Bəhram-Gur
dinlədiyi məhbusların şikayətlərindən yalnız bunları eşitmişdi.
Nizaminin ideyasına görə, ədalətsiz cəmiyyətin yetirmələri də öz xislətləri etibarilə haqsızlıq məkanında
yetişənlərdir. Ədalətsiz cəmiyyətdə xeyirxah xasiyyətdə olan insan tapmaq o qədər də asan deyildir. Deməli,
belələrindən sadiqlik, fədakarlıq və alicənablıq gözləmək əbəsdir. Gücün və qüvvənin qarşısına mütilik göstərib
məzlumlara qarşı vəhşiliklər nümayiş etdirənlərdən heyvani davranışdan savayı heç nə gözləmək olmaz".
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"Yeddi gözəl" poemasının əsas obrazının arzu olunan zirvəyə qalması sanki Nizami dühasının, Nizami
ədalətinin zülm və zorakılıq üzərində qələbəsidir. Ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi "İntibah dövründə xeyirlə
şərin mübarizəsi və xeyirin qələbəsinə inam məsələsi mühüm yer tuturdu. "Yeddi gözəl"də də bu məsələyə geniş
yer verilmişdir. Xeyirlə şərin mübarizəsi və xeyirin qələbəsinə inam, əslində poemanın əsas pafosunu təşkil edir".
Əsərdə Nizamini dərindən düşündürən bir məqam da tədqiqatçıların diqqətini özünə cəlb etmişdir. Bu,
müəlliflərin düzgün olaraq aşkar etdikləri "yeni insan axtarışı" ideyasıdır. Haqlı olaraq qeyd edilir ki, "Yeddi
gözəl" insana yeni İntibah dövrünün münasibətini əks etdirən bir poemadır. "İnsan necədir və necə olmalıdır"
fikrini geniş planda əks etdirmək Nizaminin daha çox bu əsərdə poetik qayəsi olmuşdur. Ona görə də humanist
mütəfəkkir bədxahları və xəyanətkarları, peşəsi yalnız pislik olanları yaşamağa haqqı olmayanlar kimi
səciyyələndirmişdir.
Səs.- 2016.- 24 fevral.- S. 15.
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Nizami Gəncəvinin mənəviyyat dünyasına bir nəzər
MÜTƏFƏKKİR ŞAİRİN BƏDİİ-FƏLSƏFİ DÜŞÜNCƏ SİSTEMİNƏ DAİR QEYDLƏR
Siracəddin HACI,
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
(əvvəli ötən sayımızda)
Nizami dastanlarını yazarkən çox çalışır, mövzu ilə bağlı bütün qaynaqları toplayır, bilgiləri
sistemləşdirir, təhlil edir, nəticə çıxarır, yerli-yerində işlədir, onlara bədii don biçir. Nizami bir neçə dil bilir,
qaynaqların orijinal mətnini türkcə, ərəbcə, farsca, yunanca, dəricə, yəhudi və nəsranicə oxuyur:
Mən bu dastanı yazarkən,
Söz düz gedirdi, yol isə dolaşıq (idi).
O üfüqləri gəzən şahın izini (əhvalatını),
Bir nüsxədə yığcam yazılmış görmədim.
Xəzinə kimi toplanmış sözlər,
Ayrı-ayrı nüsxələrdə pərakəndə idi.
Hər bir nüsxədən bir maya aldım,
Onu öz şeirimə düzdüm, bəzədim.
Yeni tarixlərdən ziyadə,
Yəhudi, nəsrani, pəhləvi tarixini aradım.
Hər bir kitabdan qiymətlisini seçdim,
Hər qabıqdan onun məğzini aldım.
Hər dildə olan xəzinələri topladım,
Onların hamısından bu dastanı yazdım.
Bu dillərdən agah olanların,
Dili tənədən azad olacaq.
Doğru (söz) tapdığım hər pərdədə,
Sözün zülfünün ucunu burmağa başladım.
Nizami sənətkarlara deyir ki, səmimi olun, sözə, qələmə xəyanət etməyin, ağılabatan sözlər yazın, bilin
ki, "ürəkdən gələn söz ürəyə yatar", yalana əsla yaxın durmayın. Şair gecə vaxtı çalışır, səhər vaxtı oyaq olur, bu
zaman diliminə "dua vaxtı", "söz və məna vaxtı" deyir. Sən uca Allaha yalvar, Ona təslim ol, qəlbini göz yaşları
ilə islat ki, məna bəxş etsin. Nizami yazmağa dua ilə başlayır:
... Gecə və gündüz, axşam və səhər,
Sən yadımdasan, hər nəyi yad etsəm də,
Gecələr yuxuya getməzdən əvvəl,
Təsbehlə Sənin adını təkrar etməyə tələsirəm.
Gecə yarısı yuxudan oyanaramsa,
Səni çağırıram, göz yaşı tökürəm.
Səhər çağıdırsa, yolum Sənədir,
Gecə də, gündüz də pənahım Sənədir.
Gündüz də, gecə də Səndən kömək istəyirəm,
Məni bu işdə utandırma!
Ey hər işi qaydasına salan Allah, elə et ki, mən,
Möhtac olanlara möhtac olmayım!
... Sənin sayəndə ucalan baş,
Heç kəsin əyməsi ilə ayağa düşməz.
Sənin qəhrindən əyilən baş isə,
Heç kimin köməyi ilə ucala bilməz.
Bəli, Sənin işin bəndə yaratmaqdır,
Mənim işim də bəndəlik etməkdir.
... Əvvəl məni şükürə qovuşdur, sonra dövlətə,
Əvvəl mənə dözüm ver, sonra,
Dözə bilməyəcəyim bəlaları,
Məndən uzaqlaşdır, ey ədalətsizlikdən uzaq olan!
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Əgər məni bir bəlaya mübtəla etmək istəsən,
Əvvəl mənə səbir ver, sonra bəlanı.
Hansı guşəyə düşsəm də, Sənə həmd və səna oxuyacağam,
Harada oluramsa olum, səni Allah biləcəyəm.
Nizami deyir ki, varlığı Onun gözü ilə oxu, ancaq Ondan istə, Ona şərik qoşma, ibadət və itaətə layiq olan
tək varlıq Odur:
... Səni arayanların açarı ona görə boşa çıxdı ki,
Səni öz ölçüləri ilə ölçmək istədilər.
Kim ki Səni Sənin gözünlə görmək istədi,
Bu boş vərəqlərin hamısını parçalayıb atar.
Səni ancaq Sənin vasitənlə axtarıb tapmaq olar,
Özü də gərək başqa qapılara baş vurmayasan.
Nəzər ancaq buraya qədər mənzilləri seçir,
Elə ki buradan ötdün, ürək qorxu ilə dolur.
Mən öz varımı, yoxumu Sənə tapşırdım,
Hesabımın artığını, əskiyini Özün bilərsən.
Nizami zühd həyatı yaşadığını söyləyir. O, könlünü uca Allaha bağlamışdır, bir an (nəfəs) belə Ondan
ayrılmaq istəmir. Deyir ki, istəsə idim, zühdün qapısını bağlayıb məclisə gedərdim, insanların sırasına
qoşulardım, məclisi qızışdırardım, ancaq mənim ağacım guşədə kök atmışdır, yerindən qoparılsa, kökü quruyar
(süst olar). Qırx çilədən və min xəlvətdən sonra məclisə getmək işə yaramaz, sel daşıb coşan zaman Reydən
Buxaraya səfər lazım deyil. Xalqa nə qədər az görünsəm, o qədər yaxşıdır, Humay az-az göründüyü üçün
humayun oldu.
Nizaminin zühd həyatı dində, elmdə, irfanda dərinləşmə, oxuma, öyrənmə, yazma həyatıdır. O, insanları
cəhalət adlı düşmənin pəncəsindən xilas etmək üçün canını fəda edir, gecə-gündüz çalışır, həqiqəti tanıdır, doğru
yolu göstərir.
Nizami çilə çəkdiyini söyləyir, deyir ki, insanı acılar yetişdirir, bu dünyadan mənə ancaq məlalət çatdı,
xəlvət bir guşədə aram tutmuşam, evin qapısına uca səmalar kimi qıfıl vurmuşam, adam üzünə bağlıdır, bilmirəm
ki, dövran necə keçir, yaxşıdan, yamandan dünyada nə keçir, "ölü bir şəxsəm, ancaq mərdanə gedirəm, bu dirilər
karvanı ilə gedirəm, ancaq bu karvandan deyiləm", bir nəfəs çəkincə yüz ürək dərdi çəkirəm, uca Allahdan başqa
kimsəyə möhtac olmaq istəmirəm, kaş imkanım ola idi, insanı insana möhtaclıqdan qurtara idim, xəlvətə
çəkildiyim bu guşə "qan dairəsidir", nəfslə savaş meydanıdır.
Nizami xəlvətdə cihad halındadır, nəfsini məğlub etmək, qəlbini nəfsin əsarətindən qurtarmaq
istəyir. Bilir ki, qəlb arınmasa, orada bakirə mənalar doğulmaz, canını (nəfsini) verməsən, mənanı ala bilməzsən,
qəlbin soltanı olan uca Allah kirli qəlbə rəhmət, bərəkət və məna nazil etməz. Şair arınmaq üçün çilə çəkir, göz
yaşından, üzünün sarılığından öz divarını palçıq samanla suvayır, arpa çörəyi yeyir, nəfsin müqavimətini qırdıqca
ürəyi söz xəzinəsinə hamilə olur:
... Mən dünyanı oyunla başa vurmadım,
Yeməkdən, yatmaqdan savayı başqa işim də var idi.
Bir gecə də olsun, mən yatağa rahat girmədim,
Elmin yeni bir qapısını açmadan.
Qəlbim qadın deyil, bəlkə, çaxmaq daşıdır,
Məryəm tək boyludur, ancaq bakirədir.
Ər axtarmağa onun (qəlbimin) ehtiyacı varmı,
O, daşdan, dəmirdən atəş çıxarır...
Nizami deyir ki, qəlb arınmasa, nəfs cilovlanmasa, varlığın uca Allaha təslim olmasa, bakirə mənalardan
gözünü yığ, söz dəryasına tilov atma, bil ki, öncə cihad, sonra nemət ölçüsü var. Ucuz sözlərdən qaç, ömrünü israf
etmə, dərin mənalar əmək istəyir, çalış, fədakar ol, axtar, yeni, gözəl söz demək mədəndən qızıl çıxarmağa
bənzəyir, çox əziyyətli işdir, yetişmiş meyvən yoxdursa, onu bazara çıxarma:
... Bu gözəlin (sözün, əsərin) üstündən ipək örtüyü o vaxt götürərəm ki,
O uca xurma ağacı kimi yetişmiş olsun.
Əgər sən meyvəsi dəyməmiş bir ağaca çatsan,
Onu silkələməyə başlasan, demək, özün kalsan.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Kal əncir əzməklə yumşala bilər,
Ancaq yeyəndə ağzını qanadar.
Budaqda çiçəklər vaxtından qabaq gülməsə,
Ağac bol meyvə gətirər.
Torpağın ki sinəsi boş oldu,
Onun üstündə bina qurmaq olmaz...
Nizami qəlbi arındırmağın yol və metodunu da göstərir:
... Öz qapımı camaatın üzünə suvamışam,
Burada öz taleyimə şad olmuşam.
Qırx gün öz noxtamı bərk tutdum,
Axı qırx gündə gönün aşılanması bitir.
Dörd balışda mən səbat görmədiyim üçün,
Bu dörd divarın içində oturdum.
Dəyirmanıma atılan hər bir arpaya,
Gövhərşünasa bir dürr qaytardım.
O söz yaradan sənətkara min afərin,
Ki, hər bir arpadan bir cövhər yaradır...
Nizami öz dövründə və bu gün "şair saqidən, şərabdan, məclisdən çox danışır" deyərək ona kinayə
edənlərə cavab verir. Deyir ki, bu məclis aşiqlərin, elm, irfan əhlinin məclisidir, mey də varlığını uca Allaha təslim
edənlərin mükafatıdır, ilahi feyzdir, rəhmət yağışıdır, xeyir-bərəkətdir, mənadır. Sən aşiqləri və aşiqliyi doğru
tanı, onlar uca Allah sevgisi ilə məst olmuşlar:
... Ey yollara qalib gələn Xızır, sanma ki,
Meydən mənim məqsədim meydir.
O meydir ki, mən onda dalğınlıq axtarardım,
O dalğınlıqla məclis düzəldərdim.
Mənim saqim-Allahın vədəsidir,
Səbuh-məst olmaq, mey-dalğınlıq üçündür.
Yoxsa Allaha and olsun, ömrümdə heç vaxt,
Dodağımın ucunu da şəraba bulamamışam.
Əgər mənim dodağıma cam dəyibsə,
Qoy Tanrının halalı mənə haram olsun!
Nizami deyir ki, sevgi (eşq) uca Allahın nemətidir, cazibədir, nurdur, o, insanın qəlbini yuyar, onu mənəvi
kirlərdən təmizləyər, tərbiyə edər, dəyişdirər. Sevgi gücdür, enerji qaynağıdır, o, insanın bəsirət gözünü açar, ona
şəfqət, mərhəmət, səbir bəxş edər, sevdiyinə qovuşdurar. Sevginin ölçüsü itaətdir, sevən sevdiyinə itaət
edər. Sevgi hərəkətdir, fədakarlıqdır, sevən sevdiyinə hər şeyini fəda edər. Sevgi ümiddir, sevən yasa batmaz,
inanar, çalışar, aktiv olar.
Nizami öz dövründə və bu gün "o, şahları tərifləmişdir" deyərək ona kinayə edənlərə cavab verir. Bir
örnək verək. Şair Nüsrətəddin Əbubəkri tərifləməsinin səbəblərini açıqlayır, əslində, bir liderin özəlliklərini sayır:
Güclüdür, ölkəsini qoruyur, xəzinəsi insanlara xidmət edir, qayğıkeşdir, nemətlər verir, əvəz istəmir, döyüşkəndir,
cəsur sərkərdədir, zahiddir. O, insanları rifah içində yaşatdı, onun əməli ilə "ölkə yaşıllıq tapdı, cənnət oldu",
düyünləri açdı, problemləri həll etdi, ədaləti minlərlə ölmüş könlü diriltdi, xeyir işin dalınca getdi, xeyirxah oldu,
uca Allahı unutmadı, fateh idi:
... Bunlardan başqa mən səndə yenə altı xislət görürəm,
Qoy onlar aydan-aya, ildən-ilə möhkəmlənsin.
Biri odur ki, öz bəzəkli xəzinəndən,
İstənilməmiş arzuları belə verirsən.
İkincisi - sənin kərəminin (insanlığının) ölçüsü yoxdur,
Özü də haqqını biləndən əvəz istəməzsən.
Üçüncüsü - ürəyin şəfqətlə bəzənib,
Məzlumu sən dada çatdırırsan.
Dördüncüsü - sən bayrağı Sürəyyaya taxmısan,
Xurşid kimi qoşunu təkbaşına qaçırdırsan.
Beşinci odur ki, müqəssir üzr istəyərsə,
Öz kərəminlə onun günahını, əfv edərsən.
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Altıncısı-əhdə, peymana sadiq qalmaqdır,
Vəfadarlığı heç vaxt unutmamaqdır.
Altı cəhət qoy sənin nurundan məhrum olmasın,
Sən bu altı xislətdən uzaq olmayasan!
525-ci qəzet.- 2016.- 5 avqust.- S.4.
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“XƏMSƏ”DƏ DÖVLƏTÇİLİK
Nizaminin əsərlərindəki dövlətçilik düşüncəsi çağdaş dünyanın mütərəqqi ideyaları ilə səsləşir, çox
məqamları ilə onu üstələyir
Ağaverdi Xəlil
Folklor və dövlətçilik məsələlərinin geniş yer aldığı yazılı mənbələrdən biri də Nizami Gəncəvinin
əsərləridir. XII əsrdə yaşamış dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvi (1141-1209) siyasi xadim olmasa da, onun şah
əsərlərindən biri olan “İsgəndərnamə” poemasında və “Xəmsə”yə daxil olan digər dörd əsərdə dövlətçiliyə dair
məsələlər geniş şərh edilib. T.Kərimlinin də yazdığı kimi, “Nizami yaradıcılığında ideal ədalətli hökmdar
probleminin aparıcı rolu nizamişünaslıq elmi üçün hələlik mübahisəedilməz bir faktdır. Bütövlükdə Nizami
humanizmindən və məzlum xalqa qarşı ürəyiyananlıqdan, qayğıkeşlikdən irəli gələn bu ideyanın köklərini harada
axtarmaq lazımdır? Yəqin ki, ilk növbədə Nizami humanizminin demokratizmində və bununla bağlı olaraq əsrlər
boyu folklorda kök salmış ədalətli hökmdar ideyasında. Çünki Nizami başlıca olaraq şahların həyatını təsvir etsə
də, əslində xalq şairi idi; xalqın düşünən beyni və susmayan dili idi. “Xəmsə” boyu şirin və ibrətamiz xalq
nağıllarından sevə-sevə istifadə edən Nizami, xalqın ədalətli hökmdar haqqındakı arzularını özü üçün yaradıcılıq
amalına çevirmişdi”.
Nizami yaradıcılığının qaynaqlarından birinin folklor olduğunu qeyd edən S.Rzasoya görə, “Nizaminin
istifadə etdiyi folklor mətni hansısa əsərin folklorlaşmış variantı, yaxud yazılı abidə folklor süjetinin, əsatirixronik hədisin müəllif tərəfindən bədiiləşdirilmiş variantı ola bilərdi. Məsələn, Firdovsi “Şahnamə”sinin böyük
bir hissəsi İran teokratik dövlətçilik ənənəsinin mifoloji mətnlər əsasında nəzmə çəkilməsindən ibarətdir. Və bu
halda Firdovsi şifahi ənənənin yazılıya dəyişdiricisi kimi çıxış edir. Sasani xronikası ənənə baxımından Firdovsidə
çox qüvvətlidir. Nizamidə isə bu xronikanın ənənə sərhədləri zəifləyir və xronik vahidlər “Yeddi gözəlin” konkret
ideyasının verilişi üçün qurum materiallarına çevrilir”.
“Ədalətli hökmdar problemi şairin ilk poeması olan “Sirlər xəzinəsi”ndən Nizami yaradıcılığında özünü
qabarıq şəkildə göstərməyə başlayır. Poemadakı iyirmi məqalətdən yalnız doqquzunda hökmdarlardan, hökmdar
təbiətinin müxtəlif çalarlarından və təzahür formalarından söhbət açılır. Bunların üçü mifik hökmdar, üçü
ümumiyyətlə, adsız-ünvansız hökmdar və yalnız üçü real tarixi şəxsiyyətdir...
Poemadakı mifik hökmdarlar – Süleyman, Cəmşid və Fridundur. Tarixi şəxsiyyətlər isə Ədalətli Nuşirəvan,
Harun ər-Rəşid və Sultan Səncərdir. Konkret adı çəkilməyən hökmdarlar Nizami tərəfindən “Ümidsiz padişah,
Zülmkar padişah və Cavan şahzadə” adlandırılıb”.
Y.Qarayevə görə, “Nizami dühası bəzən renesans qəhrəmanlarını da qabaqlayır: “İsgəndərnamə”dəki
utopik cəmiyyət Tomas Morun, Kampanellanın yaratdığı ideal cəmiyyətdən daha demokratikdir; burada qullar və
siniflər yoxdur. Qərb humanistləri hər cür mənəvi, dini və mistik buxovdan birinci növbədə real təcrübi məişəti,
mənəvi duyğuları, Nizami isə ruhu, ürəyi və mənəviyyat aləmini azad etməyə çağırır. Nizami epoxa və yol
ayrıcında dayanan Dante libaslı bir müsafir də deyil. Onun idealları nə “orta əsrlərin” sonu, nə də “yeni dövrə”
keçidi başlayan dönüşün əvvəli demək deyildi. Burada dahinin öz dövrünə, öz əsrinə saldığı nəzərin yeniliyindən
və ucalığından danışmaq olar”.
Nizami yaradıcılığında fərdi və ictimai mənəviyyat məsələlərinə diqqət yetirən müəllifə görə, “sonralar ən
dahi humanistləri düşündürmüş mənəvi mətləblər Nizamini də düşündürüb: şəxsiyyətin ziddiyyətləri, ictimai
ədalət problemi, dövlət quruluşu, tragik sevgi, fərdi əxlaqi cavabdehlik... İnsanın həm şəxsi, həm də ictimai
səadətinin sorağında şair bizə ideal şah surətləri, hətta ideal şahsız, qullarsız və quldarlarsız ideal cəmiyyət
quruluşu təsvir edir. Şah hüzuruna kəfən geyib gələn qocanın, Sultan Səncəri ittiham edən qarının, “Yeddi
gözəl”dəki yeddi məhbusun şikayəti, şah zülmündən məmnun qalan iki bayquşun söhbətləri – şairin sənətkar və
mütəfəkkir təlaşı ilə faş etdiyi bütün bu ictimai haqsızlıq faktlarının əsasında çox aydın bir dünyagörüşü, poetikfəlsəfi bir təlim dayanıb”.
Heç şübhəsiz ki, bu təlim xalqın etnik-mədəni dəyərlərindən, mənəvi resurslarından və bunları özündə
birləşdirən folklorundan qaynaqlanır. Şərq və türk dövlətçilik ənənələrinin xalq yaddaşında yaşayan dəyərlərini
yazılı mədəniyyətin materialına çevirən Nizami hər yerdə bu dəyərlərə sadiq mövqe nümayiş etdirir. Nizami üçün
dövlətin ədalətlə idarə olunması ən mühüm məsələdir. Bunun bir daha təsdiqi üçün o, türk folklor ənənəsində
mövcud olan ictimai mənafenin fərdi və ya ailə mənafeyindən üstün tutulması faktlarından faydalanır. Məlumdur
ki, Oğuz xan atası Qara xanı dini baxışlarına görə öldürür və ya Dirsə xan oğlu Buğacı ictimai əxlaqı pozduğuna
görə (yalan motivi sonradan aşkarlanır) ölümcül yaralayır. Varislik ənənəsindəki belə kəskin motivlər Nizamidə
bir qədər yumşaldılır. Burada islam görüşlərinin və şəriət qaydalarının rolu öz təsirini göstərir. “Yəzdigürdün
ölümündən sonra, Bəhramın da atası kimi zalım olacağından ehtiyatlanan iranlılar özlərinə “tacidar nəslindən”
olan bir qocanı şah seçirlər. Bəhram İrana hücum çəkir, şərt əsasında iki şirə qalib gəlib, öz qanuni tacına yiyələnir.
Bundan sonra o “atasının zülmünə son qoyur, İranda hətta Allahın belə rəğbət və səxavətinə səbəb olan kosmik
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sahman yaradır”. Nizami bütün hallarda öz qəhrəmanlarını xeyir və şər qütbləri arasında bölür. Bununla yanaşı
bu qütblər arasında hərəkət edən qəhrəmanlar da yaradır. Haqqın və nahaqqın Allah tərəfindən hər birinin öz
əməlinə uyğun qiymətləndirilməsini göstərmək üçün müəllif bu yolu seçir. Bəhram da öz fəaliyyətinə görə belə
mənfi və müsbət arasında dəyişən bir qəhrəman kimi səciyyələnir. “Bəhramın atası zalımdır və Nizaminin onu bu
cür təsvir etməsində tarixi bir həqiqət var. Belə ki, 399-421-ci illərdə İran taxtına oturmuş I Şah Yəzdigürd zərdüşt
kahinlərinə yox, xristianlara arxalanır. O, bununla da sərbəst siyasi hakimiyyətə malik yerli əyan və kahinlərin
nifrətini qazanır. Lakin sonralar get-gedə artan bu narazılıqdan və xristianların Bizansla artan əlaqələrindən
qorxuya düşüb siyasətini dəyişir”.
Tarix və folklor münasibətlərini türk dövlətçiliyi ilə əlaqəli şəkildə araşdıran H.İsmayılova görə, tarix bu
və ya başqa şəkildə folklorda öz əksini tapır:”Tarixi qaynaqlardan anlaşılır ki, Məlikşahın hakimiyyəti
imperatorluğun inkişafının son mərhələsi olub. Onun ölümündən sonra oğulları arasında hakimiyyət uğrunda bir
neçə il mübarizə gedib. Böyükyarğın və qardaşı Məhəmmədin zamanında dövlət ərazisi iki hissəyə parçalanıb,
Sultan Məlik şahın üçüncü oğlu Sultan Səncərin zamanında (1118-1157) dövlət tənəzzül edib və onun ərazisi bir
neçə yerə bölünüb. Bununla bağlı pis hökmdara xalq münasibətindən doğan neqativ məzmunlu örnəklər yaranıb.
Bunlardan biri də N.Gəncəvinin “Sultan Səncər və qarı” hekayəsinə mövzu verib”.
Nizaminin digər əsərlərində də dövlətçilik fikri və kamil dövlət ideyası dini və milli-mənəvi dəyərlərin
səfərbərliyi ilə yaradılan kamil insan obrazından qaynaqlanır. Y.Qarayevin gəldiyi qənaətə görə, “Nizaminin
sosial utopiyası bilavasitə Nizamini yetirən xalqın öz sosial-demokratik ənənələri ilə şərtlənib və Nizamiyə
qədərki farsdilli ənənə ən yaxşı halda ideal monarxiya zirvəsindən yüksəyə qalxa bilməyib”. Nizami xalq
yaradıcılığından yaradıcı şəkildə istifadə etməklə türk dövlətçilik ənənələrini əsərlərində geniş şəkildə əks etdirib.
“Nizami eləcə də ümumbəşəri dövlət yaradılması məsələsini ortaya atır və hesab edir ki, bəlkə belə bir dövlət
dünyada zülmə son qoya bilər. Nizaminin “İsgəndərnamə”ni yazmaqda əsas məqsədi insan səadəti yollarını
axtarıb tapmaq idi. Və Nizami bu nəticəyə gəlir ki, insan xoşbəxtliyi yalnız dost insanların yaşadığı ədalətli
cəmiyyətdə ola bilər. Buna görə də həm bu əsərində, həm də digər dörd irihəcmli poemasında Nizami hökmdarları
ədalətli olmağa dəvət edir və azad, xoşbəxt insan cəmiyəti yaratmağı geniş təbliğ edib. İdeal hökmdar
konsepsiyası isə “İsgəndərnamə” poemasında daha geniş planda işlənib”.
Nizami əsərlərinin və bu əsərlərdəki ideyaların xalq ruhuna yaxınlığı isə hər şeydən öncə onun folklor
motivləri üzərində qurulmasıdır. Çünki burada xalq yaddaşında yaşayan əfsanə, rəvayət, atalar sözü və məsəllər,
nağıl süjetləri və nağıl üslubu geniş işlənib. Məsələn, “İsgəndərin zülmətə getməsi” əhvalatı İsgəndərlə bağlı xalq
əfsanələrindən biridir. Fatehliyə xalq münasibəti İsgəndərin dəfni ilə bağlı başqa bir əfsanədə qalmaqdadır.
Burada İsgəndərin əlinə torpaq tökəndən sonra onu normal dəfn etmək mümkün olur. Bu kimi bir çox əfsanələr
“Xəmsə”də olmasa da xalq yaddaşında qorunub. “Nizaminin “İsgəndərnamə” əsərində azadlıq, bərabərlik və
ədalət ideyaları geniş təbliğ olunur. Bu ideyaların tərənnümçüsü kimi Nizami şahlara və hökmdarlara ədalət
prinsiplərini müdafiə etməyi nəsihət edir və məsləhət görürdü. Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasında “ədalətli
hökmdar haqqında şaha nəsihət” adlı xüsusi bir bölmə də var”.
Türk dövlət başçıları xalq ənənəsindən gələn dövlətçilik məsələlərinə böyük diqqətlə yanaşıb və saraylarda
saxladıqları müdrik insanların məsləhətlərini daim dinləyiblər. Nizaminin özü də dövrünün böyük hökmdarı Alp
Arslan tərəfindən daim diqqət və qayğı ilə əhatə olunub. Nizami şahın məclisinə gələrkən şahın onu ayağa
qalxaraq necə səmimi qarşılaması haqqında da “Xosrov və Şirin” əsərində məlumat verir.
Nizaminin əsərlərində təsvir olunan dövlətçilik düşüncəsi çağdaş qloballaşan dünyanın mütərəqqi ideyaları
ilə səsləşir və bir çox məqamları ilə hətta onu üstələyir. Çünki Nizami xalqın xəyallarındakı dövləti gerçəklik kimi
görmək istəyib. Xəyallar və xalq təxəyyülü isə həmişə gerçəklikdən çox irəlidə olur. “Nizami Gəncəvi dünya söz
sənətinin dahi təkləri sırasına daxildir. Elə dahi təkləri ki, sənəti sabaha və əbədiyyətə aparan yolda indi də bizdən
səkkiz əsr əvvəldə yox, səkkiz əsr qabaqda, irəlidə addımlamaqda davam edirlər. Tarix, bəşəriyyət keçmişdən
uzaqlaşdıqca onlara yaxınlaşır”.
Xalq cəbhəsi .- 2016.- 18 may. - S.14.
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Nizami Gəncəvinin ədəbi kimliyi: filosof, şair, mücahid...
Siracəddin HACI
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
(əvvəli ötən sayımızda)
Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" dastanında şərh olunan ən önəmli anlayışlardan biri qəlbdir
Təsadüfi deyil ki, şair dastanda qəlblə bağlı beş bölmə yazıb. İrfan düşüncə sistemində zühd həyatının,
xəlvətin, təcridin, riyazət metodunun məqsədi qəlbi insanla uca Allah arasında pərdə olan mənfi duyğulardan
təmizləmək, bu yolla qəlbin bəsirət gözünü açmaq, həqiqəti kəşf etməkdir. İrfan bilgi sistemində bunun adı
mərifətullahdır. Mərifətullahın ölçüləri var:
- "... Allahı haqqı ilə təqdir etmədilər" ("Ənam", 6/91), Onu haqqı ilə tanımadılar, yəni mərifətullah uca
Allahı doğru tanımaqdır;
- arınmış, nurlanmış, bəsirət gözü açılmış qəlb, yəni vəhylə inşa olunmuş qəlb və ağıl mərifətullaha
qovuşa bilər;
- mərifət elmdir, elm də mərifətdir;
- mərifət elmi olan da arifdir;
- arif alimdir;
- mərifət xüsusi, təcrübi, əməli və tətbiqi bilgidir. Qəlbin verdiyi bilgi mərifət və irfan, ağlın verdiyi bilgi
elmdir. Mərifətin qaynağı sezgidir (kəşf, ilham), elmin qaynağı dəlildir, mərifət irfani, elm zahiri bilgidir;
- mərifət və irfan elm və bilgi mənasını daşıyır;
- irfan əhli qəlb və kəşf yolu ilə əldə etdiyi bilgiyə mərifət, ağıl, dəlil, məntiqlə əldə etdiyi bilgiyə də elm
deyir;
- arif mərifət əhlidir, o, kəşf yolu ilə (sezgi, vəcd, ilham) bilgi əldə edir;
- mərifətə (irfana, kəşf yolu ilə əldə edilən bilgiyə) sahib olan insanın bu özəllikləri var: o, öncə uca Allahı
ad və sifətləri ilə tanıyır, Ona münasibətdə sadiq və səmimi olur, mənfi duyğulardan, vərdiş və xasiyyətlərdən
təmizlənir, qəlbi parlaqlıq qazanır, sonra səbir edir, qəlbi davamlı olaraq Ona yönəlir, qeyrəti, cəhdi nəticəsində
Onun təvəccühünü qazanır, nəfsinə hakim olur, nəfsi ona təsir etmək imkanını itirir, o, uca Allahdan başqasına
dəvət edən heç bir şeyə etibar etmir, ancaq Ona təslim olur, qəlbi hüzura qovuşur, nəticədə, sirləri müşahidə edir,
həqiqəti öyrənir. Bu hal mərifət halıdır, bu halı qazanan da arifdir;
- mərifət kəşf yolu ilə əldə edilən bilgi, bu bilgini qazanan da arifdir, vəlidir, ya da sufidir;
- mərifətin ilk addımı zühd həyatıdır, təcriddir;
- mərifətin əlamətləri var: heybət çoxalır, mərifət artdıqca Allah qorxusu da artır;
- arif olanın Ondan başqası ilə əlaqəsi, aşiq olanın şikayəti yoxdur;
- mərifətin mənbəyi uca Allahdır, sonu isə yoxdur;
- Onun zikri qulun qəlbini istila edəndə o, özünü unudar, nəfsani duyğular təsirini itirər;
- Onu tanıyanlar Ondan başqa hər şeydən əl üzərlər, susarlar;
- qəlbində ən çox Allah qorxusu olan Onun haqqında ən çox mərifətə sahib olan kimsədir, mərifət artdıqca
qorxu da artar;
- mərifət sahibi olana bu dünya dar gələr;
- mərifət sahibi olan saf və təmiz olar, xoş bir ömür sürər, heybətli görünər, qəlbindəki məxluq qorxusu
silinər, maddi şeylərə rəğbəti qalmaz;
- mərifətdə həya və itaət var;
- mərifət bir aynadır, həqiqəti göstərir;
- uca Allahı ən çox tanıyan kimsə ən çox heyrət edən kimsədir;
- arifin gözü ağlar, qəlbi gülər;
- arif torpaq kimidir, yaxşı insanlar da, pis insanlar da onun üzərində gəzər, arif bulud kimidir, hər şeyi
kölgələndirər, arif yağış kimidir, sevdiyinə də, sevmədiyinə də su verər, arif hava kimidir, hər kəs onu tənəffüs
edər;
- arif iki şeydən doymaz, ağlamaqdan və Ona həmd etməkdən;
- ariflər öz haqlarında əl çəkərək Onun haqqını icra edərlər;
- mərifətdə üç şey var: heybət, həya, ünsiyyət (zikr);
- arif düşünər ki, onun uca Allahdan başqa qoruyucusu yoxdur;
- hər şeyin bir cəzası var, arifin cəzası da uca Allahın zikrindən kəsilməsidir;
- arifin danışması çox zövq verir, ancaq susması daha faydalıdır;
- heç bir şey arifi kədərləndirməz, bulandırmaz, hər şey onunla saflaşar, durular;
- arif zahirdə xalq ilə, batində Haqq ilədir;
- mərifət uca Allaha təslim olan qəlbin həyatıdır, qəlbin qayəsi mərifətdir;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Nizami zühd həyatı yaşadığını söyləyir. O, könlünü uca Allaha bağlamışdır, bir an (nəfəs) belə Ondan
ayrılmaq istəmir. Deyir ki, istəsə idim, zühdün qapısını bağlayıb məclisə gedərdim, insanların sırasına
qoşulardım, məclisi qızışdırardım, ancaq mənim ağacım guşədə kök atmışdır, yerindən qoparılsa, kökü quruyar
(süst olar). Qırx çilədən və min xəlvətdən sonra məclisə getmək işə yaramaz, sel daşıb coşan zaman Reydən
Buxaraya səfər lazım deyil. Xalqa nə qədər az görünsəm, o qədər yaxşıdır, Humay az-az göründüyü üçün
humayun oldu.
Nizaminin zühd həyatı dində, elmdə, irfanda dərinləşmə, oxuma, öyrənmə, yazma həyatıdır. O, insanları
cəhalət adlı düşmənin pəncəsindən xilas etmək üçün canını fəda edir, gecə-gündüz çalışır, həqiqəti tanıdır, doğru
yolu göstərir.
İrfan əhli olan ariflər insanın hürr olması, içindəki xəzinəni kəşf etməsi üçün zühd həyatını təklif
edir. "Zühd" sözünün lüğəvi mənası "istəksizlik", "rəğbətsizlik", "önəmsizlik"dir. Bu sözün bir də terminoloji
mənası var: dünyaya, yəni maddi olana, mənfəətə dəyər verməmək, tamahkar, ehtiraslı, çıxarçı, eqoist olmamaq,
qəlbdə dünya və mənfəət sevgisi daşımamaq, maddə və mənfəətin qəlbə soyuq gəlməsi, həris olmamaq, qənaətkar
olmaq, mənəvi dəyərlərin maddi dəyərlərdən üstün olduğuna inanmaq. Ariflərə görə, zühd həyatının və zahidin
ölçüləri bunlardır:
- zühd əhlinin sözü hikmətdir;
- haramda zühd şərtdir, halalda isə fəzilətdir;
- zahid halına şükür edər;
- zahid səbirlidir
- qənaəti sevər;
- ona ayrılan ruziyə razı olar;
- az mal ilə kifayətlənər;
- ehtiyacından artığını istəməz;
- dünyaya qarşı zahid olmaq qənaət sahibi olmaqdır. Quru çörək yemək və əba geyinmək deyildir.
- zahid dünya kirinə bulaşmaz;
- zahid əlindən çıxana üzülməz, ona verilənə də sevinməz;
- zühd dünyanı tərk etmək, sonra da kimin əlinə keçərsə, keçsin vecinə almamaqdır;
- zahid malını, aşiq canını verər;
- zühdün əlaməti mülk olan bir şey əldən çıxanda rahat olmaqdır;
- zühd qəlbdən səbəb fikrini çıxarmaq, əlləri mal və mülkdən silkələməkdir;
- zühd nəfsin külfətsiz şəkildə dünyadan uzaqlaşmasıdır;
- zahid dünyada qəribdir;
- uca Allahı tanıyan arif axirətdə də qəribdir;
- zühdündə sadiq olana dünya boyun əyərək gələr;
- zühd əldə olmayan şeyin könüldə də olmamasıdır;
- zühd içi ilə dışı bir olmaqdır;
- zühd uca Allaha güvənməkdir;
- zühd dünya nemətlərini tərk etməkdir;
- zühd uca Allahla insan arasında olan bütün maneələri dəf etməkdir;
- zühd qəlbdən maddənin təsirini silməkdir;
- zühd dünyanı kiçik görmək, qəlbdəki əlamət və təsirlərini silməkdir;
- zahid nəfsini tərbiyə ilə, arif Rəbbi ilə məşğuldur;
- zühd əlin mülk sahibi olmaqdan, qəlbin isə mülk sahibi olmaq üçün araşdırma aparmaqdan boş
olmasıdır;
- zühd uca Allahdan başqa hər şeyə arxa çevirməkdir;
- bu üç özəlliyə sahib olmayan əsla zühdün həqiqətini anlamaz: ancaq uca Allahın rizasını qazanmaq üçün
çalışmaq, tamahsız söz (mənfəət güdmədən danışmaq), baş olmaq arzusundan imtina etmək (vəzifə sahibi
olmaqdan imtina etmək);
- zühd başqa şeydə deyil, sadəcə halalda olur, dünyada halal yoxdur, yəni azdır, bu halda, zühd də yoxdur,
yəni nadirdir, az tapılan bir şeydir;
- şübhə etmə ki, uca Allah zahidə istədiyindən çox, dünyanı sevənə istədiyindən az, ikisi arasında olana
isə istədiyi qədər verər;
- zahid uca Allah qorxusundan, cəhənnəm əzabından, arif isə uca Allah sevgisindən və ilahi nemətlərdən
danışar;
- zühd dünyaya qarşı zahid olmaq, dünyanı sevənləri qınamaqdır;
- zühd dünyada olan şeyi dünyada olan kimsələrə tərk etməkdir;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

- zahidlər ehtiyacları olmadığı zaman ehsan edərlər, fütüvvət əhli (arif, aşiq) isə ehtiyacı olduğu zaman
verər;
- dünyaya qarşı zahid, ruhən comərd olmaq, xalqa qarşı səmimi davranmaq, ona nəsihət etmək gözəl
əxlaqın əlamətləridir;
- zühd bir mələkdir, pisliklərdən təmizlənməyən qəlbdə oturmaz;
- bir kimsə insanlara zühd haqqında danışar, sonra da onların malına rəğbət edərsə, uca Allah o kimsənin
qəlbindən axirət sevgisini silər;
- qul dünyada zahid oldumu, uca Allah ona bir mələk göndərər, bu mələk o qulun qəlbinə hikmət fidanı
əkər;
- zühdün üç növü var, birincisi haramı tərk etmək, bu avamın zühdüdür. İkincisi halalın ehtiyac olmayan
hissəsini tərk etmək, bu, seçilmişin zühdüdür. Üçüncüsü, uca Allah ilə ünsiyyətdə olmağa mane olan hər şeyi tərk
etmək, bu da ariflərin zühdüdür;
- dünya bir bəzənmiş gəlin kimidir, ona rəğbət edənlər saçını daramaq və bəzəməklə məşğuldurlar. Zahid
bu gəlinin üzünü kömürlə qaraldar, saçlarını yolar, paltarını yırtar. Arif isə uca Allahla ünsiyyətdə olduğu (özünü
hər an Onun hüzurunda hiss etdiyi) üçün bu gəlinə iltifat etməz;
- zahidlər sadəcə özlərini düşünərək dünyanı tərk edərlər. Çünki onlar əbədi nemət üçün fani neməti tərk
edən kimsələrdir;
- zahid özünü, arif isə Rəbbini düşünür;
- zahid nəfsindən öncə kisəsini əridər, pulunu xərcləyər, yalançı zahid isə kisəsindən əvvəl özünü əridər;
- Allah şərin hamısını bir evə doldurdu, dünya sevgisini də bu evə açar etdi. Xeyirin hamısını başqa bir
evə doldurdu, zühdü də bu evə açar etdi.
Nizami sirr sahibi olduğunu söyləyir, ilk dastanının adını "Sirlər xəzinəsi" qoyur, sirrin irfan düşüncə
sistemindəki mənasını açıqlayır:
- "Sirr" sözünün lüğəvi mənası "gizli", "bilinməyən", "örtülü" deməkdir. "Sirr" irfanın ən önəmli
anlayışlarından biridir. İrfan məktəbinin (sezgi bilgi sisteminin, duyğuya bağlı öyrənmə məktəbinin)
təmsilçilərinə (ariflərə) görə, "sirr" uca Allahla qul arasında gizli qalan hallardır;
- "Sirr" ruh kimi qəlibə qoyulmuş lətif (incə) bir şeydir, ancaq ondan fərqlidir, daha safdır. Ruhlar sevgi
məhəlli, qəlblər mərifət məhəlli, sirlər müşahidə məhəllidir;
- Sirrin sirri də var ki, onu ancaq uca Allah bilir. İrfan əhli deyir ki, azad insanın (nəfsinin istəklərindən
sıyrılmış, onu nəzarətə götürmüş, uca Allaha təslim olmuş insanın) könlü sirlər məzarıdır;
- Sirdə önəmli olan sevgi və dostluq halını gizli tutmaqdır. Onlar sirri yeddi yerə ayırırlar: "Sirri-Haqq" uca Allahdan başqasının bilmədiyi sirr, "Sirri-xalq" - Haqq ilə qul arasında olan sirr, "Sirri-hal" - Haqqın
muradının bilindiyi sirr, "Sirri-həqiqət" - uca Allahın əşyanın içinə qoyduğu həqiqət, elm, "Sirri-elm"- elmin
həqiqəti və mahiyyəti, "Sirri-qədər" - qədərin sirri, "Sirri-təriqət" - təriqətin sirri, müridin bütün hallarını sadəcə
mürşidinə söyləməsi;
- İrfan əhli deyir ki, sirr, gizli məna, həqiqətin bilinməsi, elm təslimiyyətə, qəlbin mənəvi kirlərdən
arınmasına, nəfsə hakim olmağa bağlıdır, kəşf, sezgi, duyğu yolu ilə öyrənilir;
- Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" dastanındakı "sirr" sözü mənanı, dəyəri, həqiqəti, elmi ifadə edir. Şair "sirr"
sözünü "xəzinə" sözü ilə birgə işlədir, ona yeni anlamlar qazandırır, gizlilik, çoxluq, dəyər, xeyir mənaları
yükləyir;
- Sirr çox önəmlidir;
- Onu göz-bəbəyin kimi qoru, kimsəyə danışma;
- Sirrini qorumağa gücün çatmasa, kiməsə danışmaq məcburiyyətində qalsan, tələsmə, öncə əmək ver,
öyrən, əsl dost tap;
- "Sirr" irfan düşüncə sisteminin ən önəmli qavramlarından biridir
- "Sirlər xəzinəsi" dastanının adında olan "sirr" sözü irfan düşüncəsinin içini doldurduğu mənanı daşıyır;
- "Sirr" də ruh kimi incədir;
- "Sirr"də müşahidə, görmə var;
- "Sirr"in yeri qəlbdir;
- "Sirr"də irfan, mərifət, bilmək, tanımaq var;
- "Sirr" qəlbin mənfi duyğulardan təmizlənərək sezgi yolu ilə kəşf etdiyi mənadır;
- "Sirr" məna əhlinin bildiyi şeydir;
- "Sirrin sirri" də var, onu isə ancaq uca Allah bilir;
- "Sirr" ruhdan daha incədir, ruh qəlbdən daha şərəflidir;
- "Sirr" uca Allahdan başqasına meyil etməz, heç bir şeyə kölə olmaz;
- Qul ilə uca Allah arasında gizli qalan hallar da sirdir;
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- Hürr (azad, nəfsinin köləliyindən qurtulmuş, yalnız uca Allaha qul olmuş) ərdəmli insanların qəlbi sirlər
məzarıdır, onlar sirri kimsəyə danışmazlar;
- Nizami "Sirlər xəzinəsi" dastanında olan "Cəmşid və onun şəxsi mühafizinin hekayəsi" adlı bölməni
sirrin mənasını, önəmini, onu qorumağın yollarını və zəruriliyini şərh etmək üçün yazıb.
525-ci qəzet.- 2016.- 19 may.- S.6.
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Nizamişünaslığa giriş: "Axirət dünyanın ruhudur"
Nizami tövhid, iman və ədalət şairidir
Siracəddin HACI,
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
Onun ağlı, düşüncəsi, qəlbi və vicdanı insanları qaranlıqdan aydınlığa çıxarmaq üçün göndərilmiş, nur
qaynağı, içində şübhə olmayan, kökü uca Allaha, hədəfi insanlara bağlı Qurani-Kərimin ölməz dəyərləri ilə
tərbiyə və inşa olmuşdur.
Nizamiyə görə, həqiqətin qaynağı olan Qurani-Kərim uca Allahın insanı tərbiyə etmək üçün nazil etdiyi
mükəmməl layihədir. Onun mətni bir dəfə nazil oldu, ancaq mənası hər an və hər zaman nazil olur. Kimin qəlbinə
Qurani-Kərimin mənası nazil olmuşsa, o qurtulmuşdur, iki dünyanın xoşbəxtliyini qazanmışdır.
Nizami deyir ki, insan kainatı, həyatı, özünü doğru oxumaq, bu yolla da uca Allahın rizasını qazanmaq
istəyirsə, varlığa Qurani-Kərimin gözü ilə baxmalıdır. Şairə görə, bu dünyanın ən böyük məsələsi ilahi ölçülərə
uyğun insan tərbiyə etməkdir və bütün problemlər iman insanı yetişdirməklə həll oluna bilər.
Qurani-Kərim bir tərbiyə kitabıdır, bu kitab insan üçündür, onun səadət proqramıdır, təsəvvürünü, ağlını,
qəlbini, vicdan və əxlaqını inşa etməyin ölçülərini, metod və vasitələrini açıqlayan ilahi mətndir.
Nizaminin xəritəsi vəhy, bələdçisi hz. Məhəmməddir. O, hərəkət və çalışma gücünü insanlara sevgidən
alır, o, aşiqdir, varlığını uca Allaha adamışdır (həsr etmişdir), hədəfi uca Allahın yer üzündə insanlarla bağlı
məqsədinin gerçəkləşməsinə yardım etmək, ilahi layihənin fəal iştirakçısı olmaqdır. Onun məqsədi yer üzündə
"Rəhmət evi", yəni barış, sevgi, şəfqət, mərhəmət və ədalət evi (dünyası) tikməkdir.
Bu "Rəhmət evi"ni qurmağın ilk şərti ilahi layihəyə uyğun insan yetişdirməkdir. Nizamiyə görə, uca
Allahın yer üzündə inşa edilməsini istədiyi bu gözəl evin qurucularının özəllikləri bunlardır: onlar tövhid inancına
sahibdirlər, ədalətə inanırlar, iki dünyaları var (bu dünya və axirət aləmi), onlara verilmiş ömrün və hər şeyin
mülkiyyət deyil, əmanət olduğunu bilirlər, bu iman insanları aldıqları hər nəfəsin bir nemət olduğunu anlayırlar,
bir anda iki an yaşadıqlarına, gələcəklərinin keçmişləri olduğuna əmindirlər, bu dünyanı axirəti qazanmaq üçün
yaşayırlar, hər nəfəsi axirət azuqəsinə çevirməyə çalışırlar, uca Allaha təslim olmuşlar, onların şüarı budur: insanı
sev ki, uca Allah da səni sevsin. Onlar çalışqan və fədakardırlar, oyanarlar və oyandırarlar, sevərlər və sevdirərlər,
inanarlar və inandırarlar, anlayarlar və anladarlar, öyrənərlər və öyrədərlər...
Nizami insanlığa dəyişim, islah, tərbiyə ölçüləri vermişdir: cəmiyyəti dəyişmək istəyirsənsə, insanı, insanı
dəyişmək istəyirsənsə, onun qəlbini, yəni təsəvvürünü dəyiş. Şairin tərbiyə metodu budur: O, qavramlarla
(anlayışlarla) insanın təsəvvürünü, əmr və təkliflərlə ağlını, örnəklərlə şəxsiyyətini inşa edir. Nizami deyir ki, uca
Allah insanın əməyinə dəyər verir. O, bizim nəticəyə deyil, əməyə bağlanmağımızı istəyir, O, insanın iradəsinə
hörmət edir, ona görə də qədərin seçiminə bağlıdır buyurur...
Nizami uca Allahın ölçülərinə uyğun insan yetişdirməyin, yer üzünün xəlifəsi olmağın, axirəti
qazanmağın yollarını göstərir, deyir ki, O, insanı ən gözəl biçimdə yaratdı, kərəm sahibi etdi, ağıl, iradə, vicdan
neməti verərək üstün və şərəfli qıldı, ona vəhy göndərdi, əbədi və sonsuz axirətlə müjdələdi, məna, məqsəd və
hədəf yüklədi.
Nizami insana zaman şüuru verir, onu tövhid və ədalət inancına bağlayan dəyərlər sistemi təqdim edir,
deyir ki, insanı ilahi həqiqətlərə bağlı dəyərlərlə tərbiyə etmək olar, insan və vəhy toxum və torpaq kimidir, insanı
vəhy torpağında əkməsən, bitməz, insan olmaz. Dəyərin də bir sıra özəllikləri var. Dəyər insanın, toplumun
yaradılış fitrətini qoruyur, dəyər bəlli bir zamana, bəlli bir qrupa aid ola bilməz, o, insanlığın ortaq
sərvətidir. Dəyər dəyişdirir, tərbiyə edir, o, yeni, təzə, müsbət olmağın təminatıdır. Dəyər fərqləndirir, seçir,
doğru ilə yanlışı bir-birindən ayırır. Dəyər sevgi yaradır, onu çoxaldır, insanları bir-birinə sevgi ilə
bağlayır. Dəyər insanı qoruyan nemətdir, o, insanı uca Allaha bağlayır, insan Onsuz həyatın ağır yükünü qaldıra
bilməz. Dəyər uca Allahı insana tanıdır, insana həddini və məsuliyyətini bildirir. Dəyərlər təqdim etməsi
Nizaminin hər zaman bir ehtiyac olmasının, insanlıq üçün ana südünə çevrilməsinin, müasirliyinin səbəbidir. O,
insanlara bu dəyərləri təqdim edir:
Uca Allah (c.c) hər şeyi mənalı və məqsədli yaradıb;
Uca Allaha (c.c) təslim olmayan azad olmaz;
Azad olmayanın dəyəri olmaz;
Dəyəri olmayanın dəyəri olmaz;
Kainat Ona səcdəyə köklənmişdir;
İnsanın dəyəri uca Allaha təslim olduğu qədərdir;
Zəhmətsiz rəhmət yoxdur;
İnsanın qədəri seçiminə və əməyinə bağlıdır;
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Saleh əməl qədəri dəyişdirər;
Saleh əməllərin varsa, ölümdən qorxma, o, səni sevdiyinə qovuşdurar;
İnsanı acılar tərbiyə edər;
Zaman əmanətdir, mülkiyyət deyil;
İman ümiddir, hər gecə bir gündüzə hamilədir;
Hər gecənin qaranlığında bir ümid gizlənib;
Bütün aləmdə əziz olmağın iki şərti var: uca Allah yolunda cihad və Onun yardımı;
Varlığını göz yaşları ilə islat ki, ürəyin çiçək açsın;
Sən uca Allaha qulluq et, ruzi dərdi çəkmə;
Dinin qulu ol, divin qulu olma;
Qəlbinə hakim olan dünyaya soltan olar;
Nəfsini əz ki, qəlbin yumşalsın;
Xidmətdən gözəl əməl yoxdur;
Əməyi olanın dəyəri olar;
Əməksiz təvəkkül yoxdur;
Kəramət halal yaşamaqdır;
Halal yaşamaq igidlikdir;
İnsanları razı sal ki, uca Allah da səndən razı olsun;
Bu dünyada mətbəx odunu olan axirətdə cəhənnəm otu olar;
Axirətə inanmayan bu dünyanın dəyərini bilməz;
Axirət dünyanın ruhudur;
Dövlətin imanı ədalətdir;
Ədalət nurdur;
Ədalət iki dünyanın sərmayəsidir;
Uca Allahın hidayət qanunu var: Ona təslim ol ki, səni doğru yola yönəltsin;
Uca Allahın dəlalət qanunu var: Onu inkar edən azar;
Uca Allahın təsadüf adlı qanunu yoxdur;
Heç bir uğur təsadüf deyil, əməyin, alın və ürək tərinin nəticəsidir ;
Kədər şadlığın müjdəçisidir, ondan sonra sevinc gəlir;
Nur azaldıqca kölgə çoxalar;
Köhnə budaqları kəsməsən, yeni budaqlar çıxmaz;
Bir ölkə inancsızlıqla deyil, zülmlə çökər;
Cihadsız azadlıq yoxdur;
Uca Allahla sağlam münasibətin şərti tövhid inancıdır;
İnsanlarla sağlam münasibətin şərti ədalətdir;
Rəhmət qapısının açarı düzlükdür;
İnsan bu dünyada səfərdədir, o, aman verilmiş yolçudur;
Nizami deyir ki, uca Allahın yaratdığı hər şeyin mənası və məqsədi var. O, hər şeyi ilahi nizama uyğun
yaratmışdır. Təsadüfi deyil ki, şair təxəllüs olaraq "Nizami" sözünü seçmişdir. Nizami ilahi nizama aid olan
deməkdir. O, Nizami təxəllüsünü seçməklə, əslində, uca Allaha söz vermişdir: mən sənə aidəm, Allahım,
varlığımı sənə həsr etmişəm, Sənin nizamından kənara çıxmaram, ömrüm yer üzündə ilahi nizamın hakim olduğu
Rəhmət evinin qurulmasına fəda olacaq.
Nizaminin bizim və insanlıq üzərində haqqı var. O, bizim və insanlığın şairidir, insanları Qurani-Kərimlə
inşa etmək istəyən mücahiddir. Nizaminin üzərimizdəki ən böyük haqqı onu anlamaq və anlatmaqdır. Nizami
"Sirlər xəzinəsi" dastanını uca Allahın Rəhman (mərhəmətin qaynağı) və Rəhim (çox mərhəmətli) adı ilə
başlamışdır. Bu, Nizaminin vizit kartıdır, Onu tanımağın və anlamağın ölçüsüdür, yoludur. O deyir ki, ey insan,
məni anlamaq istəyirsənsə, mənə Qurani-Kərimin pəncərəsindən bax, yoxsa məni əsla görə bilməzsən, sən mənim
sirlər xəzinəmin (bütün əsərlərimin) qapısını Qurani-Kərim açarı ilə aça bilərsən. O deyir ki, iman insanı və
toplumu yetişdirənlərin mənə ehtiyacı var, çünki yazdıqlarım rəhmət evi qurmaq istəyənlərin dərs vəsaitidir,
proqramıdır, ağlın və ruhun qidası, qəlblərin şəfası, vicdanların dərmanıdır, insanı və həyatı doğru göstərən
güzgüdür.
Bizcə, Nizamini doğru öyrənməyin və anlamağın yolları bunlardır:
- Nizaminin düşüncəsinin bağlı olduğu Qurani-Kərim dərindən öyrənilməlidir. Bu, ilk şərtdir, bunsuz
Nizamini qavramaq mümkün deyil;
- Hz. Məhəmmədin həyatı və hədislər, islam mədəniyyətinin əsasları öyrənilməlidir;
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- Nizaminin yetişdiyi, siyasi, tarixi, elmi mühit nəzərə alınmalıdır;
- İslama bağlı ədəbiyyatın özəllikləri, mövzuları, ideyaları, dil və üslub xüsusiyyətləri tədqiq olunmalıdır;
- İrfan düşüncə sistemi öyrənilməlidir;
- Nizaminin dünya kitabxanalarında olan bütün əlyazmaları bir araya gətirilməli, əsərlərinin mükəmməl
nəşri, yeni sətri və bədii tərcüməsi hazırlanmalıdır;
- Ərəb və fars dillərini bilən nizamişünas mütəxəssislər yetişdirilməlidir;
- Ayrı-ayrı elm sahələrinin imkanlarından istifadə edilməlidir.
- Nizaminin bir mövzunu niyə yazdığı müəyyən edilməlidir, mövzu ilə bağlı yazılmış bütün beytlər bir
araya gətirilməlidir, beytlərdəki anlayışların mənası şərh olunmalıdır, sözlər, anlayışlar və ideya arasında məna
bağı qurulmalıdır;
- Sözdən mənaya, mənadan məqsədə, məqsəddən hikmətə prinsipi əsas götürülməlidir;
- Nizaminin ideyaları, təbliğ etdiyi dəyərlər köhnəlməz, çünki onların qaynağı mütləq həqiqətdir. Şairin
həmişə müasir olmasının, insanların ehtiyacına çevrilməsinin səbəbi də budur. Ancaq Nizami ideyalarının
şərh, təhlil, tədris, təbliğ dili, üsulu və metodu köhnələr. Ona görə də Nizaminin bu çağın insanlarının anlayacağı,
qəbul edəcəyi bir dil, üslub və metodla şərhinə ehtiyac var, biz Nizamini yüzilliyin idrakına oxumalıyıq;
- Elmi-texniki inkişafın imkanlarından istifadə olunmalıdır.
Uca Allah belə buyurur: "... Heç şübhə yoxdur ki, bir toplumun fərdləri öz iç dünyalarını dəyişdirmədikcə
Allah da o toplumun gedişatını dəyişdirməz..." ("Rəd",13/11).
Bu, ilahi yasadır, dəyişimin ölçüsüdür. Cəmiyyətin dəyişməsinin fərddən başlanması qanunudur. Bu
qanuna görə insan iradəli varlıqdır, o, öz iç dünyasını dəyişdirməsə, başqalarını dəyişdirə bilməz, nuru olmayan
başqalarına nur verməz.
İnsan oğluna dünya həyatında verilən zaman diliminə "ömür" deyilmişdir. "Ömür" sözü "imar" sözü ilə
eyni kökdəndir, mənası təmir etmək, dəyişdirmək, islah etməkdir: "... Sizi torpaqdan yaradan və sizə oranı (yer
üzünü) imar etmək (islah etmək) bacarığı bəxş edən Odur" (Hud, 11/61).
Bu qanuna görə fərdi, toplumu islah etməyə sərf olunmayan ömür ömür deyil. Hər fərd bir memardır, o,
özünü və cəmiyyəti ilahi layihəyə uyğun inşa etməlidir.
Nizami insanlığa dəyişim, islah, tərbiyə modeli təqdim etmişdir. Bu model islah haradan və necə
başlamalıdır sualına cavab verir. Şairə görə islahat, arınma qəlbdən başlamalıdır. İnsan bədəni bir ölkədir, bir
dövlətdir. Bu ölkənin, dövlətin mərkəzi qəlbdir. Qəlbinə hakim olmayan varlığına hökm edə bilməz. Şair deyir
ki, insanın canı, ruhu və nəfsi var. Ruh və nəfs qəlbə hakim olmaq uğrunda amansız mübarizə aparır. Bu
mübarizədə ruh ordusunun sıralarında yer almaq, nəfsi məğlub etmək, ruhu qəlb ölkəsinin soltanı seçmək insanın
vəzifəsidir. Bu, səbir, ağıl, iradə tələb edən və mərhələli bir işdir. Qəlbinə hakim olan dünyaya hakim olar.
Nizami sadəcə ilahi qanunları insanlara xatırlatmamışdır, o, bu ölçülərə uyğun dəyərlər təqdim etmişdir.
Elə dəyərlər ki, yüz illərdir insanlığa bu dünya və axirət xoşbəxtliyinin yolunu göstərir.
Nizaminin bizə və bütün insanlığa təqdim etdiyi ideya, dəyər, ölçü, mesaj budur: "İnsan qəlbinin soltanı
uca Allah olsa, o insanın bu dünyası və axirəti bayram olar!" Bu, əbədi xoşbəxtliyin dəyişməz qanunudur.
Nizaminin insanlara duası var. O, belə dua edir: "Ey yerin və göyün nuru olan Allahım! Mənim əsərlərimi
oxuyanların (anlayanların) ağlını, qəlbini və vicdanını nurlandır!". Nizami uca Allaha aşiq, islama aid, insanlığa
fəda oldu. Nizamiyə ehtiyacımız var, o, insanlığın sağlam mənəvi qidası, toxumu və mayasıdır.
İnsanların ağlını, qəlbini, vicdanını, iradəsini Nizaminin bağlı olduğu, inandığı və təbliğ etdiyi dəyərlərlə
mayalandırmaq bizim vəzifəmizdir. Biz onunla müasir olmalıyıq. Bunun üçün Nizaminin dövrünə getməyə
ehtiyac yoxdur, bu, mümkün də deyil, onun ideyalarını bu günümüzə gətirməliyik ki, müasir dünyanın
dünyəviləşmək kimi xərçəngdən daha qorxulu xəstəliyinə tutulmuş insanların xəstə ağlına, yaralı qəlbinə,
əsli pozulmuş fitrətinə dərman olsun. O, sadəcə tarixin deyil, bu günün və gələcəyin şairidir, o, xatirə də deyil,
canlıdır, diridir və dirildir. Bizim vəzifəmiz onu anmaq yox, anlamaqdır, mesajlarını, ideallarını, dəyərlərini
günümüzə, həyatımıza daşımaqdır. İşimiz Nizami ilə öyünmək deyil, onun hədəflərini gerçəkləşdirməkdir.
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NİZAMİNİN DUASI
Allahım, tövhid qapısını aç,
Nizamiyə həqiqət yolunu göstər.
Mənə elə bir könül ver ki, varlığına inanmağa layiq olsun,
Mənə elə bir dil ver ki, Sənin yaradıcı olduğunu tərif edə bilsin.
Yaxşı olmayanı könlümə yönəltmə.
Bəyənilməyəndən əlimi qısa et.
Könlümü haqq nuru ilə işıqlandır,
Dilimə öz şükrünü öyrət.
Üzümü işıqlandırdın, gözümü də işıqlandır,
Mənə nemət verdin, şükür etməyi də öyrət.
Çətinliyə düşəndə səbir ver, qoy dözümlü olum,
Asanlığa çıxanda qoyma səni unudum.
Öz hikmətlərinlə məni tanış et.
Qəflət pərdəsini qəlbimdən götür,
Yol göstərən quşun pərvazını məndən alma.
Əvvəl verdiyini axırda geri alma,
Məni heç kəsə möhtac etmə.
Bu dünya işindən məni qurtar,
Çırağıma öz feyzinlə nur ver.
Başımı öz astanandan uzaqlaşdırma,
Qəflət yuxusundan məni oyat.
Kəlmeyi-şəhadəti dilimə elə gətir ki,
İşimin sonu xoşbəxtliklə qurtarsın.
Bədənimi qənaətlə fərəhləndir,
Mizacımı itaətlə mötədil saxla.
Dərdli beynimə dərman et,
Onun dərmanını Mustafanın ayağının torpağından et!
Amin!
525-ci qəzet.- 2016.- 19 aprel.- S.6.
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Tarixdə iz buraxanlar: Nizami Gəncəvi
Fazil QARAOĞLU
Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncədə anadan olub. O, Gəncədə doğulub
böyüdüyünə görə Gəncəli mənasında Nizami Gəncəvi adıyla tanınıb. Şairin əsl adı İlyasdır. Nizami hələ uşaq
ikən atasını, sonra da anasını itirib. Onun tərbiyə və təhsilini dayısı Xacə Ömər öz üzərinə götürüb, böyüdüb.
Böyük şair "Leyli və Məcnun" poemasının müqəddiməsində atası ilə anasını, sonra da dayısını itirməsindən
kədərlər içərisində bəhs edir.
Nizami Gəncəvi dayısının himayəsində tək deyil, öz qardaşı Qivami Mütərrizi ilə birlikdə yaşayıb. Bu gənc
qardaşlar, uğradıqları fəlakətə baxmayaraq, öz zamanlarına görə yüksək təhsil alıb, yaxşı yetişiblər. Nizaminin
yüksək təhsil alması ona "müdrik" ləqəbinin verilməsindən aydın olur. Onun müdrikliyini, islam alimləri ilə
yanaşı, tanınmış yunan filosoflarını "İsgəndərnamə"də danışdırması, onların dünyanın yaradılışı haqqındakı fikir
sistemlərini özünəməxsus şeir dili ilə xülasə etməsi təsdiq edir. Bundan əlavə, şair öz şeirlərində tarixə, müqəddəs
dinə, hikmətə, riyaziyyata, astronomiyaya dair geniş məlumata sahib olduğunu göstərib.
Şairin musiqi aləmində geniş biliyə sahib olduğunu Barbədin Xosrov-Pərvizə çaldığı otuz mahnının
hərəsini ustalıqla bir beytlə təsvir etdiyindən görürük. Ədəbiyyat sahəsində olan dərin məlumatını "Kəlilə və
Dimnə"nin təmsillərinin qırxını qırx beytə sığışdıra bilməsindən anlayırıq. Astronomiya sahəsində böyük
mütəxəssis olduğunu isə Məcnunun ulduzlara öz vəziyyətini şərh etməsindən öyrənirik.
Nizaminin əsərlərinə yazdığı müqəddimələrdən çıxan məlumatlardan onun qədim dillərdən pəhləvi,
nəsturi, yəhudi dillərini də bildiyini öyrənirik. O öz poemaları üçün topladığı materialları adi və geniş yayılan
sadə mənbələrdən deyil, qeyd edilən qədim dillərdəki məxəzlərdən dəqiq tədqiqatlar vasitəsilə əldə etdiyini
anlatmışdır.
Nizaminin dini mövzuda anlatdıqları da çox önəmlidir. Onun dövründə islam cəmiyyəti bir tərəfdən şiəlik
və sünnilik məzhəbləri arasında gedən mübarizə, digər tərəfdən isə sufilər və şəriətçilər arasındakı mübahisələr
içərisində çalxalanırdı. Nizami Uca Allaha inanan, peyğəmbərə bağlı olan sadiq bir müsəlman idi. O, islam
cəmiyyətini bu gün belə parçalayan məzhəb və firqələrin apardığı mübarizənin fövqündə duran dar fanatizm,
səbrsizlik və təmkinsizlikdən uzaq kamil bir təbiət və əxlaq sahibi idi. Atamız Nizami israfdan və dünya
nemətlərindən sui-istifadədən, bəd əməllərdən və hər cürə düşkünlüklərdən özünü qorumaqla bərabər, həyatı
sevir, həyat sevgisində özünəməxsus bir gözəllik tapır, gözəl və mənalı yaşamağı ürəkdən diləyirdi.
Şairin ilk evləndiyi qadın Dərbənd hakiminin göndərmiş olduğu qıpçaqlı bir kəniz olub. Nizami bu türk
qızını ürəkdən sevib və onunla evlənib (1173-cü il). Canı qədər sevdiyi və əsərləri qədər istədiyi bircə oğlu
Məhəmməd həmin türk gözəlindən dünyaya gəlib. "Xosrov və Şirin"i yazarkən (1180-ci il) qıpçaqlı gözəl vəfat
edib. Şair dünya ədəbiyyatında misilsiz gözəllik nümunəsi kimi yaratdığı Şirinin öz əri Xosrovun cənazəsi üstündə
fədakarlıqla can verdiyini təsvir edərkən, sözü öz sevimli xanımına gətirərək deyir: "O (Şirin), mənim qıpçaqlı
Afaqıma bənzərdi". Bəzi tədqiqatçıların qənaətinə görə, şair Şirinlə müqayisə etdiyi qıpçaqlı həyat yoldaşının
adının Afaq olduğunu bildirmişdir. Eyni zamanda, oğlu Məhəmmədin bu qadından doğulduğunu da "türküm
köçdü isə də, İlahi, türk balasını Sən özün qoru" sözləri ilə bizə anladır. Şairin öğlu Məhəmmədə bəslədiyi
sevginin həddi-hüdudu olmamışdır. Bu sonsuz sevginin candan sevdiyi ilk arvadına bəslədiyi duyğu və
hissiyyatın davamı olmasına heç bir şübhə yeri yoxdur. Şair "türk arvadı"na olan bağlılığını "türk balası"na
keçirmişdir.
Eşqin ilahi şairi Nizami Gəncəvi evlənmə məsələsində təkarvadlı olmağın tərəfdarı idi. Həyatında üç dəfə
evlənən şair heç bir zaman çoxarvadlı olmayıb. Nizami məşhur filosof Sokratın dili ilə öyüd-nəsihət şəklində
söylədiyi beytlərdən birində təkarvadlılığın məziyyətini özünə xas bir üslubla açıqlamışdır: "Sənə yaraşan bir
arvad sənə bəsdir, çox dostu olan dostsuz qalar. Öz övladını kamil və ahəngdar görmək istəyirsənsə, öz qəlbini
bir ana ilə bir ataya bağla".
Nizami Gəncəvi "İqbalnamə"nin sonunda filosof Arximedi başdan çıxaran çinli bir türk gözəlinin ölümünü
təsvir edərkən özünün şəxsi həyatındakı talesizlikdən şikayət edir. Bu şikayətdən aydın olur ki, Şirin surətini
yaradarkən öz sevimli Afaqını, Leylini yazarkən ikinci "gövhər"ini, çinli gözəlinin macərasını şərh edərkən də
üçüncü "gəlin"ini itirmişdir:
Həzmə çəksəm hər zaman bir dastan,
Çox tühafdır taleyim, verməz aman!
Saçmağa başlasam ətrafa şəkər,
Sevimli bir dilbərim əldən gedər.
Dadlıca Şirini çün xəlq eylədim,
Çox şəkər bir yarımı dəfn eylədim.
Leylinin çün köşkünə çəkdim hasar,
Başqa bir gövhərimi mən etdim nisar.
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Getdi dünyadan yenə bir nazənin,
Oldu cənnətlik bizim tazə gəlin.
Nə qəribə bir tale şairi təqib edib.
Dahi şairimiz Nizaminin həyatı doğulduğu Gəncə şəhərində keçib. O, təvazökarlıq və qənaətə riayət edərək
zahidanə sadə bir həyat tərzilə yaşayıb. Təvazökarlıq Nizami həyatının ana xətti olub. Firdovsi məşhur
"Şahnamə"sini Qəznə sarayında ona ayrılan xüsusi otaqda min bir qayğı içərisində yazıb, sonra isə qələm haqqı
üstündə əfsanəyə çevrilən davası ilə məşhur ikən Nizami bütün poemalarını Gəncədəki dərvişxanəsinin dörd
divarı arasında, heç kəsdən bir şey ummadan yazıbdır. Öz ruzisini isə o, başqalarının "əl süfrəsindən yox," ruzini
verən Uca Allahdan gözləyib.
Təvazökarlıqla eyni mənbədən gələn gözütoxluq şairə məxsus olan bir məziyyətdir. Onun nəzərində hər
bir adam ancaq öz gözütoxluğu ilə əsl böyüklüyünü tapır və yalnız xalqa möhtac olmadıqca azadlığın həqiqi
zövqünü dadır. Nizami Gəncəvi dövrünün şairlərindən fərqli olaraq hökmdarların qapılarından uzaqlaşıb
təvazökar bir həyat tərzində yaşayıb. Dünya şöhrətli şair bu hərəkətin hikmətini belə şərh edir: "Padşahın verdiyi
maaşdan imtina et, bundan gələcək şey bədbəxtlik və avaralıqdan ibarətdir. Padşahla oturub-durmaqdan çəkin,
çünki bu pambıqla odun münasibətinə bənzər. Od nə qədər parlaq olsa da, salamatlıq oddan uzaqlarda olar.
Pərvanə şamın işığına can ataraq ona yaxınlaşdıqda yanar."
Şair "Xosrov və Şirin" və "Yeddi gözəl" kimi saray həyatı ilə "çalğı" və "içki" məclislərinin incəliklərinə
varıncaya qədər ən parlaq təsvirlərini verə bildiyi halda, belə işrət məclislərinə getməyib, ömründə bir dəfə də
olsun ağzına "içki" almayıb və ya öz ifadəsi ilə desək, o, "dodağı ilə ətəyini şəraba bulaşdırmayıbdır." Bu
dediklərimizi həm şair özü poemalarında qeyd edib, həm də onun həyatı haqqında məlumat verən alimlər bir
ağızdan təsdiq ediblər. Belə ki, "İskəndərnamə"nin müqəddiməsində ilham qaynağı olan Xızır peyğəmbərə xitab
etdiyi beytlərdə bu misralar vardır:
Ey mübarək Xızırım, sanma ki, mən,
Meyi qəsd etmədəyəm "mey" derkən.
Dediyim meylə özümdən keçərəm,
Bu keçişlə o gedər, aləm edərəm.
Tanrının vədi mənim saqimdir,
Qədəhim cəzbə, meyim sevgimdir.
Tutduğum haqq yola and olsun kim,
Dəyməmişdir meyə ağzım, ətəyim.
Şairin səmimi şərhinə görə, haram olmayan ağıla pozğunluq deyil, ancaq aydınlıq verən ilahi bir şərabdır elə bir şərab ki, onun verdiyi sərxoşluq cazibəsi ilə şair özündən 800 il sonra belə oxucularını öz sənətinin cana
hopan nəşəsi ilə "məsti-bihuş" etməkdədir.
Dahi şair "İskəndərnamə"də öz vəziyyətini təsvir edərkən bildirir ki, o, "Allaha sığınmaqdan başqa qayğısı
olmayan bir mütəfəkkirdir" və sonra özünü məşhur yunan filosofu Sokrata bənzədir. İnzivada yaşayan şair ona
göstərilən ehtiram və etibarın səbəbini yenə Sokratın cümləsi ilə şərh edir: "İnsanlar onlardan qaçanlara daha çox
meyl edərlər."
Nizami Gəncəvi beş böyük məsnəvisindən birincisini - "Məxzənül-əsrar"ı 1160-cı ildə yazıb. O zaman şair
20 yaşında olub. "Məxzən" onun ilk əsəri deyildir. O vaxtlarda şair sufiyanə qəsidələri, qəzəlləri və başqa şeirləri
ilə artıq yaxşı tanınan bir sənətkar idi. Son böyük əsəri olan "İskəndərnamə"ni 1201-ci ildə yazıb. Bu tarixdən
dörd və ya beş il sonra təsvir etdiyi bütün qəhrəmanları kimi o da kədərli bir aqibətə uğrayıb. İskəndərin və onun
ətrafındakı yunan filosoflarının ölümünü bir-bir təsvir edən şair öz ölümünü də təsəvvür edib və: "Onlar yuxuya
getdikləri kimi Nizami də yatdı", - deyibdir. Bu tarixi insanımız 63 ilə yaxın ömrünün yarım əsrlik bir qismini
sənət, hikmət və insanları düz yola sövq etməyə sərf edib. Nəhayət, öz sözləri ilə desək, 1204-cü ildə o,
"müvəqqəti qəlbini tərk edərək əbədiyyətə qovuşub".
Beləliklə, dünyanın ölməzləri sırasına girən Nizami, həyatında arzu etdiyi kimi, ömrünün sonuna qədər
özünə sadiq qalan şəxsiyyəti ürfan əhlinin mənəvi ziyarətgahı olub.
Bakı xəbər.- 2016.- 5-7 mart.- S.15
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Oksford Universitetində Nizami Gəncəvi Mərkəzinin yaradılması Azərbaycan elmi-mədəni
düşüncəsinin ən böyük uğurlarından biridir
Nizami CƏFƏROV
2013-cü ildə Azərbaycanın elmi-mədəni həyatında, həqiqətən, artıq tarixə yazılmış (və çox böyük
gələcəyi olduğuna heç bir şübhə etmədiyimiz) bir hadisə baş verdi: dünyanın ən möhtəşəm universitetlərindən
birində - Oksford Universitetində görkəmli Azərbaycan alimi, akademik Nərgiz Paşayevanın təşəbbüsü (və
rəhbərliyi) ilə Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzi yaradıldı. Və gələn il beş illik
yubileyini qeyd edəcəyimiz Mərkəz Oksford Universitetinin tərkib hissəsi və nadir tədqiqat müəssisəsi olaraq
Azərbaycan və onun elmi irsi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Mərkəzin rəsmi saytında deyildiyi kimi, Nizami Gəncəvi Mərkəzi Oksford Universitetinin rəsmən qəbul
edilmiş və tanınmış struktur bölməsidir və həmin Universitetin tək şərqşünaslıq fakültəsi ilə bağlı məsələləri deyil,
ümumiyyətlə, Oksford Universitetində digər sahələrdə, elm və təhsillə bağlı olan bütün məsələlərdə Azərbaycan
üzrə koordinator səlahiyyətinə malikdir. Və Oksford Universitetinin tərtib və təsdiq etdiyi beş illik elmitədqiqat proqramı ilə işləyən Mərkəz kitabların yüksək akademik səviyyədə tərcüməsi, Bərdə şəhərində arxeoloji
tədqiqatların aparılması, beynəlxalq konfransların keçirilməsi, əlyazmaların öyrənilməsi, aspirant və
magistrantların hazırlığı istiqamətində fəaliyyət göstərməklə yanaşı, Oksford Universitetinin qaydaları
çərçivəsində mədəni-akademik layihələri də həyata keçirərək dünya elmi-intellektual birliyi ilə əlaqələr
yaratmağa çalışır.
Əlbəttə, son yüz ildə Azərbaycanda həm Azərbaycan, həm də dünya elminin, mədəniyyətinin müxtəlif
sahələrini, xüsusilə humanitariyanı kifayət qədər dərindən öyrənən müəssisələr, qurumlar təşəkkül tapmışdır ki,
xalqımız dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra həmin müəssisələrin, qurumların fəaliyyəti xeyli dərəcədə yeni
məzmun-mündəricə kəsb etməkdədir. Demokratiya, milli dəyərlərlə ümumbəşəri dəyərlərin dialektik vəhdətdə
alınması, qloballaşan dünyanın çağırışlarına həssas yanaşılmaqla multikultural düşüncə prinsiplərinin rəhbər
tutulması elmi-ictimai təfəkkürümüzün yüksəlişi üçün əsaslı metodoloji zəmin hazırlamışdır. Bununla belə,
dünyanın böyük təcrübəyə malik universitetləri ilə yaxından əməkdaşlıq etmək, sözdə deyil, məhz işdə qabaqcıl,
modern texnologiyaları mənimsəyib tətbiq eləmək, Azərbaycan həqiqətlərini bütün miqyası ilə dünyaya
çatdırmaq bu gün dünənkindən daha çox tələb olunur. Ona görə də akademik Nərgiz Paşayevanın Oksford
Universiteti kimi ali səviyyəli bir elm-tədris müəssisəsində Nizami Gəncəvi Mərkəzinin yaradılmasına, eləcə də
ilk günlərdən başlayaraq uğurla, məhsuldar, öz fəaliyyət meydanını daha da genişləndirəcək fəaliyyət
göstərməsinə nail olması elmimiz, mədəniyyətimiz üçün həm fəxrdir, həm də yaxın illərdə böyük qürur
duyacağımız ciddi nailiyyətlərin mənbəyidir. Dahi Nizaminin adını daşıyan (və bu adı özünün azərbaycanşünaslıq
- qafqazşünaslıq araşdırmaları fonunda, yəni bizim zəmanəmiz üçün heç də az səciyyəvi olmayan populist
mülahizələr, iddialarla deyil, elmin, intellektin, sözün geniş mənasında mədəniyyətin bilavasitə təzahürünün
nəticəsi olaraq dünyaya yeni müstəvidə təqdim edən!) Mərkəz bəzi bədxahların mənasız təzyiqləri, dedi-qoduları
ilə üzləşsə də, öz humanist missiyasını, heç şübhəsiz, layihə gücündə həyata keçirməklə şair-mütəfəkkirin yüz
illərdir ki, yaşayan, şüurlara, hisslərə get-gedə daha çox qida verən ümumbəşəri ideallarına layiq işlər görür.
Mən Nərgiz xanımın Mərkəzin açılması barədə danışarkən dediyi bir fikri xatırlatmaq istəyirəm:
dünyanın ən nüfuzlu Universitetində - Oksfordda belə bir Mərkəzin yaranmasında bizə Nizami Gəncəvinin ruhu
da kömək oldu!.. Əlbəttə, bu bir mistika deyil, ürəkdən, milli (və insani) təəssübkeşliklə, xoş məram və məqsədlə
görülən hər işin arxasında mütləq müqəddəs qüvvələr dayanır. Və onlar hər cür maneələri usanmadan, pessimizmə
qapılmadan, cəsarətlə dəf etməyə ruhlandırır.
Əlbəttə, akademik Nərgiz Paşayevanın şəxsində Azərbaycan elmi ictimaiyyəti Oksford Universitetində
belə bir Mərkəzin açılmasında nə qədər maraqlı idisə, həmin Universitetin elmin, mədəniyyətin qədir- qiymətini
dərindən bilən, yüksək qiymətləndirən intellektual mühiti, xüsusən görkəmli şərqşünasları da o qədər
maraqlı olmuş, atılan addımın uğuruna, perspektivliliyinə inanmışlar. Və bu məqamda professor Edmund
Hersiqin, professor Robert Hoylandın adlarını hörmətlə çəkmək lazım gəlir.
Azərbaycan, Qafqaz qədim (və zəngin) etnik, sosial, dil, din, ədəbiyyat, incəsənət və s. tarixinə görə
dünyanın ən unikal məkanlarından biri olmaqla, görünür, Oksford Universitetinin maraq (və tədqiqat) dairəsindən
kənarda qala bilməzdi. Odur ki, Mərkəz yarandıqdan dərhal sonra müxtəlif istiqamətlərdə araşdırmalara başlanıldı
ki, onların nəticələri barədə ictimaiyyətə artıq müəyyən məlumatlar verilmişdir.
Yeri gəlmişkən, Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi təsis edildikdən dərhal sonra
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti Bakı filialında "Oxford Room" adlı xüsusi şöbə
yaradılmışdır. Və həmin şöbə Mərkəzlə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün elmi müəssisə və təşkilatların
əlaqələrini təmin etmək funksiyasını həyata keçirir.
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Lakin təəssüf ki, ölkəmizdə Mərkəzin ali missiyasını hələ də lazımi səviyyədə dərk etməyib, görülən
işlərin tarixi dəyərini öz arşınları ilə ölçməyə cəhd göstərənlər də yox deyil… Onlar heç bir elmi
əhəmiyyət daşımayan mübahisə və ya dedi-qodulara meydan açmağa çalışmaqla diqqəti mətləb-mahiyyətdən
uzaqlaşdırmağa, şəxsi iddialarını bu və ya digər şəkildə təmin etməyə çalışırlar. Elmi etikanın belə bir adi
prinsipini nəzərə almırlar ki, hər bir alim- tədqiqatçının hər hansı məsələdə öz fikri, mövqeyi ola bilər və heç
kimin haqqı yoxdur ki, qeyri-elmi mülahizələrlə, yaxud populist təəssübkeşlik inersiyası ilə ciddi bir elmi mövqe
üzərinə yerisin… Əgər Oksford Universiteti kimi möhtəşəm bir elm- tədris müəssisəsində Azərbaycanın yaratdığı
Mərkəz məhz Nizami Gəncəvinin adını daşıyırsa (və buna həmin Universitetin görkəmli şərqşünasları öz xeyirdualarını vermişlərsə!), əlavə təfərrüata, işin içindən iş çıxarmağa nə ehtiyac var? Yüz illərdir ki, dahi Nizami
İran şairi olaraq tədqiq (və təqdim) olunur ki, burada da əsas sübut kimi şair-mütəfəkkirin mənsub olduğu dilüslub ənənəsi əsas götürülür. Lakin Azərbaycan filologiyası inkişaf etdikcə Nizami yaradıcılığının türkAzərbaycan keyfiyyətləri də ortaya çıxmaqda, öz fakt-istinadlarını formalaşdırmaqdadır… Ümumiyyətlə,
nizamişünaslığın obyektiv elmi-metodoloji əsaslar üzərində inkişafı kiminsə vəcdə gəlib "mən nizamişünasam"
deyə haray- həşir salmasından yox, müxtəlif (dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, tarix və s.) elm sahələri üzrə
mütəxəssislərin Nizami irsinin tədqiqindəki əməkdaşlığından asılıdır.
Və xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi yarandığı ilk
aylardan ayrı-ayrı mövzuların araşdırılmasında belə bir beynəlxalq əməkdaşlığın sağlam əsaslarını qoymağa
çalışmış və buna nail olmuşdur. Məsələn, Mərkəzin 2015-ci ildə keçirilən ilk konfransı barəsindəki məlumatda
deyilir:
İyunun 6-da Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Mərkəzi,
Şərqşünaslıq İnstitutu və Qədim Antik Dövr Mərkəzi ilə birgə "Şərqi Qafqaz son antik dövrdən erkən İslam
dövrünə qədər" adlı elmi-praktik konfrans keçirilib. Nizami Gəncəvi Mərkəzinin ilk tədbirində Oksford
Universiteti ilə yanaşı, Böyük Britaniyanın digər nüfuzlu təhsil ocaqlarının, eləcə də Avropanın bir sıra qabaqcıl
universitetlərinin Yaxın Şərq və Qafqaz bölgəsi üzrə mütəxəssis alimləri iştirak ediblər.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq
Mərkəzinin direktorları, professorlar Robert Hoyland və Nərgiz Paşayeva konfrans iştirakçılarını salamlayıb və
Mərkəzin ilk tədbirinə tanınmış nüfuzlu alimlərin böyük maraq göstərmələrini yüksək dəyərləndiriblər.
Professor Robert Hoyland tədbir iştirakçılarına Mərkəzin yaranma tarixindən danışıb və onun ərsəyə
gəlməsində həmkarı professor Nərgiz Paşayevanın xüsusi əməyinin olduğunu diqqətə çatdırıb. O, konfransın
əhəmiyyətini qeyd edib və Mərkəz tərəfindən görülən işlər haqqında məlumat verib.
Professor Nərgiz Paşayeva belə bir tədbirin keçirilməsindən böyük məmnunluq duyduğunu
bildirib. N.Paşayeva deyib: "Artıq bir neçə ildir ki, mənim peşəkar həyatımda yeni bir mərhələ başlayıb. Bu,
Oksford Universiteti ilə qurulan, rəsmi statusa malik və artıq Universitetin bir hissəsi kimi qəbul olunan Nizami
Gəncəvi adına Mərkəzin yaradılmasıdır."
Daha sonra N.Paşayeva XX əsrdə Azərbaycan elminin keçdiyi mürəkkəb tarixi inkişaf dövrünə nəzər
yetirib. Xüsusi olaraq vurğulayıb ki, humanitar elmlər kommunist ideologiyasının ciddi təzyiqlərinə məruz qalsa
da, o dövrdə Azərbaycan alimləri dəyərli elmi əsərlər yaratmağa müvəffəq olublar. O zamanlar xüsusilə,
türkologiya, etnogenez, Azərbaycanın milli-mədəni mənsubiyyətini, zəngin tarixini araşdıran tədqiqatlara qarşı
sovet ideologiyası tərəfindən yaradılan süni maneələr bu araşdırmaların dünya elmi səviyyəsinə çıxarılmasına
əngəl törədib. Həmçinin elmi tutuma malik olan nəzəri kitablar Avropa dillərinə tərcümə edilməyib.
Azərbaycanın zəngin tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı bir çox məsələlərin hazırda dünya elmi ictimaiyyəti
üçün böyük maraq doğurduğunu vurğulayan N.Paşayeva deyib: "Ümid edirəm ki, biz Oksford Universitetinin
Nizami Gəncəvi adına Mərkəzi vasitəsilə Azərbaycan və onun yerləşdiyi bölgə haqqında dünyanın elmi
ictimaiyyətində maraq doğuran bütün suallara cavab tapa biləcəyik".
Və həmin konfransda dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan mütəxəssislər aktual mövzularda məruzələr
edib, müzakirələr aparmışlar.
Bir il sonra - 2016-cı ilin iyun ayının 11-də Oksford Universitetinin ən qədim kolleclərindən olan
"Brasenose" kollecində "Trans-Xəzər əlaqələri (V-XIII əsrlər)" mövzusunda növbəti konfrans keçirildi ki, həmin
konfransda Oksford Universiteti Şərqşünaslıq İnstitutunun və Nyu-York Universitetinin aparıcı professoru,
Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzinin İngiltərə tərəfdən rəhbəri Robert Hoyland, Moskva Dövlət
Universitetinin Bakı filialının rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, Oksford Universitetinin Nizami Gəncəvi
Mərkəzinin Azərbaycan tərəfdən rəhbəri, professor Nərgiz Paşayeva, Oksford Universitetinin şərqşünaslıq
fakültəsinin aparıcı professoru Edmund Hersiq, Şotlandiyanın Edinburq Universitetinin Roma arxeologiyası üzrə
professoru, Oksford və Tübingen universitetlərinin mühazirəçisi, eyni zamanda, Böyük Britaniyanın Farsşünaslıq
İnstitutu və Romaşünaslıq təbliği Cəmiyyətinin şura üzvü, professor Eberhard Zauer, Rusiyanın Elmlər
Akademiyasının ipək və kətan üzrə aparıcı arxeoloqu və tarixçisi professor Zvezdana Dode, Rusiya Elmlər
Akademiyasının Dağıstan elmi mərkəzində arxeologiya departamentinin rəhbəri, professor Murtazəli Hacıyev,
Harvard Universitetinin aparıcı arxeoloqu doktor Kərim Əlizadə, Oksford Universitetinin tarixi antropologiya

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

üzrə mütəxəssisi və Nizami Gəncəvi Mərkəzinin tədqiqatçısı, doktor İrina Şinqiray, Oksford Universitetinin
Nizami Gəncəvi Mərkəzinin Bərdə Arxeoloji Ekspedisiyasının (AEB) aparıcı arxeoloqu, "Brasenose" kollecinin
üzvü, doktor Pol Vordsvors, Pensilvaniya Universitetinin arxeologiya üzrə aparıcı mütəxəssisi, aspirant Lara
Fabian, Kanadanın Saskatçevan və İngiltərənin Durham universitetlərinin aspirantı Kristen Hopper və Oksford
şəhərində yerləşən Ətraf mühitin idarə olunması təşkilatının aparıcı arxeoloqu Çarlz de Kesne iştirak edirdilər.
Beləliklə, tədbirdə Oksford Universitetinin alimləri ilə bərabər, Şotlandiyanın Sent Andryus Universitetindən,
ABŞ-ın Harvard və Pensilvaniya universitetlərindən, həmçinin Rusiya Elmlər Akademiyasından gələn alimlər
də çıxış etmişlər.
Həmin konfransda akademik Nərgiz Paşayevanın dediyi aşağıdakı sözlər böyük maraq doğurmaqla
yanaşı, doğrudan da, tarixi əhəmiyyət daşıyır:
"Bizim gözləntilərimiz, planlarımız və ümidlərimiz çox böyükdür və biz Nizami Gəncəvi Mərkəzinin bu
5 illik elmi-tədris proqramını birdəfəlik təşəbbüs və keçici mərhələ kimi nəzərdə tutmamışıq və
tutmuruq. Həqiqət ondan ibarətdir ki, bir çox elmi-nəzəri məsələlər, problemlər uzaq keçmişdən bu günə qədər
öz həllini gözləyir. Qeyd etmək lazımdır ki, Sovet dövründə elmi metodologiya təhrif olunmuş bir sistem kimi
fəaliyyət göstərirdi. Bir çox hallarda tarixi faktlar dəyişilmiş, həqiqi elmi mülahizələr isə vulqar, sosioloji
təmayüllərə məruz qalırdı. Məsəl üçün, Azərbaycan tarixi haqqında kitablar və dərsliklər yenidən işlənib
hazırlanmalıdır. Bu gün bölgəyə (Qafqaza) dünya elmi kontekstində böyük bir maraq var. Xəzər ətrafı ərazilər
həmişə bir çox xalqlar və müxtəlif etnik qruplar ilə zəngin olub. II-III əsrlərdə bir-birindən uzaqda olan iki böyük
imperiya arasında, Roma və Çin imperiyaları arasında bir bağlantı yarandı. Bu bağlantıya səbəb bir əşya, bir amil
- ipək oldu. Məhz bu ticarət ilə bağlı olan amil, demək olar ki, bütün dünyanı birləşdirdi, yolları açdı, məlumatlar
sıxlaşdı və Qafqaz xalqları daxil olmaqla regionun bir çox xalqları bu prosesə qatıldılar. Məlumdur ki, etnogenez
məsələsi tarixin ən müşkül məsələlərindən biridir. Alimlər qeyd edir ki, bir xalqın yaranması üçün inkubasiya
dövrü 500 il davam edə bilər. Beləliklə, suallar az deyil, öyrənilməmiş məqamlar da çoxdur. Mən çox şadam ki,
biz professor Hoylandın rəhbərliyi altında Bərdədə arxeoloji qazıntılar apararaq, arxeoloqların, antropoloqların,
tarixçilərin, şərqşünasların, ədəbiyyatçıların, dilçi alimlərin müştərək köməkliyi və əməyi ilə bu boşluqları
doldura bilərik. Oksford kimi məşhur elm ocağında bu əhəmiyyətli işin görülməsinin xüsusi dəyəri, çəkisi var.
Özüm haqqında bircə onu deyə bilərəm ki, 34 ildir ki, mən universitetdə çalışıram və üç böyük universitet - Bakı
Dövlət, Moskva Dövlət və son üç ildə isə möhtəşəm Oksford universitetləri mənim həyatımın böyük, mühüm bir
parçası olub. Əsas odur ki, bizim apardığımız elmi araşdırmaların müsbət, dünya elmi ictimaiyyəti tərəfindən
qəbul olunmuş bir nəticəsi olsun və gələcəkdəki tələbələrimiz araşdırmalardakı boşluqları doldurmaq üçün
obyektiv - Oksford Universitetinin malik olduğu baxışa sahib olsunlar".
Nəhayət, bu ilin iyun ayının 5-də dünya şöhrətli şərqşünas-nizamişünas Yevgeni Bertelsin "Böyük
Azərbaycan şairi Nizami" kitabının ilk dəfə ingilis dilinə tərcüməsinin Londonda keçirilən təqdimatı… Mən bu
möhtəşəm məclisdə iştirak etmiş, təəssüratlarımı da elə Londonda ikən qələmə alıb "Ədəbiyyat
qəzeti"ndə çap etdirmişəm. Ona görə də təfərrüata varmadan yalnız bir- iki əsas məqam üzərində dayanacağam.
Yüksək elmi-intellektual səviyyədə keçən həmin təqdimatda nəşrin redaktoru (və Oksford Universiteti
Şərqşünaslıq İnstitutunun iranşünaslıq üzrə aparıcı professoru) Edmund Hersiq maraqlı, məzmunlu bir çıxış edib
dedi:
"Bizim məqsədimiz Azərbaycan və ya rus dilində onilliklərlə çap edilmiş lakin ingilis auditoriyasına
məlum olmayan əsərləri ingilisdilli auditoriyaya tanıtmaqdan ibarətdir. Mərkəzin fəaliyyət dairəsi sırf elmi
əsərlərin tərcüməsindən daha genişdir. Mərkəz tədqiqatçı tələbələrə dəstək göstərir. Nizami
Elmi Mərkəzi tərəfindən Azərbaycanda maraqlı arxeoloji qazıntılar aparılır, mütəmadi olaraq Britaniyada
müxtəlif dəyirmi masalar, elmi konfranslar və digər tədbirlər keçirilir. Ümidvaram ki, gələcəkdə Oksfordda
keçiriləcək bu kimi tədbirlərdə də sizlər fəal iştirak edəcəksiniz. Lakin bu gün bizi bu salona toplayan əsas
məqsəd hazırladığımız bu kitabın təqdimatıdır. Nəyə görə məhz bu kitab bizim ilk nəşr etdiyimiz kitab
olub? Nizami Gəncəvinin adını daşıyan və həmin böyük şəxsiyyətə həsr edilmiş kitabın tərcüməsi, sözsüz ki,
məqsədəuyğun bir seçimdir. Nizami dünyanın ən məşhur və ən tanınmış şairlərindən biridir. Şərq aləmində əsrlər
boyu bu ad böyük bir rəmzə çevrilib. Nizami həmçinin Qərb aləminə də tanış idi. Bu da seçimimizin doğruluğunu
təsdiqləyən amillərdən biridir… Bu kitabın maraqlı cəhəti odur ki, nəinki Nizami haqqında, kitabda onun zamanı
və dövrü haqqında da məlumat verilir. Müəllifin sözlərinə görə, bu əsər çox böyük missiyanın həyata
keçirilməsinə nail olub. Eyni zamanda Nizaminin görkəmli Azərbaycan şairi kimi tanınmasında bu kitabın rolu
böyükdür. Məhz bu əsərin ərsəyə gəlməsindən sonra Bakıda, bir tərəfdən, elmi əsərlər, digər tərəfdən, çoxlu
dərsliklər çap edilməyə başlanıb. Bu isə Nizaminin yenidən dərk edilməsinə, ona lazımi qiymətin verilməsinə
səbəb olub. Düşünürəm ki, kitabın başqa bir maraqlı cəhəti var ki, bəlkə də, Bertels bu haqda heç düşünməyib bu ondan ibarətdir ki, kitabın adı "Böyük Azərbaycan şairi Nizami" sonradan İran alimlərinin arasında bu günə
qədər də davam edən bir müzakirəyə, qarşıdurmaya gətirib çıxarıb. Məhz buna görə, kitabın ingilisdilli
auditoriya üçün hazırlanmasında məqsədlərdən biri də ondan ibarətdir ki, kitabı oxuyanlar buradakı fikirlərin
milliyyətçilikdən irəli gəlmədiyini dərk edəcəklər. Bu çox gözəl, sadə, eyni zamanda asanlıqla oxunan və böyük
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şəxsiyyət haqqında dürüst məlumatları geniş auditoriyaya çatdıran bir kitabdır. Mən inanıram ki, bu kitabdan
sonra rusdilli auditoriyada olduğu kimi, ingilisdilli auditoriyada da Nizaminin pərəstişkarları artacaqdır. Mənim
böyük iftixar hissi ilə yazdığım ön sözdə qeyd edilir ki, kitab yaradılan zaman həmin konsept də nəzərdən
qaçmır. Bu kitabın konsepti Qərb oxucuları üçün də əhəmiyyətlidir. Kitabın yarandığı dövr - 1930-cu illərin sonu
heç də parlaq dövrlərdən deyildi. Stalinin repressiyalarının pik nöqtəsi olan dövr idi. Azərbaycanda da Mir Cəfər
Bağırovun respublikaya rəhbərlik etdiyi həmin dövrdə repressiya qurbanlarının sayı heç də az olmayıb".
Və əlavə etdi:
"Mən bir neçə qısa qeydlə çıxışımı başa vurmaq istəyirəm. Burda sizlərin qarşısında durmaqdan və çıxış
etməkdən böyük şərəf hissi duyuram. Bu layihə üzərində çalışanların sayı heç də az deyil. Kitabı rus dilindən
tərcümə edən Maroussia Bednarkieviçdir. Fars dilində olan sitatları Ceyms Vayt çevirmişdir, kitabın ön sözünün
müəllifi isə mənimlə Elçin müəllimdir. Eyni zamanda bu kitabı nəşr edən "Gilgamesh" nəşriyyat evinə təşəkkür
etməyi özümə borc bilirəm. Nəhayət, Nizami Gəncəvi Mərkəzinin bütün işlərində olduğu kimi, bu işdə də bizə
ən böyük köməkliyi göstərən akademik Nərgiz xanım Paşayevaya öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim
gördüyümüz işlərin heç birisi onun dəstəyi və hərtərəfli köməyi olmadan həyata keçə
bilməzdi. Əgər tərcümə etdiyimiz kitabın seçimi bizlərə verilsəydi, çox güman ki, biz belə vacib və aktual olan
əsər seçməyə də bilərdik. Bir daha Nərgiz xanıma təşəkkür edirəm".
Akademik Nərgiz Paşayevanın "bizim məqsədimiz Nizamini, məhz onun dahi yaradıcılığının etik-estetik
qayəsinə uyğun olaraq təqdim və təsdiq etməkdir. Şeyx Nizami heç zaman parçalayıcı, ixtilaf yaradan fiqur
olmayıb və ola da bilməz. Çünki onun yaradıcılığı insanları və məmləkətləri birləşdirici qüvvəyə
malikdir. Nizamiyə görə, müxtəliflik qaçılmaz və obyektivdirsə, deməli, bir araya gəlmək bacarığı və istəyi də,
vəhdətə can atmaq arzusu da inkarsız, labüd və mütləqdir" sözləri isə təqdimat mərasimindən doğan təəssüratların
əsas yekunu kimi səsləndi.
Çox təəssüf ki, görülən işlərin miqyasını, tarixi əhəmiyyətini dərk etməyən "nizamişünas"lar da tapıldı
ki, professor Edmund Hersiqə "məsləhət" verməyə başladılar…
Çalınan zənglərin səsini uzaqdan-uzağa eşitməklə iş bitmir, onun haradan gəldiyini, hansı məna-məzmun
daşıdığını, nəyə xidmət etdiyini də bilmək lazımdır…
Ədəbiyyat qəzeti. - 2017.- 25 noyabr. - № 42/43. - S. 2-3 .

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Nizami Gəncəvinin ədəbi kimliyi: filosof, şair, mücahid...
Siracəddin HACI
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
Camaləddin əbu Muhəmməd İlyas bin Yusuf bin Zəkiəddin bin Müəyyəddin əl-Gəncəvi Azərbaycan
türküdür, tövhid, iman, ədalət şairidir. O, irfan bilgi sisteminə bağlıdır.
Nizaminin müasirləri və sonrakı dövrlərin alimləri onu tanıdarkən üç özəlliyini göstərmişlər: O, dindardır,
din alimidir, arifdir, irfan əhlidir, "əl-həkim", "əl-kamil"dir (filosofdur, alimdir, mütəfəkkirdir).
İslam bilgi (elm) sistemi üçdür: Bəyan bilgi sistemi, bürhan bilgi sistemi, irfan bilgi sistemi. Bəyan bilgi
sistemi naslara, yəni uca Allahın nazil etdiyi elmə bağlıdır, qaynağı Qurani-Kərimdir. Biz əminliklə deyirik ki,
Nizami kamil din alimidir, Onun dastanları Qurani-Kərimin bədii təfsiridir.
Bürhan (dəlil) bilgi sistemi ağıl və məntiqlə öyrənilən elmdir, məsələn, fəlsəfə, riyaziyyat, tibb bu sırada
yer alır. Şübhə yoxdur ki, Nizami alimdir, filosofdur, varlığın, həyatın, insanın mənası ilə bağlı önəmli ölçülər
vermişdir.
İrfan bilgi sisteminin qaynağı sezgidir (ilham, kəşf), mərkəzi insanın qəlbidir. İrfan bilgi sistemində iki ana
damar var: Seyri-suluki-ənfusi - insanın içə doğru yolçuluğu, inziva, riyazət və başqa metodlarla qəlbi arındırmaq,
mərifətə (uca Allahı tanımaq) qovuşmaq. Seyri-suluki-afaqi - içdən dışa doğru yolçuluq, uca Allahın kainat
ayələrinə qoyduğu elmi öyrənərək Onu tanımaq. İrfan əhli olan aşiqlər, ariflər bu elm məktəbinə bağlıdırlar. Onlar
şeyx mürid sistemi ilə çalışırlar, bağlı olduqları məktəbin müəyyən etdiyi metod və üsullarla insanın qəlbini
mənəvi kirlərdən təmizləyirlər. Bu yolla da arınmış qəlb ilahi mənaların təcəlli etdiyi mərkəz halına gəlir. Biz
əminliklə deyirik ki, Nizami arifdir, irfan əhlidir. Təsadüfi deyil ki, şair "Sirlər xəzinəsi" dastanında insan qəlbinin
özəllikləri ilə bağlı beş bölmə yazmış, qəlbi "xacə" (müəllim) adlandırmış, qəlbin tərbiyəsi üçün riyazət metodunu
təklif etmişdir. Bu metodun məqsədi mənəvi hal və məqamlar əldə etməkdir. Ariflər hal və məqam deyərkən
bunları nəzərdə tuturlar:
-"hal" sözünün lüğəvi mənası dəyişmədir, hal dəyişməsə idi, hal adını almazdı, dəyişən hər şey yox olur;
-masivadan (uca Allahdan başqa hər şeydən) qəlbin əlaqəsini kəsərək özünü hər an Onun hüzurunda hiss
etmək;
-hal qulun niyyətidir, qəlbə gələn sevinc, hüzn, rahatlıq, sıxıntı, şövq, dərd, heybət, həyəcandır;
-hallar uca Allahın vergisidir, məqam isə çalışaraq qazanılır. Hallar Onun səxavət və lütfündən gəlir,
məqamlar isə cəhd və qeyrətə bağlıdır. Məqamı olan məqamında təmkin sahibidir, hal sahibi isə halı içində hər
an yüksəlişdədir (məqamda sabitlik, halda isə dəyişmə var);
-hallar şimşək kimidir, parlayar və qeyb olar;
-hallar davamlı olmasa, ard-arda gəlməsə, hal olmaz;
-hal nurları zühur edincə parlayar, zühur edən bu parıltılar güclənəndə gizli sirlər ortaya çıxar;
-məqam insanın təkrar edə-edə qazandığı, xarakter halına gətirdiyi ədəb və əxlaqdır;
-bir insanın məqamı çalışaraq ucaldığı yerdir;
-məqam riyazət (mücahidə, cəhd, çalışma) yolu ilə qazanılır;
-məqamın şərti var: bir məqamı gerçəkləşdirmədən ondan sonrakı məqama göz dikmə, belə ki qənaət
məqamını gerçəkləşdirməyənin təvəkkül məqamı doğru olmaz, təvəkkül məqamını əldə etməyənin təslim məqamı
doğru olmaz;
Nizami riyazət, yəni mücahidə, çalışma yolunu təklif edərkən bunları nəzərdə tutur:
-"mücahidə" sözünün lüğəvi mənaları var: "cihad", "savaş", "savaşmaq", "cəhd", "qeyrət", "çalışmaq",
"riyazət" (çətinlik), "pəhrizə əməl etmək";
-"mücahidə" sözünün irfan bilgi sistemində terminoloji mənası da var: "nəfslə savaşmaq", "nəfsə savaş elan
etmək", "qəlbi mənəvi kirlərdən təmizləmək";
-mücahidəsi (əməyi, cəhdi, fədakarlığı) olmayanın müşahidəsi, yəni məna kəşfi də yoxdur;
-sıxıntı və məşəqqət çəkməyənin qəlbi təmizlənməz, qəlbi təmizlənməyən hüzura qovuşmaz;
-mücahidənin şüarı var: hərəkət bərəkətdir;
- irfan üç şey üzərində qurulmuşdur: zərurət olmadıqca yeməmək, yuxuya məğlub olmadıqca yatmamaq,
məcbur qalmadıqca danışmamaq;
-nəfsi əziz olanın dini zəlil olar, yəni nəfsinə dəyər verən dininə dəyər verməz;
-başqasının əməyi ilə yaşayan irfan əhli olmaz;
-mücahidə və riyazət metodunun əsası var: uşağı süddən kəsən kimi, nəfsi vərdişlərdən kəsmək, hər zaman
nəfsin arzusunun əksinə hərəkət etmək;
-ac və yuxusuz qalmaq asandır, mənəvi mikroblara bulaşmış qəlbi təmizləmək isə çətindir;
-mücadilə təşəbbüskar olmaqdır;
-rahatlıq nəfsani arzulardan xilas olmaqdır;
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-nəfsin zindanındır, ondan çıxdınsa, əbədi rahatlığa qovuşacaqsan;
Nizami "Xosrov və Şirin" dastanında ona verilən nemətin, istedadın, mənaların uca Allahdan olduğunu
vurğulayır, deyir ki, ilahi neməti haqq etməyin tək bir yolu var, o da ilahi iradəyə təslim olmaqdır:
... Ancaq ondan (Allahdan) fərman xətti gəlməyincə,
Heç bir vücuda can gəlməz.
Hər bir Allaha pərəstiş edən Allahı sevən deyil,
Özünü qiblə etdiyi üçün xudpərəstdir.
Allahpərəstlik özündən üz döndərməkdir,
Gündüzlə gecənin ülfəti olmaz.
Allah ibadət edənlərdən o adamı sevir ki,
Allah yolunda özünü unutsun.
Nizami, vüsal şərabını o gecə içərsən ki,
Onun (Allahın) yadı ilə (zikri, xatırlanması ilə) özünü unutmuş olasan.
Nizami irfan bilgi sisteminin ölçülərinə uyğun olaraq uca Allahdan elm almağın şərtlərini açıqlayır:
-könlünü təmizlə ("bütxanəni bütdən təmizlə");
-bütləri tapdala ("bütə ayaq bassan, tapdalasan, nicat taparsan");
-ilahi xəzinəni (mənalar aləmini) tapmaq üçün çox çalış ("bağlı tilsimi zəhmətlə aça bilərsən");
-nəfsini öldür, tərbiyə et ("nəfsin gözlərini bir-bir kor elə");
-təsadüfə bel bağlama, sirr təsadüflə açılmaz ("fələyin naxışına aldanma, o, xəyaldır");
-hər şeyin sahibinin, onları yaradıb hərəkət etdirənin uca Allah olduğunu bil, Ona təslim ol ("dolananı bir
dolandıran var");
-hər şeyi Allahdan bil, elmin qaynağı Odur, Onun elm xəzinəsi tükənməzdir, Ona təslim ol, çalış və dua et
("Onunla axtarsan, şəvədən nur taparsan, Ondan istəməsən, Aydan nur tapa bilməzsən");
-uca Allaha gedən yolda Peyğəmbəri özünə öndər seç, Ona tabe ol, O, hidayət rəhbəridir ("dərdli beynimə
dərman et, onun dərmanını Mustafanın ayağının torpağından et");
"Riyazət" (mücahidə) metodunun məqsədi insanın qəlbini nəfsin əsarətindən xilas etməkdir. İrfan bilgi
sistemində nəfs deyərkən bunlar nəzərdə tutulur:
-nəfs bir şeyin varlığı, özü, içi, zatı, həqiqəti, canı, ruhu, bədənidir;
- irfan düşüncə sistemində nəfs insan varlığının ən aşağı təbəqəsidir, ona görə də Nizami nəfsə "torpaq",
yəni ən aşağı olan deyir;
-nəfs cismani qəlibin içinə qoyulmuş bir varlıqdır, tərbiyə olunmamış nəfs bütün mənfi xüsusiyyətlərin
qaynağıdır, ruhun ziddidir;
-tərbiyə olunmamış nəfs pisliklərin, ağıl elmin, ruh yaxşılığın, qəlb mərifətin və məhəbbətin mərkəzidir;
-qəlb nəfsə meyil edərsə onun, ruha meyil edərsə onun özəlliklərini daşıyır;
-irfan əhli tərbiyə olunmamış nəfsin düşmən olduğunu bildirir;
-irfan əhli nəfsə qarşı mücadiləni insanın vəzifəsi sayır;
-irfan əhli nəfs deyərkən insanın mənfi xasiyyətlərini və əməllərini nəzərdə tutur;
-irfan əhli insanın mənfi xüsusiyyət və əməllərini iki yerə ayırır: insanın öz iradəsi ilə qazandığı günahlar,
ilahi iradəyə zidd olan əməllər, bir də insanı pisliklərə yönəldən duyğular;
-irfan əhli deyir ki, insan tərbiyəyə möhtacdır, tərbiyə yolu ilə nəfsə nəzarət mümkündür;
-nəfsə aid olan birinci qisim hökmlər haram olan və edilməsi bəyənilməyən şeylərdir. İkinci qisim hökmlər
isə qəzəb, təkəbbür, kin, həsəd, dözümsüzlük kimi insanı dəyərsizləşdirən duyğulardır;
-nəfsani arzuları tərk, onu qırmaq, istəklərinin ziddinə hərəkət etmək bir tərbiyə metodudur;
-Nizami deyir ki, dünyanın köləsi olmaq istəmirsənsə (dünyaya kölə olan axirəti qazana bilməz), nəfsinə
qarşı müxalifət mövqeyində dayanacaqsan;
-nəfsə qarşı olmaq ibadətdir;
-nəfsin başını elm qılıncı ilə kəs;
-qəlbinin səmasında nəfsin ulduzları doğarsa, uca Allahla ünsiyyət günəşi batar;
-ibadətin açarı düşünməkdir, doğru yolda olmağın əlaməti nəfsə müxalifətdir;
-nəfsə müxalif olmaq onun arzularını tərk etməkdir;
-nəfsin üsyanı mənfi, azmış, yoldan və nəzarətdən çıxmış duyğuların insanın varlığına hakim olmasıdır,
insanın ağıl və ruhun göstərdiyi yoldan çıxmasıdır. Bu, nəfsin qudurması, qayda, ölçü, nizam tanımaması, həddini
aşmasıdır;
-nəfsin afəti deyərkən ondan doğan qüsurlar, müsibət, bəla, təhlükə və zərərlər nəzərdə tutulur;
-nəfsə müxalifət uca Allaha, Onun əmrlərinə tabe olmaqdır, nəfsə itaət də Ona üsyandır;
-nəfsə müxalif olmaqda xeyir, müvafiq olmaqda şər var;
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-tərbiyə olunmamış nəfs ədəbsizdir;
-nəfsin cilovunu əlindən buraxan həlak olar;
-tərbiyəsiz nəfs dünyanın dostudur;
-ən böyük nemət nəfs diyarından çıxmaqdır;
-insan üçün fəlakət nəfsindən razı olmaqdır;
-cilovunu nəfsin əlinə versən, o səni qaranlığa aparar;
Nizami deyir ki, nəfsinin əsarətindən qurtulan azad olar. İrfan düşüncə sistemində azadlıq:
- dünyəvi ehtiraslardan qurtulmaqdır;
- qulun (insanın) məxluqatın köləliyi altında olmamasıdır;
- maddi gücün ona təsir etməməsidir;
- maddi olanların dəyərlisi ilə dəyərsizi arasında fərq olmamasıdır;
- ancaq uca Allaha qul olmaqdır, Ona təslim olan azad olar, azad olanın dəyəri olar, dəyərin azad olduğun
qədərdir;
- bu dünyaya kölə olmayan axirətdə dünya məsələlərindən hesaba çəkilməz;
- həqiqi hürriyyət qulluqda kamal halıdır;
- uca Allaha qulluqda sadiq olan başqalarına kölə olmaq boyunduruğundan qurtular;
- nəfsani arzulara sahib olan kamil mənada hürr olmaz;
- hürr və kərəm sahibi olan insan dünyadan ölümlə çıxarılmadan öncə özü dünyadan çıxar;
Nizami bəyan, bürhan, irfan bilgi sisteminin (məscid, mədrəsə, təkkə; vəhy, ağıl, duyğu) yetişdirdiyi kamil
insandır, onun şəxsiyyəti, düşüncəsi və dastanları hər üç sistemin (məktəbin) dəyərləri ilə yoğrulmuşdur. Nizami
vəhy, ağıl və duyğunu, məscid, mədrəsə və təkkəni bir-birindən ayırmır, əksinə, onları bir-birinə bağlayır.
(Məscid, mədrəsə və təkkənin bir-birindən ayrılması, qarşı-qarşıya qoyulması irfan düşüncəsinin sonrakı
mərhələsinə, təriqətlər dönəminə aiddir və bu bölünmə yanlışdır. Nizami deyir ki, qəlb duyğuların mərkəzidir, o,
dəyişkəndir - "qəlb" sözü ilə "inqilab" sözü eyni kökdəndir - onu vəhylə ağıla bağla).
Nizami elə bir alim, elə bir filosof, elə bir arifdir ki, onu barmaqla göstərirlər, fikirləri ilə hesablaşırlar,
ondan öyrənirlər. O, şeyxdir, pirdir, ustaddır, müəllimdir.
(Ardı var)
525-ci qəzet.- 2016.- 18 may.- S.4.
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığında insan haqlarının təbliği
VAHİD ÖMƏROV
XII əsr ictimai-siyasi və hüquqi fikrimizin ən görkəmli numayəndəsı Nizami Gəncəvi 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
səlist humanizm təlimi Nizaminin sosial-siyasi görüşlərinin sosial ədalət hissəsində öz parlaq təcəssümünü
tapmışdır.
Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri, söz və fikir aləminin nəhəng karifeylərindən 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
ideallarla 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 bərabər hüquqlu
mədəni həyatını arzulamışdır".
Nizami öz əsrinin misilsiz humanist mütəfəkkiri olmuşdur. Bunun onun öz əsərlərində irəli sürdüyü sosialsiyasi ideyaların məzmunu da təsdiq edir. Mütəfəkkir lirik əsərləri ilə yanaşı, "Xəmsə"yə daxil olan əzəmətli
poemalarında da dövrün və sosial-siyasi problemlərinin həllinə toxunmuşdur.
Nizaminin sosial-siyasi ideyaları Azərbaycanın siyasi və hüquqi fikir tarixinin inkişafında mühüm rol
oynamış, Yaxın və Orta Şərqin fəlsəfi, ictimai-siyasi fikrində humanist, demokratik ideyaların formalaşmasına və
inkişafına müstəsna təsir göstərmişdir.
Nizaminin sosial ədalətə dair ideyalarının formalaşmasına Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatının böyük
təsiri olmuşdur. Belə ki, mütəfəkkirin sosial-siyasi görüşlərinin demokratik ideyalarının daşıyıcılarının böyük
əksəriyyəti xalq təfəkkürünün yaratdıqları obrazlardır. Həmin obrazlar içərisində xalqın istək və arzularının
daşıyıcısı olan müsbət, eləcə də nifrət obyekti olan mənfi qəhrəmanlar da vardır.
H.Araslı yazır ki, "biz Nizamidə şah, vəzir surətləri ilə yanaşı çoban, əkinçi, daşkəsən, kərpickəsən
surətlərinə, alim surətlərinə, xüsusən o dövr ədəbiyyatında müstəsna bir yer tutan müsbət qadın surətlərinə teztez təsadüf edirik". Cəmiyyətdə mövcud olan ədalətsizlikləri və digər nöqsanları həmin müsbət qəhrəmanların
aradan qaldıracaqlarına ümid bəsləyən sadə xalq kütlələri şifahi yaradıcılığında onların bir-birindən tamamilə
fərqli olan, bir-birini qətiyyətlə rədd edən müsbət və mənfi keyfiyyyətli obrazları yaratmışdır.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında hökmdar (ədalətli və ya ədalətsiz, insaflı və ya qəddar, mərhəmətli
və ya müstəbid) obrazlarına xüsusi yer verilmişdir. Şübhəsiz ki, Nizami öz əsərlərindəki qəhrəmanların mənfi və
müsbət keyfiyyətlərini təsvir edərkən xalq deyimlərindən, xalq müdrikliyindən və onun şifahi qaynaqlarından
lazımınca bəhrələnmişdir. H.Araslının yazdığı kimi, "ümumiyyətlə, xalq ədəbiyyatında iki cür şah surətinə
təsadüf edilir: müsbət və mənfi. Həyatı ağır keçən, yaşadığı dövrün üsul- idarəsindən narazı qalan xalq kütlələri
dövlət quruluşu haqqındakı tələblərini bu surətlər vasitəsilə ifadə etmişlər". Ümumi tarixdən, o cümlədən
ümumdövlət və hüquq tarixindən məlumdur ki, hər bir ictimai-iqtisadi formasiya (ibtidai cəmiyyət istisna
olmaqla) özünəməxsus idarəçilik formalarına malik olmuşdur. Dövlətin və hüququn tarixi tipləri (növləri) də
məhz insan cəmiyyətinin formasiyalar üzrə inkişafı (məsələn, quldarlıq dövləti və hüququ, feodal dövləti və
hüququ, burjua dövləti və hüququ) ilə müəyyən edilir. Bu nöqteyi-nəzərdən quldarlıq dövlət tipi üçün əsasən,
qeyri-məhdud monarxiya idarəçilik forması səciyyəvi olmuşdur.
İdarəçiliyin bu formasında dövlətdə bütün hakimiyyət, o cümlədən məhkəmə hakimiyyəti bir şəxsinmonarxın əlində cəmləşir. Feodalizm iqtisadi formasiyasında da qeyri-məhdud monarxiyanın hələ mövcud
olmasına baxmayaraq, cəmiyyətin tarixi inkişafının bu pilləsində silki nümayəndəli monarxiya idarəçilik forması
üstünlük təşkil edir. Bu idarəçilik formasında monarx dövlət hakimiyyətinin yeganə daşıyıcısı olsa da, bir çox
dövlət əhəmiyyətli məsələlər (məsələn, müharibə və sülh məsələsi) kollegial şəkildə həll edilir. Kollegiallıq
monarxın səlahiyyətlərini nisbətən məhdudlaşdırsa da, bu siyasi dövlət quruluşunda da hakimiyyət irsən keçir.
A.Quliyev qeyd edir ki, dövlətin ən demokratik idarəçilik forması burjuaziya sosial-iqtisadi formasiyasında
təzahür edir. Bu, respublika (seçkili dövlət hakimiyyəti) idarəçilik formasıdır. İdarəçiliyin bu formasında əsas
dövlət vəzifələri seçkili xarakter daşıyır. Doğrudur, burjuaziya formasiyasında mütləq monarxiyanın
(mütləqiyyətin) mövcudluğu istisna olunmur. Lakin bu idarəçilik formasında monarxın səlahiyyətləri xeyli

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

məhdud olur. Belə ki, o, əsasən dövlətin başçısı funksiyasını (xüsusilə də, xarici siyasət sahəsində) yerinə
yetirir. Qanunvericilik hakimiyyətini parlament, məhkəmə hakimiyyətini isə məhkəmə həyata keçirir.
Yuxarıda qeyd olunanları göstərməkdə məqsəd ondan ibarətdir ki, Nizaminin yaşayıb-yaratdığı dövrdə orta
əsrlər Azərbaycanı ancaq qeyri-məhdud feodal monarxiyası idarəçilik formasını tanıyırdı. Dövlətin başında şah
dururdu. O, həm dövlət qanunverici, həm də məhkəmə hakimiyyətinin daşıyıcısı idi. Nizaminin həyat və
yaradıcılığının təhlili ilə əlaqədar bu məqama toxunan H.Araslı yazır ki, "orta əsrlərdə yaşayan xalq kütlələri
dövlət quruluşunda şahlıqdan başqa üsul-idarə tanımırdılar. Onlar "ölkə şahsız idarə oluna bilməz" təsəvvüründən
xaricə çıxa bilmədikləri kimi, dövrün zülmkar hökmdarları ilə də razılaşmaq istəmirdilər. Odur ki, xalq mövcud
şahlara qarşı öz istək və arzularına, öz tələblərinə uyğun ədalətli şah surətləri qoyurdu. Belə şahlar ya əməkçi xalq
içərisindən çıxıb zülmkar şahla mübarizə aparır, ya da haqsızlığa məruz qalmış şahzadələrdən olub ölkəni ədalətlə
idarə edirlər". Nizaminin sosial-siyasi görüşlərində xalqın istəyi ilə hakimiyyət başına gələn və ölkəni ədalətlə
idarə edən hökmdar, yəni ağıllı, müdrik və ədalətli hökmdar probemi isə, mütəfəkkirin utopik ideyalarının əsas
məzmununu təşkii edir. Mütəfəkkirin "xalq hakimiyyəti" arzusu onu müasiri olduğu dövrdə utopiya olaraq qalırdı.
A.Quliyev yazır: "Yüksək insani və əxlaqi keyfiyyətlərə malik olan və mənəviyyat aləminə qulluq edən bir
mühitdə (ailədə) dünyaya göz açmış, öz fitri istedadı və intkellektual səviyyəsi ilə dövrün, zəmanənin köklü
problemlərinin mahiyyətini dərindən dərk etmiş Nizami özünün bütün yaradıcılığını insanlığa xidmətə həsr
etmişdi. Mütəfəkkirin humanizmi zəmanəsinin qüdrətli mənəvi silahına çevrilərək, bütövlükdə sosial-iqtisadi və
siyasi quruluşun qüsur və nöqsanlarına qarşı çevrilmişdi. Bu, artıq ictimai-siyasi fikrimizdə orijinal bir istiqamət
idi. Nizami özünün sosial-siyasi ideyalarında hökmdarlar haqqa, ədalətə, özlərinin qeyri-insani instinktlərini
boğaraq həyatın bütün nemətlərinin yaradıcısı olan insana və insanlığa xidmət etməyə çağırmışdır."
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 şüarların öz demokratik ideyalarına xidmətə yönəldir, güc və hökm sahiblərini heç olmasa həmin yolla
xeyirxah işlər görməyə, ölkə və xalqın asayişini gözləməyə səsləyirdi.
Nizami özünün sosial-fəlsəfi lirikasında olduğu kimi, "Xəmsə"yə daxil etdiyi əsərlərində də humanist bir
mütəfəkkir, vətənpərvər vətəndaş mövqelərindən çıxış edərək, öz zəmanəsinin məruz qaldığı bəlalarında dərin
narahatlıq hissləri keçirmiş, cəmiyyəti düçar olduğu müsibətlərdən xilas etməyin yollarını axtarıbaramışdır. İnsanpərvər mütəfəkkirin bu yolda "... yeganə silahı-həkim bıçağı mənəvi-əxlaqi təkamül təlimi idi".
Məlum olduğu kimi, Nizaminin dövrü elmin müxtəlif sahələrinin sürətli inkişafı ilə yanaşı, sosial
ziddiyyətlərin kəskinləşdiyi bir dövr olmuşdur. Elmi tərəqqi nöqteyi-nəzərindən ayrı-ayrı bilik sahələrinin
meydana gəlməsi öz qabaqcıl və mütərəqqi dünyagörüşlü daşıyıcılarının da formalaşmasına şərait yaradırdı. XII
əsrdə xüsusilə də fəlsəfənin ayrı-ayrı istiqamətlərdə inkişafi öz nümayəndələrinə malik olan məktəb və
cərəyanların meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.
Nizaminin sosial-siyasi məsələlərdən bəhs edən fikirlərində, müxtəlif həyati suallar doğuran əsərlərində
toxunulan problemlər öz həlli nöqteyi-nəzərindən ciddi cavabların verilməsini zəruri edirdi. Nizaminin özü məhz
belə mürəkkəb və təlatümlü mühitdə yetişdiyinə görə, mövcud ziddiyyətlərin mənasını dərindən dərk etməyə səy
göstərmişdir. İctimai həyatın sosial ziddiyyətlərinin özü, eləcə də elmi və mədəni mühitin mütərəqqi təsiri
Nizaminin sosial-siyasi, o cümlədən sosial ədalətə dair ideyalarının formalaşması üçün mükəmməl zəmin
hazırlamışdır.
Ölkənin müqəddəratını düşünən, bağlı olduğu əməkçi xalqı, zülmkar hakimlərin, sərxoş darğaların
talanından qorumağı arzu edən mütəfəkkir həmisə ədalatli şah arzusunda olmuşdur. Elmin, mədəniyyətin
inkişafında dövlətin əhəmiyyətini başa düşən Nizami, bu zaman dövlət quruluşunun əsasını şahlıqda
görürdü. Lakin onun arzuladığı şah xalqın, vətənin qeydinə qalan, ədalətli şah idi. O, yalnız yaradıcılığının son
zirvəsində "İsgəndərnamə" əsərinin sonunda yeni dövlət quruluşu olaraq xəyali, hökmdarsız xalq hakimiyyəti
fikrinə gəlib çıxmışdır. Əslində, bu, xalqın öz istəyinə uyğun qurduğu, xəyalında şəxsiyyətini canlandırdığı
ədalətli hökmdarın icra etdiyi hakimiyyət idi. Bu dövlətin demokratikliyi onda idi ki, o, insanın hüquqlarını
qoruyur, onun əməyini müdafiə edir və qiymətləndirir. Nizaminin təsəvvür etdiyi xalq hakimiyyəti şəxsiyyətlə
dövlət və hökmdar arasında ahəngdarlığın və qarşılıqlı vəhdətin bərqərar olmasına rəvac verən siyasi hakimiyyət
idi.
Tədqiqatçıların fikrincə, Nizami dühasının böyüklüyü ondadır ki, o, xalqla hökmdar arasındakı
münasibətləri və bu münasibətlərin kölgəli cəhətlərini qorxmadan cəsarətlə açıb göstərə bilir. İbrətləndirmək,
qorxutmaq, öyrətmək, xəbərdarlıq etmək yolu ilə onları ədalətə, insanlığa ... istiqamətləndirir. Əsərlərində
şahların ədalətini təsvir etmək Nizami üçün az əhəmiyyətlidir, dövrünün hökmdarlarını isə ... utandırmaq,
... ağıllandırmaq yolu ilə ədalətə yönəltmək, onların ədalətli olmasına nail olmaq mütəfəkkirin böyük ... irsinin
əsas qayələrindən birini təşkil edir. Bu, eyni zamanda Nizaminin siyasi idealı, onun nail olmaq istədiyi, yaxud
bərqərar olacağına ümid etdiyi məqsədlərindən biridir. Mütəfəkkirin müasiri olduğu hökmdarlara xəbərdarlıqları,
müəyyən mənada kəskin vahimələndirici qınaqları, hər şeydən əvvəl, tövsiyə xarakteri daşıyır. Mütəfəkkirin
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ideyasına görə, hökmdar ilk növbədə aqil, ləyaqətli və nəcib insan olmalıdır. O, alicənablığı ilə seçilməli,
nümunəvi və əxlaqlı bir fərd kimi insan, insanlıq adını uca tutmalıdır. Hökmdar xalqın etimadını siyasi cəhətdən
səbatlı və tədbirli, ədalətli olması ilə qazanmalı, xalqın hakimiyyət iradəsinə arxalanmalıdır.
A.Quliyev qeyd edir ki, "Humanist mütəfəkkirin belə mövqeyi onun insan şəxsiyyətinə atəşin
vurğunluğundan və sonsuz hörmətindən irəli gəlirdi. Nizami üçün insan ən uca varlıqdır. Həyatın bütün nemətləri
və gözəllikləri yalnız insan naminə mövcuddur. Ömür insana şərəfli və layiqli yaşamaq üçün verilmişdir. İnsan
yaşamalı və yaratmalıdır. Mütəfəkkirin məntiqinə görə, nəinki əmək və öz zəhməti ilə yaşamaq, hətta ləyaqətli və
məğrur yaşamağın özü insan üçün şərəf işidir.
Lakin insan özü üçün şərəfli həyatı heç də həmişə yarada, təmin edə bilmir. Daha doğrusu, insanlıq şərəfinə
nail olmaq yollarının qarşısını kəsənlər onun özünə sədd çəkənlər vardır ki, cəmiyyət belələrinə öz qoynunda yer
verməməlidir. İnsanlıq şərəfini ucuz tutanları və bu şərəfi ayaqlar altına alanları sosial ədalətin qorunması üçün
təhlükə hesab edən Nizami, onları rəzil və riyakar, şərəfsiz və ləyaqətsiz adamlar kimi qiymətləndirir. Cəmiyyət
məhz belə xislətli tiplərdən həmişə ziyan görmüşdür. Öz nəfsinin əsiri olan, zəhmətkeş insanların əməyi hesabına
yaşayan və hətta varlanan adamlarda insaf və dəlalət keyfiyyətləri axtarmaq əbəsdir.
Səs. - 2016.-11 fevral. - № 26. - S. 15 .
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Nizami Gəncəvinin mənəviyyat dünyasına bir nəzər
MÜTƏFƏKKİR ŞAİRİN BƏDİİ-FƏLSƏFİ DÜŞÜNCƏ SİSTEMİNƏ DAİR QEYDLƏR
Siracəddin HACI,
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
Nizaminin düşüncəsi irfan bilgi sisteminə bağlıdır. Bu bilgi sisteminin ən önəmli anlayışlarından biri
xəlvətdir.
Şair "Sirlər xəzinəsi" dastanında "xəlvət" anlayışının mənası ilə bağlı beş bölmə yazmışdır. Bundan başqa,
Nizami "Sirlər xəzinəsi" dastanında olan "Axirəti qarşılamaq haqqında" adlı məqaləyə də xəlvət məclisinin təsviri
ilə başlayır. İrfan düşüncə sisteminin "xəlvət" anlayışı bu mənaları ehtiva edir:
- "xəlvət"in içində bu anlayışlar var: "xəlvət", "uzlət", "inziva", "vihdət" (yalnızlıq). Ortaq məna budur:
xalqdan ayrı yaşamaq, bir arada olmaq halından qaçmaq;
- "xəlvət"in ziddi "ixtilaf"dır, yəni xalq ilə bir arada olmaqdır, söhbət və ünsiyyətdir;
- "xəlvət"də öncə tövhid inancını qoruyan elmləri öyrənmək, sonra da şəriətə bağlanmaq, uca Allahın
buyurduqlarını yerinə yetirmək şərtdir.
- "xəlvət" mənfi duyğulardan ayrılmaq, pis xasiyyətləri dəyişdirməkdir;
- "xəlvət" zahirin xalqla, batinin Haqa olmasıdır;
- xəlvəti söhbətdən üstün tutan bir kimsənin Rəbbinin zikri müstəsna, bütün zikrləri, Rəbbinin rizasını
istəmə xaric, nəfsin istədiyi səbəblərdən heç birini istəməməsi onun arzularına arxa çevirməsi lazımdır. Bu
özəllikləri olmayan xəlvət insanı fitnəyə salar və azdırar;
- "üzlət" xalqın arasında olmaq, ancaq Haqdan üz döndərib xalq ilə məşğul olmasın deyə sirri (qəlbi)
qorumaq, nəfsi günahdan uzaqlaşdırmaq, qəlbi uca Allaha bağlamaqdır;
- "xəlvət"i söhbətdən üstün tutan izzət qazanar;
- "xəlvət"in sağlam olması üçün halal yemək, halal yeməyin sağlam olması üçün də uca Allahın haqqını
yerinə yetirmək şərtdir;
- "xəlvət"dən çox insanı ixlaslı olmağa sövq edən bir vasitə yoxdur;
- ölənədək dostun xəlvət, yeməyin aclıq , danışmağın yalvarış olsun;
- söhbətdə xeyir varsa, xəlvətdə də salamatlıq var;
- sadiqlərin dostu yalnızlıqdır;
- özünü uca Allahın hüzurunda hiss edən sıxılmaz;
- qəlbin dərmanı xalqla az görüşməkdir;
Nizami "xəlvət" deyərkən uca Allahın hüzurunda olduğu halı ifadə edir. O, tənhadır, kimsə yoxdur, qəlbi
Onun zikri ilə doymuşdur. Şair sadəcə "xəlvət" demir, "xəlvət məclisi" deyir. "Məclis" sözü çoxluq və gözəlliyin
əlamətidir. Ancaq o məclisdə varlığını uca Allaha təslim etmiş Nizamidən başqa kimsə yoxdur, bu halda, "məclis"
sözü gözəllik, hüzur, sevinc mənalarını yüklənir. Nizaminin məqsədi xəlvətin nə dərəcədə gözəl, xeyirli və
bərəkətli olduğunu göstərməkdir. Şairin təfsirində xəlvət iman insanı yetişdirən irfan məktəbinin proqramının
ayrılmaz bir parçasıdır. "Xəlvət" proqramı insanı axirətə hazırlayır, deyir ki, axirəti gözəl qarşılamağın, əbədi
axirət səadətini qazanmağın yolu bu dünyadakı həyatını axirət mərkəzli yaşamaqdır. Bu da qəlbi uca Allaha təslim
etməklə olar. Qəlbin təslim olması üçün də təmizlənməsi, nəfsin əsarətindən qurtulması şərtdir. Xəlvət də bu işi
görür, qəlbi azadlığına qovuşdurur. Nizaminin verdiyi ölçü budur: xəlvəti olmayanın axirəti olmaz.
Nizami xəlvət məclisində nəfsin əsarətindən qurtulmuş, hüzura qovuşmuş, azad olmuş insanın (özünün)
halını təsvir edir. "Bax" deyir, yəni gör, anla, sənin də xəlvət məclisin olsun, gerçək hüzurun azadlıqla bağlı
olduğunu bil, azad olmayan rahat olmaz, Ona təslim olmayan da azad olmaz. Xəlvətə gəl, bu dünyanın yükünü
ağıl, qəlb və vicdanından at, təmizlən, bəsirət gözünü aç, qəlbin nurlansın, həqiqəti görsün və Ona təslim olsun.
Kirli qəlb uca Allaha itaət etməz. Bil ki, xəlvət qəlbi mənəvi kirlərdən təmizləyən metodun adıdır.
Nizami "xəlvət" deyir, onun gözəlliyini vurğulamaq üçün "məclis" sözünü artırır, sonra "bax" əmr ədatı ilə
mənanı gücləndirir, iş bununla bitmir, sonra da "bəzənmiş" deyir. "Xəlvət məclisi"nin gözəlliyini ifadə edən üç
söz də var: "o, işıqlıdır", "xoşdur", "elə bil əskilməmiş aydır" ("bütöv aydır"), nurlu məclisdir, nurlandıran
məclisdir, hüzur məclisidir. Bu nur obrazları xəlvət məclisinin gecə olduğuna da işarə edir. Nizamiyə görə, xəlvət
məclisi üçün ən uyğun vaxt gecədir. Bütöv Ay həm o gecəyə şahid olmaq üçün bəzənmişdir, nurlanmışdır, o qədər
gözəl gecədir ki, Ay da o gecə məclisinə qonaq olmaq istəyir, həm də o, əliboş deyildir, işığı ilə o məclisin nurunu
artırmaq istəyir. Gecədir, ancaq çox işıqlı gecədir, elə bil gündüzdür, xəlvət məclisinin nuru gecənin qaranlığını
yox etmişdir. Mesaj var: "Xəlvət məclisinin olduğu gecə insanı qaranlıqlardan (cəhalətdən) aydınlığa çıxaran
gecədir, xəlvətin məqsədi tərbiyədir, qəlbi mənəvi kirlərdən təmizləyərək onun bəsirət gözünü açmaqdır, onu
həqiqətlə buluşdurmaqdır.
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Nizami "Sirlər xəzinəsi" dastanında irfan düşüncə sisteminin ən önəmli anlayışlarından olan səbir və
susmağın mənalarını açıqlayır. İrfan bilgi sistemində səbir və susmaq bu anlamları daşıyır:
- səbir et, O, səbir edənlərlə birgədir;
- səbir hadisənin sarsıntı yaratdığı ilk anda göstərilən dözümdür;
- səbir acını hiss etdiyin ilk anda olur;
- səbir üzünü turşutmadan acını qudum-qudum içməkdir;
- vücuda görə baş nə isə, imana görə də səbir odur;
- səbir uca Allahın buyruqlarına qarşı olan davranışlardan uzaqlaşmaq, müsibətin acılarını içərkən sakitliyi
qorumaq, yoxsul olduğun zaman da zəngin görünməkdir;
- səbir müsibətlər içində olarkən ədəbə riayət etməkdir;
- səbir müsibətlər içində yox olma halında belə, şikayət etməməkdir;
- səbir dirənişdir;
- səbirli adam nəfsinin hücumlarına müqavimət göstərəndir;
- mükafatların ən gözəli səbirə veriləcək;
- səbir uca Allahın buyruqlarını yerinə yetirməkdir;
- səbir şikayəti və sızlamağı tərk etməkdir;
- səbir uca Allahdan yardım istəməkdir;
- səbir dərman kimi istifadə edilən dadı acı bir ağacın adıdır;
- səbir edənlər üç yerə ayrılır: səbir etmək üçün sıxıntı çəkənlər, sıxıntısız səbir edənlər, bir də səbri təbiət
halına gətirənlər;
- səbir ayağı sürüşməyən minikdir;
- səbir qəlb sükunət içində olduğu halda, nemətlə möhnət arasında fərq görməməkdir;
- uca Allah üçün səbir məşəqqətdir, Onun ilə səbir Ondan bir yardımdır, Onda səbir bəladır, Onunla səbir
vəfadır, Ondan uzaqda qalmağa səbir cəfadır;
- sıxıntı halında səbir qurtuluş əlamətidir;
- arayış halında səbir zəfər əlamətidir;
- səbir o qədər səbir etdi ki, səbir səbirdən yardım istədi və aşiq : "Ey səbir, səbir et", - deyə fəryad etdi
(səbrin də səbri var);
- müsibət bir buluddur, bir az sonra açılar, bu səbirlinin anlayışıdır;
- səbir susmağı bacarmaqdır;
Nizami deyir ki, sirri qorumağın ən etibarlı yolu susmaqdır. Susmaq da irfan düşüncəsinin önəmli
ölçülərindən biridir. Ariflər susmaq deyərkən bu mənaları nəzərdə tuturlar:
- ya xeyir söyləyin, ya da susun;
- dilini qoru, evinə get, günahına ağla, qurtuluş budur;
- sükut səlamətdir, yerində susmaq iman insanlarının işidir, yerində danışmaq da şərəflilərin xasiyyətidir;
- susmağın dörd növü var: dilin sükutu, qəlbin sükutu, ruhun sükutu, sirrin sükutu;
- haqq çeynənirkən susan dilsiz şeytandır;
- sükut riyazət sahiblərinin vəsfidir;
- nəfsi islah etməyin, mənəvi məqamlara yüksəlməyin əsaslarından biri susmaqdır;
- danışmaq xoşuna gedirsə, sus, susmaq xoşuna gedirsə, danış;
- bir kimsənin vətəni (qəlb və dili ilə susma məqamı) sükut olmasa, o sussa belə susmuş sayılmaz, sükut
sadəcə dilə xas deyildir, qəlbin və bütün orqanların da susması var;
- sükut düşünmək üçün bir fürsətdir;
- alimlər hikməti təfəkkür və sükut ilə əldə etmişlər;
- sirrin və ruhun sükutu keçmiş və gələcək zaman ilə məşğul olmağı tərk etməkdir;
- insan özü ilə bağlı olan, ya da lüzumlu sayılan mövzular haqqında danışanda qənaət edərsə, sükut
sərhədini aşmaz;
- xalqla az, Rəbbinlə çox danış, mümkündür ki, qəlbin müşahidə halına gəlsin;
- qəlbini ən çox qoruyan dilinə ən çox hakim olandır;
- dildən çox həbs edilməyə layiq bir şey yoxdur;
- uca Allah hər şey üçün iki qapı, dil üçün isə dörd qapı yaratmışdır, dodaqlar və dişlər qapının iki qanadıdır;
- danışmağı öyrəndiyin kimi, susmağı da öyrən;
- söz səni xeyirə yönəldər, sükut isə şərdən qoruyar;
- sükut dilin həyasıdır;
- dil yırtıcı vəhşi heyvan kimidir, onu sıx bağlamasan, sənə hücum edər;
- avamın sükutu dil ilə, ariflərin sükutu qəlb ilə, aşiqlərin sükutu sirrə aid xatirələrini qorumaqla olur;
- cahilin dili ölüm qapısının açarıdır;
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- aşiq susduğu zaman həlak olar (o, sevgilisini zikr etməlidir), arif susduğu zaman yüksək hallara malik
olar;
- sözün hesabını verəcəyin əməllərinin sırasında yer tutur;
- irfan əhli bunu deyər: dilim yox ki, danışam, qulağım yox ki, dinləyəm...
(Ardı var)
525-ci qəzet.- 2016.- 3 avqust.-S.4.
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Nizami dühasına daha bir töhfə
Gövhər BAXŞƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı, AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü
Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasında böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş beynəlxalq
konfrans və şairin büstünün açılış mərasimi keçirilib.
Plenar iclasda İsgəndəriyyə şəhərinin qubernatoru Hani Əlməsiri, Misir Baş nazirinin xüsusi müşaviri,
İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru İsmayıl Serageldin, Latviyanın eks-prezidenti Vayra Vike-Frayberqa, eksprezidentlər - Peter Stoyanov (Bolqarıstan), Emil Konstantinesku (Rumıniya), Boris Tadiç (Serbiya), Rexhep
Meydani (Albaniya), Andres Pastrana (Kolumbiya), Ərəb Liqasının sabiq rəhbəri Əmr Musa, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının sabiq baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu, Azərbaycan Respublikasının Misirdəki səfiri Şahin
Abdullayev, Nizami irsini tədqiq edən misirli alimlər, ictimai-siyasi xadimlər, ictimaiyyətin nümayəndələri,
tələbələr, Azərbaycanın təmsilçisi kimi mən iştirak edirdim.
İclasda çıxış edən doktor İ.Serageldin Nizami yaradıcılığı haqqında ətraflı məruzə etdi, dahi şairin
yaradıcılığını, poetik irsinin əsas istiqamətlərini və ideya-bədii xüsusiyyətlərini xarakterizə etdi, onu islam
sivilizasiyasının, ümumşərq və dünya mədəniyyətinin inkişafında müstəsna hal kimi qiymətləndirdi. Azərbaycanı
Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin sintez olunduğu unikal bir məkan kimi xarakterizə etdi, azərbaycanlıları yüksək
mədəniyyətə malik qədim xalq kimi səciyyələndirdi. “Azərbaycan o ölkədir ki, burada keçən əsrin əvvəllərində
Şərqdə ilk demokratik respublika yaradıldı, qadınlara Avropa və Amerika ölkələrindən daha əvvəl səsvermə
hüququ verildi” - deyərək, natiq bugünkü Azərbaycanı yüksək inkişafa nail olmuş sivil, modern, tolerant bir ölkə
kimi xarakterizə etdi. Mərasimdə mötəbər qonaqlardan üç nəfər də çıxış edərək tədbirin əhəmiyyətindən danışdı.
Plenar iclasda mənə də söz verildi. Azərbaycan Prezidentinin və xalqının salamlarını, xoş arzularını
çatdırdım. Azərbaycan xalqı ilə Misir xalqının çoxəsrlik tarixi və mədəni əlaqələrindən, xalqımızın islam
sivilizasiyasının inkişafına verdiyi böyük töhfələrdən söz açdım. Ərəb dilində səsləndirdiyim məruzənin əsas
məramı Nizaminin məhz Azərbaycan şairi olmasına yönəlmişdi. İstər etnik mənsubiyyətinə, istər yaradıcılığının
ruhuna, Azərbaycan poetik ənənəsinin davamına, orta əsrlər Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni mühitinin
inikasına və s. görə şairin bir çox problemlərin təqdimində doğma mühitinin hadisə, şəxsiyyət və problemlərindən
çıxış etməsi aşkar duyulur. Nizaminin poetik irsini dəyərləndirərək onu klassik dövrün yeni mərhələsi kimi
qiymətləndirmək mümkündür. Nizaminin bütün yaradıcılığına xas əsas ideya insana sevgi və onun xoşbəxt həyat
üçün yarandığına inamdır. Nizami elə ilk poeması ilə Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında yeni epik ənənənin, bütöv
bir ədəbi məktəbin bünövrəsini qoydu. İnsanı ucaldan, onun adını əbədiləşdirən ülvi məhəbbətin təsvir və
tərənnümü Nizami yaradıcılığında böyük yer tutur. Nizami sənətinin böyüklüyü və onun estetik idealı sonrakı
əsrlərdə bütün Şərq ədəbiyyatlarının inkişafına güclü təkan vermiş, dahi şair tərəfindən müəyyən edilmiş
prinsiplər təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə Yaxın və Orta Şərq, eləcə də bir sıra Qərb ədəbiyyatında
humanist meyillərin artmasına səbəb olmuşdur.
Plenar iclasın sonunda İ.Serageldin Azərbaycan dövləti tərəfindən İsgəndəriyyə Kitabxanasına təqdim
olunmuş Nizami Gəncəvinin büstünün açılışını etdi. Sonra media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı
keçirildi.
Tədbirin ikinci hissəsi Nizami Gəncəvi yaradıcılığını tədqiq edən alimlərin çıxışları və geniş müzakirələrlə
davam etdi. Konfrans çərçivəsində İ.Serageldinin təqdimatı ilə Nizami Gəncəvi haqqında Ayn Şəms
Universitetinin professoru, fars dili və ədəbiyyatı mütəxəssisi doktor Abd ən-Nəim Muhəmməd Hasəninin
“Nizami əl-Gəncəvi: Şəir əl-fadılə. Asruhu, biətuhu və şıruhu” (“Nizami Gəncəvi: fəzilət şairi. Əsri, mühiti,
şeiri”) İsgəndəriyyə Kitabxanası tərəfindən ərəbcə nəşr edilmiş kitabın təqdimatı da keçirildi. Konfransın ikinci
hissəsində dinlədiyimiz bütün məruzələr Nizami Gəncəvi yaradıcılığının müxtəlif aspektləri haqqında idi və
misirli müəllim, tələbələr tərəfindən təqdim edilirdi. Məruzələrdə Nizami yaradıcılığına böyük sevgi və maraq öz
əksini tapmışdı. Dahi şairin yaradıcılığı ən yüksək səviyyədə qiymətləndirildi. Təəssüf doğuran isə Nizaminin
fars şairi və ürfan şairi kimi təqdim edilməsi idi ki, bu məsələyə səfir Şahin Abdullayev və mən yerindəcə aydınlıq
gətirdik.
Bütövlükdə İsgəndəriyyə Kitabxanasında Nizamiyə həsr olunmuş və İ. Serageldinin geniş müqəddiməsi ilə
çap olunmuş kitabın təqdimatı çox qürurverici hadisə idi. Lakin kitabla ətraflı tanışlıq mənim ilkin təəssüratıma
bir qədər təəssüf hissi qatdı. Kitab 2 hissədən, 10 fəsildən və istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısından ibarətdir.
Müəllif kitabı atasının xatirəsinə həsr edib. Kitaba epiqraf kimi “Sirlər xəzinəsi”nin birinci beyti verilmişdir:
Bismillahi-r-rəhmani-r-rəhim
Hikmət xəzinəsinə budur açar, ey həkim!
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Kitabın birinci hissəsində Nizaminin yaşadığı əsrin təsviri, Səlcuqlar dövləti, böyük səlcuqilər, İraq
səlcuqiləri, Kiçik Asiya səlcuqiləri, Azərbaycan hökmdarları, Azərbaycan Atabəyləri, Marağa və Şirvan
hökmdarları, Abbasilər və İsmaililər haqqında ətraflı məlumat verəndən sonra müəllif Nizaminin yaşadığı əsrin
ictimai, bədii və dini mənzərəsini yaradır. Kitabın “Nizaminin şəxsi mühiti” adlanan II fəslində şairin doğulduğu
coğrafi mühit, Gəncənin ictimai-siyasi və mədəni həyatı canlandırılır, şairin ailəsi haqqında məlumatlar təhlil
edilir. Növbəti fəsildə şairin adı, ləqəbi, künyəsi, təxəllüsü, doğum tarixi, həyatı, əxlaqi keyfiyyətləri, vəfatı və
məzarının ehtimal olunan yerləri haqqında məlumatlar təhlil edilir.
Kitabın ikinci hissəsi bilavasitə Nizami poeziyasının ideya-məzmun və bədii-estetik cəhətdən
səciyyəndirilməsinə həsr olunub. Burada müəllif ümumilikdə məsnəvi sənəti, “Xəmsə” nin əlyazma nüsxələri və
tərtibatı haqda mövcud mülahizələri nəzərdən keçirir. Daha sonra “Xəmsə”yə daxil olan məsnəvilər müfəssəl
təhlil edilir. Bu zaman əsas diqqət şairin “Leyli və Məcnun”u yazarkən ərəb mənbələrinə müraciət etməsinə
yetirilir, məsnəvi ərəb variantı ilə ətraflı müqayisə edilir. Axırda Nizaminin divanı və sənətkarlıq xüsusiyyətləri
tədqiq edilir.
Tədqiqatın biblioqrafiyası ilə tanışlıq göstərir ki, müəllif tərəfindən istifadə edilmiş 166 adda elmi
ədəbiyyatın 86-sı fars dilində, 45-i ərəb, 19-u ingilis, 2-si alman, 3-ü fransız, 1-i italyan dilindədir. Azərbaycan
dilində heç bir elmi ədəbiyyatdan istifadə edilməmiş, türk dilində isə cəmi 2 adda ədəbiyyat verilmişdir ki, onlar
da Nizami yaradıcılığı haqda deyil, Səlcuqilər dövlətinin tarixinə aiddir. Rus dilində istifadə edilən 8 ədəbiyyatın,
o cümlədən E.E.Bertelsin “Velikiy azerbaydjanskiy poet Nizami” əsərinin əsas ideya məzmunu - Nizaminin məhz
Azərbaycan şairi olması kitab müəllifi tərəfindən ya qəbul edilməmiş, ya da etinasızlıqla qarşılanmışdır. Müəllifi
fars dili və ədəbiyyatı mütəxəssisi olduğundan kitab üzərində işləyərkən onun üçün daha anlaşıqlı olan fars dilində
yazılmış elmi ədəbiyyatdan qat-qat çox istifadə etmiş və öz kitabını fars ədəbiyyatşünaslığında Nizami və digər
orta əsrlərdə yaşamış farsdilli ədib və şairləri haqqında mövcud konsepsiya əsasında qələmə almışdır. Bu
konsepsiyanın isə əsas ideyası etnik mənsubiyyətinə fərq qoymadan fars dilində yazmış bütün şair və ədiblərin
yaradıcılığının “fars irsinə” (“ət-turas əl-fərisi”) aid edilməsidir.
Bütün bunlara rəğmən doktor İ.Serageldin kitabı təqdim edərkən yazır (mətnin hərfi tərcüməsi tam
dəqiqliklə belədir): “Fars irsi yalnız müasir İrana daxil olan ərazilərin insanlarının yaratdıqları deyil, farsca
yazanların bütün əsərləri, müasir İrana daxil olmayan ərazilərdən olmayanların da əsərləri bu irsə şamil edilir və
onların ən görkəmlilərindən biri böyük həkim (aqil, mütəfəkkir mənasında) Nizami Gəncəvidir. O müasir
Azərbaycanın oğludur, dövrünün ən böyük üləmalarından və bütün islam aləminin ən görkəmli şairlərindən olub,
onun nəhəng poeziyası ümumbəşər səviyyəsini saxlayır”. (səh.19). Və daha sonra: “Onun adı Camal əd-Din Əbu
Muhəmməd İlyas bin Yusuf əl-Gəncəvidir (həkim Nizami Gəncəvi kimi tanınır), böyük fars epik şairlərindəndir.
535 hicri, 1140 miladi ilində Gəncədə doğulub. Bu şəhər Azərbaycanın ikinci şəhəridir, onun ömrünün əksər
hissəsi burada keçib. Anası kürd, atası Qumdan gəlmişdir”.
Daha sonra Nizami yaradıcılığını yüksək elmi səviyyədə dəyərləndirən, “Xəmsə”yə daxil olan bütün
məsnəviləri bir-bir yığcam təqdim edən doktor İ.Serageldin şairin yaradıcılığının yüksək əxlaqi, insani, sufi və
irfani əhəmiyyətini vurğulayır və son olaraq gəldiyi nəticəni səsləndirir: “Biz İsgəndəriyyə Kitabxanasında
Nizami Gəncəvini dünya miqyasında yerini təsdiq etmiş müsəlman şairlərindən hesab edirik” (səh. 28).
Bunları deməkdə məqsədim heç də misirli həmkarlarımızın gördükləri işin əhəmiyyətini azaltmaq yox,
Misir nizamişünaslığının fars və farsdilli mədəni irs arasında tamamilə fərq qoymadığını göstərməkdir. Təəssüf
ki, hörmətli həmkarlarım tamamilə İran nizamişünaslığının və ədəbiyyatşünaslığının təsiri altındadır və bu sahədə
dünya elmində mövcud fərqli konsepsiyanı nəzərə almır, ona münasibət bildirmirlər. Onların məntiqi ilə
davransaq, orta əsrlərdə Kiçik Asiyadan tutmuş Hindistan da daxil olmaqla böyük bir ərazidə yaranmış çoxsaylı
ədəbiyyatı “fars irsi”nə aid etməliyik. Onda belə çıxır ki, Mövlanə Cəlaləddin Rumi (Türkiyə), Nəvai
(Özbəkistan), Şövkət Buxarai (Özbəkistan), Talib Amuli (Türkmənistan), Əmir Xosrov Dehləvi (Hindistan),
Həsən Dehləvi (Hindistan), Fani Kəşmiri (Hindistan) və neçə-neçə digər görkəmli sənətkarların farsdilli
yaradıcılığı “fars irsi”nə aid edilməlidir? Halbuki, hələ XVII əsrə qədər Şərqin bir çox xalqları bu dildə poeziya
yaradıb, çünki fars dili böyük ərazidə uzun zaman şeir dili hesab olunub. Hindistanda XVI-XVII əsrlərdə Böyük
Moğollar dövlətində farsdilli poeziyanın çiçəklənməsi məlum faktdır. Hətta Şah İsmayıl Xətai ana dilində gözəl
şeir nümunələri yaradanda, Osmanlı sultanı Səlim Yavuz hələ də farsca şeir qoşduğu məlumdur. Belə də nə etməli,
tarixi ədaləti necə bərpa etməli, milli sərvətimiz olan Nizami Gəncəvi və digər dövrün poetik dəbinə uyğun farsca
yazmış şairlərimizin poetik irsini “farslaşdırılmadan” necə qorumalı?
Fikrimizcə, Azərbaycan və rus nizamişünaslığının nailiyyətləri daha geniş təbliğ olunmalıdır. Tədqiqatlar
dünyanın aparıcı dillərinə, ilk növbədə ingilis dilinə tərcümə olunaraq geniş yayılmalıdır. Bu mənada Oksford
Universiteti nəzdində Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin və onun rəhbəri
M.Lomonosov adına MDU Bakı filialının rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü Nərgiz Paşayevanın təşəbbüsü görkəmli sovet şərqşünası E.E.Bertelsin “Böyük Azərbaycan şairi Nizami” əsərinin ingilis dilinə tərcüməsi çox
vacib və gərəkli işdir. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə işlər alimlərimiz tərəfindən mütləq davam etdirilməlidir. Bu
gün bu, nizamişünaslığımızın bir nömrəli vəzifəsidir.
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığında kamil insan problemi
Nəriman Qurbanov
Dahi Azərbaycan şairi, müdrik filosof Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı bəşəri təfəkkürün elə bir fəth
olunmamış uca zirvəsidir ki, bu zirvəyə yüksəlmək üçün hələ insanlıq mənəvi cəhətdən çox inkişaf etməli, uzun
yol keçməlidir. Bu zirvə şeir-sənət aləmində Nizami zirvəsi adlanır .Nizaminin təfəkkür və kamillik zirvəsi o
zaman kəşf olunacaqdır ki, dünyada ağıl və kamal hər şeydən üstün olacaq, hər şeyə qalib gələcəkdir. Hələlik,
bəşəriyyət yarandığı gündən bəri bu xoş arzu və amallar uğrunda qanlı-qadalı, enişli-yoxuşlu yollarda nəsilləri
bir-birinə calaya-calaya, yol gedir ki, yol gedir...Dövrə bax ki, qocalıb zülümdən, şərdən bəşər,
Azğınlığın əlindən qaçır bəşərdən-bəşər.
(“Sirlər xəzinəsi” )
Var-dövlət toplamaq hərisliyi ilə haqsız hücumlar, günahsız qırğınlar, talanlar, bəşər övladına həmişə
fəlakət gətirmiş, aclıq, yoxsulluq və göz yaşları bəxş etmişdir. Əsl insanlığa yaraşmayan, hər cür problemlər
müdrik şairi həmişə narahat etmiş və düşündürmüşdür.
Axı ulu Tanrı dünyanı yaradanda onu insanla bəzəmişdir. Yer üzündə ən qiymətli canlı varlıq insandır. Bəs
necə olur ki, yer üzünün əşrəfi, çox şeyə qadir olan insan çox zaman bir-biri ilə didişir, günah işlədir, qanlar tökür,
evlər yıxır?
Bir sözlə, təbiətinə xas olmayan əməllər törədir. Halbuki insanlar bir-birindən ayrı yaşaya bilməzlər, insan
insanla xoşbəxt olur.Təsadüfi deyildir ki, insanların bəd əməllərindən dəhşətə gələn şair fəryadla deyirdi: “Ey
insanlar! Torpağın ciyəri sizin əlinizdən qana dönübdür”.Yer üzündə sizin əlinizdən rahat bir vücud varmı?
İnsanı qəlbən sevən şair buna necə dözə bilərdi ki, hər cür əzab-əziyyətə qatlaşaraq torpağı alın təri ilə əkibbeçərən sadə əmək adamları yetişdirdikləri bol məhsulun səfasını deyil, cəfasını görürlər?
Nə üçün ecazkar sənəti ilə möhtəşəm saraylar ucaldan, bu sarayların divarlarında əsrlər boyu rəngi
solmayan füsunkar rəsmlər çəkən, sıldırımlı qayaları parçalayıb insanlara yol açan, daşlardan süd arxı çəkən el
sənətkarları öz haqq-sayını almasınlar? Nəsibi isə çox zaman bir qılıncla boynu vurulmaq və yaxud qaranlıq
zindanlar küncünə atılmaq olur? Bütün bunlar şairin yaşadığı dövrdə onun gözləri qarşısında baş verirdi. Məhz
buna görə də müdrik şair ömrü boyu haqsızlıqlara, zülmkarlara nifrət bəsləmiş haqqın, ədalətin mövqeyindən
çıxış etmişdir . Haqq sözü eşitmək istəməyənlər,
Ağlını itirib öləcək hədər.
(“İskəndərnamə”)Beləliklə, zəmanəsinin sərgüzəştlərindən narazı qalan kədərli şairin humanist duyğuları
ürək ağrıları ilə birlikdə müdrikliklə yoğurulan, dərin fəlsəfi mənalı misralarla, bitkin poemalarla,
ibrətamiz kəlamlarla dolu qızıldan qiymətli xəzinəyə çevrilir .Bu söz xəzinəsinin baş qəhrəmanı adı böyük hərflə
yazılan İnsandır. Bu sirli xəzinənin qızıl açarını yalnız o adamlar ələ keçirə bilər ki, onlar mənən və qəlbən pak
və müqəddəs insanlar olsunlar
Bu mənada Nizami yaradıcılığının əsas mövzusu kamil insan probleminin həll olunmasından ibarətdir
desək, səhv etmərik . Müdrik şair yaxşı bilirdi ki, hər bir insanın qəlbində xeyir və şər qüvvələr daim mübarizə
aparır. Məhz şairi düşündürən də elə bu idi ki , insanı bu şər qüvvələrin (tamah, paxıllıq, nadanlıq, xainlik, vardövlət toplamaq ehtirası və s.) əlindən necə xilas etmək olar.
Elə etmək lazımdır ki, insan bu cür şər qüvvələrin əlində ümidsiz və çarəsiz qalmasın, bu mübarizədə ona
arxa və dayaq olmaq gərəkdir.
Nizamiyə görə, insan hisslərin əlində oyuncaq olmamalıdır. O, ağıl və zəkanın çağırışına qulaq asmalı,
yabançı hisslərə, mənfi emosiyalara qalib gəlməlidir .Məslək eşqi nəsimə dönsün könül mülkündə,Qoyma həyat
çırağı sönsün könül mülkündə.(“Sirlər xəzinəsi”) Kim ki, yetişmədi ağıldan bara,
Oxşar insan sifət əjdahalara.
(“Yeddi gözəl” )
Şair insanın ağlını cilovlayan bəd əməllərdən onu xilas etməyin yeganə yolunu sözün qüdrətində və
cövhərində görürdü. Yeniliklər törədən bu qoca kainatda,Sözdən incə, kəsərli, heç nə yoxdur həyatda.və
yaxudSanma bayraq söz qədər zəfər çalar hər yanda,Qələm öz qüdrətilə ölkə olar hər yanda.(“Sirlər
xəzinəsi”)Bəli, dahi Nizami insanlara bu yolla xidmət etməyə, onların mənəviyyatındakı xəstəlikləri sözün gücü
ilə müalicə etməyə çalışırdı.Sanki ilahi istedad, söz sərraflığı, mənəvi kamillik, əxlaqi saflıq, yorulmaq bilmədən
yazmaq-yaratmaq eşqi şairə bu hüququ və bu imkanı vermişdir.
Bütün bunlar şairin insanlara olan sonsuz məhəbbətindən irəli gəlirdi. Nizami yaradıcılığının fəlsəfi mənası
və humanizmi də elə bundadır.
Bəs şair ürəkdən sevdiyi insanı kamilləşdirmək, onun qəlbindəki mənfi emosiyaları məhv etmək üçün nə
kimi “reseptlər” təqdim edirdi?
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Şairin gəldiyi qənaət ondan ibarət idi ki, kamil insanı yetişdirmək heç də asan iş deyildi. Bu mürəkkəb və
uzun çəkən prosesdə hər kəs öz qüvvəsinə inanmalı, təbiəti, cəmiyyəti, ətraf aləmi diqqətlə dərindən öyrənməli,
həyata açıq gözlə baxmağı bacarmalıdır. Bir sözlə, insan daimi təkamül yolu ilə getməklə kamilləşə bilər.
Şairin oğlu Məhəmmədə nəsihəti bu cəhətdən daha səciyyəvidir.
Sən çalış yaxşıca öyrən dünyanı,
İnsanı, bitkini, daşı, heyvanı.
Qalacaq əbədi nə şey dünyada,
Öyrən günlərini vermədən bada.
Özündən hər kim ki, deyil xəbərdar,
Bir qapıdan girər, birindən çıxar.
Nizami bütün varlığı ilə insana istənilən tərbiyəni verməyin mümkün olduğuna inanırdı. Şair əsərlərində
bu ideyanı dönə-dönə təsdiq etmişdir.
Şairin müdrikliyi həm də onda idi ki, o, müxtəlif tərbiyə vasitələrindən olduqca məharətlə, zərgər dəqiqliyi
ilə yerli-yerində istifadə etməklə tərbiyə etmək istəyirdi - xüsusilə, xalqa rəhbərlik edən rütbə sahiblərini (bunlar
əsasən padşahlar, sultanlar, əyan və əmirlərdir). Bütün nöqsanlarını, hətta onların ağılsızlığını və axmaqlığını
güzgü kimi, ibrətamiz şəkildə özlərinə göstərirdi.
Gözləmədikləri ən sadə adamlardan, hətta alleqorik yolla digər canlılardan, belə demək mümkünsə,
cəsarətli əks tərbiyə zərbəsi alan bu yüksək rütbəli şəxslər birdən-birə sanki “nokdaun”a düşürlər. Bu kəskin
ittihamlar qarşısında bəd əməllərindən xəcalət çəkir, düşünür və ciddi nəticə çıxarmağa məcbur olurlar:
“Nuşirəvanla vəziri və bayquşların söhbəti” (“Sirlər xəzinəsi”) hekayəsində bayquşların Nuşirəvana qarşı
ittihamı (“Qarı və Sultan Səncər” dastanı), “Sirlər xəzinəsi” hekayəsində kimsəsiz qoca qarının camaatın gözü
qarşısında Sultan Səncərin yaxasından tutaraq cəsarətlə onun ağılsızlığını, axmaqlığını və quldurluğunu üzünə
söyləyərək:
Qarıların nəyi var, quldurluqdan sən utan!
Utan, utan onların ağ birçəyindən utan!
deməsi və yaxud “Zalım şahla düz danışan qocanın hekayəti” əsərində (“Sirlər xəzinəsi”) şahın zülmündən
cana gələn qocanın kəfənə bürünərək şahın hüzuruna gəlib:
“Mən deyirəm eybini, şər işini özünə,
Göstərirəm güzgü tək hər işini özünə,
Utan, qızar eybindən qırma elə güzgünü,
Düzlüyümlə sadiq bil hökümdarım sən məni.
Əgər doğru demirəm çəkdir dara sən məni...”
Hər iki qoca bu rütbə sahiblərinə sözün “qılıncı” ilə elə zərbə çalır ki, bu zərbə onları ayıldır, nahaq yoldan
əl çəkib haqq, ədalət yolunu tutmağa məcbur edir.
Belə məqamlar, mən deyərdim, şairin fitri istedadını üzə çıxardan əsl ədəbi tapıntılardır. Bu yolla tərbiyə
olunan “obrazlar” silsiləsi şairin ilk əsəri “Sirlər xəzinəsindən başlayıb, şah əsəri “İskəndərnamə” poemasında
İskəndər obrazı ilə başa çatır.
“İnsanı düşündürən, onu kamillik yolu ilə aparan şair yaradıcılığının yüksək zirvəsi olan “İskəndərnamə”
poemasında arzu etdiyi kamil insan və kamil cəmiyyət ideyasını öz arzularına uyğun şəkildə tərənnüm və təsdiq
edir.
Dünyada heç kimə məğlub olmayan Fateh İskəndər əbədi yaşamaq eşqi ilə dirilik suyunu içmək üçün
zülmət ölkəsinə səfər edir. Lakin dirilik suyunu içmək ona qismət olmur. Bu suyu Allahın iradəsi ilə Xızır
Peyğəmbər içib, əbədiliyə qovuşmuşdur .
Bu, dünyada hər şeyə sahib olan, qüdrətindən yeri-göyü titrədən yenilməz fatehin ilk məğlubiyyəti
idi. İskəndər sanki yuxudan ayılır, bütün insanlar kimi o da ölümə məhkumdur. İskəndər düşünür: bəs əbədi
yaşamağın sirri nədir?
Bütün ölkələri fəth edən, qanlar töküb evlər yıxmaqla çox böyük ibrətamiz səhnələrin şahidi olan qüdrətli
hökmdar qəlbindəki xeyirxah qüvvələrin səsinə qulaq asaraq yalnız xalqa xeyirxah niyyətilə xidmət etmək,
haqqın, ədalətin mövqeyində durmaq, xoş əməllər carçısı olmaqla əbədi şöhrətə çatmağın mümkün olduğunu dərk
edir. Bu fikri təsdiq edən şair yazır:
Dünyanın işini yaxşı düşün sən,
Nə əksən onu da biçərsən.
Yaxşı iş də görsən, pis iş də inan,
Unutmaz onları bu qoca dövran.
(“Xosrov və Şirin”)
Beləliklə, əsərin ikinci hissəsi “İqbalnamə”də biz İskəndəri, həqiqətən, dünyaya xeyirxahlığın toxumunu
səpən, hamını xoşbəxt etmək arzusu ilə yaşayan, cəmiyyətdə haqq, ədalət və kamilliyin öz yerini tapması uğrunda
mübarizə aparan müdrik filosof, xeyirxah və ədalətli adı qazanan hökmdar kimi görürük.
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Deməli, müdrik şairin təbirincə desək, bütün mənalı həyatını xalqa həsr edən, qurub yaradan insanlar
xeyirxah əməlləri ilə xalqın qəlbində nəsildən-nəslə əbədi şöhrət qazanır və yaşayırlar. Bu gün adlarını
əbədiləşdirdiyimiz yüzlərlə xeyirxah insanlar, eləcə də dahi şairin öz adı buna ən böyük nümunədir.
Bu il Azərbaycan xalqı, eləcə də dünya ictimaiyyəti dahi şairin anadan olmasının 870 illik yubileyini böyük
hörmət və məhəbbətlə qeyd etmişdir. Yubiley ərəfəsində elmi konfranslar, simpoziumlar, sərgilər, yeni tədqiqat
əsərləri çap olunmuşdur.
Yubiley münasibətilə dünyanın bir sıra böyük şəhərlərində şairin xatirəsini əbədiləşdirən abidələr
ucaldılmışdır.
Nizami elə yüksək sivilizasiyalı şairdir ki, o indiki nəsillərdən 870 il əvvəl yaşasa da, mən deyərdim bizdən
870 il qabaqda yaşayır və bəşəriyyətin ağıl, kamal dünyasına gedən yolunu öz nuru ilə işıqlandırır.
Nizaminin yaradıcılığı, onun söz ordusu elə bir ilahi qüvvəyə malikdir ki, dünyanın heç bir ordusu ona
qalib gələ bilməz.
Təəssüf ki, şairin sovet dövründə keçirilən hər iki yubileyi - 1941-ci ildə 800 illiyi, 1991-ci ildə 850 illiyi
qanlı-qadalı illərə təsadüf etmişdir. Böyük Vətən müharibəsi illərində şairin azadlıq və sülh idealları Vətənin
müdafiəsində bizə dayaq oldu.
1988-ci ildən doğma yurdumuz Azərbaycan bədnam qonşularımız olan ermənilərlə müharibə şəraitindədir.
Bu şairin yubileyinin məhz belə bir vaxta düşməsi, bəlkə də, təsadüfü deyil, ilahi qanunlara uyğundur. Belə
düşünməyə ona görə əsasımız var ki, şairin bəşəri dəyərlərə malik humanist idealları bir ordu kimi əzəmətlə
səslənir və bu haqq-ədalət bərabərlik çağırışı xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə torpağına böyük sənət
abidələrinə, müdrik sənətkarlarına böhtan atan, yeri-yurdu bilinməyən xain qonşularımız olan ermənilərin
qulaqlarını kar, gözlərini kor etməyə bəs edər. Dünya şairlərinin zirvəsi sayılan Şeyx Nizaminin poetik düşüncəsi,
söz ordusu Qarabağın müdafiəsində bizimlə birlikdə dayanmışdır desək, səhv etmərik.
Ruhun şad olsun, dahi sənətkar!
Zaman. - 2015.-2 dekabr. - № 232. - S. 10 .
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Nizaminin şəxsiyyəti və ədəbi-nəzəri görüşləri
Rafiq Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor
Nizami Gəncəvi dünya şöhrətli bir qələm sahibi olmuşdur. Elə buna görə də onun yaradıcılıq nümunələri
bütün dünya alimlərinin, sənət adamlarının diqqətini cəlb etmiş, onun şəxsiyyəti, əsərləri haqqında çox müsbət
fikirlər söylənilmişdir. Bu baxımdan görkəmliə alman şairi və filosofu İ.V.Hötenin fikir və mülahizələri çox
maraqlıdır. Höte Nizami yaradıcılığına çox yüksək qiymət verir, onun qəhrəmanlıq rəvayətlərini özünəməxsus bir
dahiliklə qələmə aldığını vurğulayırdı. Mütəfəkkir Nizaminin poemalarını nəzərdə tutaraq yazırdı:
"O (Nizami - R.Y.) Məcnun ilə Leylini, Xosrov ilə Şirini - sevgililəri təsvir edir; bunlar bir-birinin vəslinə,
hissiyyat, tale, təbiət, adət, meyl, ehtiras içərisindən keçərək çata bilərlər; onları bir-birindən ayıran şıltaqlıq,
inadcıllıq, təsadüf, məcburiyyət və təcavüzdür; onlar yenə də gözəl bir halda birləşdirilirlər və son nəticələr bu və
ya başqa yol ilə yenidən bir-birindən ayrılır, uzaqlaşdırılırlar. Bu məzmundan və onun təsvirindən, heç bir şeylə
təmin olunmayan yüksək bir səy qarşıya çıxır. Poemalar olduqca gözəldir, son dərəcə çoxcəhətlidir. Onun
bilavasitə əxlaq vasitəsinə həsr edilmiş başqa şeirlərində də eyni cəzbedici aydınlıq özünü göstərir. İnsana iki
mənalı görünə bilən hər şeyi o hər dəfə yenə də praktiki nöqtəyə gətirib çıxarır və bütün sirlərin ən yaxşı həllini
əxlaqi fəaliyyətində tapır". Höte Nizamini böyük alman şərqşünası Hammer vasitəsi ilə tanımışdı. O Hammer ki,
"Sirlər xəzinəsi"nin iki yüz, "Xosrov və Şirin"in qırx səkkiz, "Leyli və Məcnun"un yüz səkkiz beytini alman dilinə
tərcümə eləmişdi. Bu tərcümələri heyranlıqla oxuyan Hötedə Nizaminin şəxsiyyəti, elmi-nəzəri səviyyəsi
haqqında dolğun təsəvvür yaranmışdı. Hammerin tərcüməsində "Sirlər xəzinəsi"ndəki ölmüş itlə bağlı rəvayəti
oxuyan Höte çox heyrətlənmiş və yazmışdı: "Nizami çürüyən itin cəmdəyindən elə əxlaq müşahidəsi çıxara bilir
ki, bu bizi heyran edir və öyrədir".
Məlumdur ki, öz əsərlərinin süjetini Firdovsinin əsərlərindən götürdüyü üçün Nizami yaradıcılığını
aşağılamaq cəhdi göstərənlər də olmuşdur. Belələrinə vaxtında və layiqli cavablar verilmişdir. Məsələn,
K.Yakobun "İsgəndərnamə"dən etdiyi tərcüməyə yazdığı giriş sözündəki bu cümlələr çox maraqlıdır: "O (Nizami
- R.Y) bir şair kimi Firdovsidən çox böyükdür". Hindistan ədəbiyyatşünası Şibli Nemaninin bu məsələ ilə bağlı
mülahizələri də maraqlıdır. Firdovsini bulaq suyuna, Nizamini isə destillə edilmiş suya bənzədən tədqiqatçı
Nizami şeirlərini büllurdan yonulmuş məmulat, Firdovsinin poeziyasını isə şəffaf dağ çeşməsi adlandırandan
sonra hər şairin sənətdə, ədəbiyyatda öz yeri olduğunu göstərmək məqsədilə yazır: "Firdovsi Firdovsidir, Nizami
isə Nizami".
Görkəmli şərqşünas alim Bertelsin Nizami haqqında tədqiqatları son dərəcə elmi əhəmiyyət kəsb edir və
dahi şairin yaradıcılıq sirlərinin açılmasına, onun sənətkarlıq üslubunun açılmasına kömək edir. Bu baxımdan
onun "Nizami və Firdovsi" adlı məqaləsi son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bertelsin tədqiqatları, Nizami
ilə Firdovsinin yaradıcılıq nümunələrini müqayisəli şəkildə təhlil etməsi çox böyük həqiqətlərin üzə çıxmasına
səbəb olmuşdur. Alimin tədqiqatında oxuyuruq: "Firdovsi öz qəhrəmanlarının psixolojisi üstündə düşünməmişdir.
O, özünə məlum olan əfsanələri vicdanla ifadə etmişdir. Lakin bu ifadələr ştapm halına gəlmiş adi sözlərə
müraciət etmişdir ki, bu da şairin ziddiyyətlərə düşməsinə səbəb olmuşdur. Nizami isə öz qəhrəmanlarının qəlbinə
girir, onunla birgə düşünür, ona görə də onun əsərində ən xırda cizgilər belə hər zaman qəhrəmanlıq xarakterinin
ümumi quruluşuna müvəffəq olur". Tədqiqatçı bədii faktlara istinadən Nizami əsərlərinin dilinin daha gözəl, daha
orijinal olduğunu nəzərə çarpdırır və xüsusi vurğulayır ki, Firdovsinin əsərlərini digər dillərə tərcümə etmək
asandır, lakin Nizaminin əsərlərini tərcümə etmək çox çətindir və tərcüməçidən çox böyük ustalıq tələb edir.
Bertelsin demək olar ki, bütün müqayisələri faktlara söykəndiyi üçün böyük maraq doğurur. Onun məqaləsinin
bir yerindəki bu cümlələrə fikir versək çox şey aydınlaşar: "Əgər Firdovsi keçmişə yekun vurmuşdusa, Nizami
əksinə olaraq ədəbiyyat tarixində yeni bir səhifə açmışdır. Onun nəzəri keçmişə ancaq gələcəyin yolunu
işıqlandırmaq üçün, həmişəlik olaraq zülmət hakimiyyətindən xilas olmağa imkan verən bir yol axtarmaq üçün
çevrilir. Firdovsi öz parlaq və ahəngdar lövhələriylə adamı heyran edir; Nizami isə düşündürür, həyəcanlandırır,
çün ki o, bəşəriyyətin böyük bir hissəsinin qarşısında indi belə növbədə duran problemlərə toxunur".
Əlbəttə, bizim məqsədimiz Nizami yaradıcılığının tədqiqat tarixini öyrənməkdən ibarət deyildir. Sadəcə
bunları ona görə xatırlatdıq ki, bu qədər şöhrətli şairin bədii yaradıcılıq haqqında mülahizələrini öyrənməyə də
xüsusi ehtiyac duyulur. Yüksək fəlsəfi, ədəbi-nəzəri düşüncəyə malik olmayan bir sənətkar bu qədər ədəbi uğur,
dünya səviyyəsində şöhrət qazana bilməzdi.
"Xəmsə", ona daxil olan mükəmməl bədii strukturlu beş möhtəşəm poema ("Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və
Şirin", "Leyli və Məcnun", "İsgəndərnamə") Nizaminin elmi-nəzəri görüşləri, onun ədəbi meyarları haqqında
ilkin dolğun təsəvvür yaradır. Bu əsərləri oxuyanda hiss olunur ki, Nizami nəinki Şərq, eləcə də ümumdünya
poetikasının bütün qanunauyğunluqlarını mükəmməl şəkildə bilən, eləcə də sənətdə daim orijinallığa,
bənzərsizliyə can atan qüdrətli bir söz ustadıdıdır. Nizaminin əsərləri təkcə mövzu və problematikası ilə deyil,
eyni zamanda bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə də diqqəti cəlb edir. Bu haqda dünyanın görkəmli şərqşünas
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alimləri, filosoflar, ədəbiyyatşünaslar zaman-zaman öz fikir və mülahizələrini söyləmiş, Nizami sənətinin ecası
qarşısında öz heyrətlərini, heyranlıqlarını gizlədə bilməmişlər.
İlk böyük əsəri "Sirlər xəzinəsi"ni oxuyanda diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də Nizaminin sözə verdiyi
qiymətlə bağlıdır. Poemanın "Bu kitabın tərtibi haqqında" adlanan bölməsində görkəmli sənətkarın bədii söz
haqqında qiymətli fikir və mülahizələri ilə tanış oluruq. Sözü qızılla, bayraqla, qılıncla müqayisə edən Nizami
üstünlüyü ona verir, ürəklər, ölkələr fəth etməkdə, zəfərlər çalmaqda, "xarabazar dünyanı abad eləməkdə" sözün
misli-bərabəri olmadığını vurğulayan sənətkarın dediklərindən belə aydın olur ki, bütün uğurlar, hörmət, yaranış
və əbədiyyət birbaşa sözlə bağlıdır. Nizami birmənalı şəkildə hər sözü yox, yeni, deyilməmiş, "bakirə" sözü
sənətkarlığın ən əsas meyarı hesab edir və iftixarla "təptəzə bir qəlibdən təzə bir heykəl tökməsindən" söhbət açır,
təzə, yeni mövzunu yeni bədii vasitələrlə əks etdirməyin vacibliyini nəzərə çarpdırır.
Əsərin "Söz haqqında" adlanan bölməsində sözü "bu cahanda cilvələnən ilk gözəl" adlandırılır. "Dünyanın
gözlərinin ilk dəfə sözlə açılmasından", "kainatın sözlə şöhrət qazanmasından", dünyada sözdən kəskin və sözdən
incə bir şey olmadığından söhbət açan şair "Köhnə qızılmı, təzə sözmü yaxşıdır?" sualına belə cavab verir:
Sordu: - Köhnə qızılmı, təzə sözmü yaxşıdır?
Söz sərafı söylədi: - Söz dünyanın naxşıdır.
Söz qasidi hər yolu hey özbaşına gedər,
Sözün gördüyü işi kimsə görməz bu qədər.
Sözün yanında gümüş torpaqdır, yalnız torpaq,
Qızıl nə itdir?! Qızıl onun adıdır ancaq.
Sözdən başqa yuxarı başda oturan yoxdur,
Mülkün dövləti yalnız onundur, danan yoxdur.
Bədii inikasla bağlı Nizaminin fikir və mülahizələri də çox maraqlıdır. Bu məsələdə görkəmli sənətkar
realist üsluba, canlı sözə daha çox üstünlük verir, bədii təsvir zamanı sözün düzünü yazmağın vacibliyini xüsusi
vurğulayır:
Söz canlı olanda abi-həyat tək,
Hər bir mümkün şeyi caizdir demək.
Doğru yazmağa var madam ki, imkan,
Neçün gəlməlidir ortaya yalan?
Qiymətdən salmışdır sözü yalanlar,
Doğrunu danışan möhtəşəm olar.
"Doğru, düzgün təsvirləri" ilə özü də dünya ədəbiyyatı tarixində möhtəşəm bir şairə, mütəfəkkirə çevrilən
Nizami bu və ya buna bənzər fikirlərləri ilə hələ XI əsrdə realizmin nəzəri-estetik prinsiplərinin təməl daşını
qoyanda həmin ədəbi metodunun yaradıcıları hələ heç dünyaya da gəlməmişdilər.
Nizami Gəncəvi bədii yaradıcılıqda az sözlə dərin mənalar ifadə etmək prinsipini də ilkin irəli sürənlər
sırasındadır. "Xosrov və Şirin" poemasındakı bu misralar dediyimizə əyani sübutdur:
Sözündə çoxluğa qoyma yer olsun,
Birin yüz olmasın, yüzün bir olsun.
Bu fikir Nizami yaradıcılığında ötəri olmamış, yeri gəldikcə o, digər əsərlərində də lakonizmdən, az sözlə
dərin məna ifadə etməyin vacibliyindən söhbət açmışdır. "Leyli və Məcnun" əsərində oxuyuruq:
Sözün də su kimi lətafəti var,
Hər sözü az demək daha xoş olar.
Bir inci saflığı varsa da suda,
Artıq içiləndə dərd verir o da.
İnci tək sözlər seç, az danış, az din,
Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
Az sözün inci tək mənası solmaz,
Çox sözün kərpic tək qiyməti olmaz.
Daha sonra şair ürəyi oxşayan bir dəstə çiçəyin yüz xırman otundan yaxşı, günəşin yüzlərlə ulduzdan daha
çox şəfəq saçmasından söhbət açmaqla lakonik, yerində, məqamında deyilən bir mənalı sözün dəyərinin nə qədər
böyük olmasını nəzərə çarpdırmağa çalışır.
Nizaminin nəzm və nəsr, qafiyə haqqında fikirləri də maraqlıdır. "Sirlər xəzinəsi" əsərində bu məsələ ilə
bağlı məxsusi bir bölmə də var: "Nəzmin nəsrdən yüksəkliyi haqqında". Elə bu sərlövhənin özündə Nizaminin
şeirə, poetik sözə necə yüksək qiymət verdiyi aydınlaşır. Ancaq şair heç də nəsri inkar etmir, onun da vacibliyini
məntiqi şəkildə xatırladır, ancaq müqayisədə üstünlüyü nəzmə verir.
O başı pozuq sözlər, o qafiyəsiz sözlər,
Sərrafların yanında qiymət almışsa əgər
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Onda gör qafiyəli sözlərin qüdrətini,
Aləmi heyran edən tükənməz şöhrətini.
Böyük ustad şeirin şeir olması üçün vəznlə, ritmlə bərabər ona xüsusi ahəngdarlıq verən, mənanın daha
dərindən qavranılması üçün yardımçı olan qafiyələrə də böyük əhəmiyyət verirdi.
Bədii sözə çox böyük dəyər verən Nizami şairliyi bütün sənətlərdən uca hesab edir, şairləri ərşin bülbülləri,
mələklərin qohumu adlandırır.
Şairlər olduğuyçün bütün sirlərə pərdə,
Onlar peyğəmbərliyin kölgəsidir hər yerdə.
Səfin önü, arxası o zaman ki, düzəldi,
Qabaqca peyğəmbərlər, sonra şairlər gəldi.
Nizami ilhamı, istedadı şairliyin ən əsas şərti sayırdı:
İlham bir atadır ki, o çalan zaman qanad,
Yaratdığı hər əsər sayılar doğma övlad.
Şair bu qənaətə gəlirdi ki, yalnız ilhamlı adamın sözü dillərdə əzbər ola bilər. İlham, istedad bədii
yaradıcılıqda çox vacib məsələdi.
Ədalət.-2015.-7 aprel.-S.6.
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Nizami Gəncəvi ərəb mənbələrində
Seymur NƏSİROV,
Qahirə Açıq Amerika Universitetinin ərəb dili və ədəbiyyatı fakültəsinin doktorantı
Uzun illər Sovetlər İttifaqının tərkibində olmuş Azərbaycan öz tarixini, coğrafiyasını və böyük
şəxsiyyətlərini müstəqil şəkildə araşdırmaqda çətinlik çəkmişdir. Bu məlumatları özündə əks etdirən mənbələr də
qərəzli şəkildə sıradan çıxardılmışdır. Müstəqillik əldə ediləndən sonra ölkəmizlə bağlı olan məlumatları ortaya
çıxarmaq məqsədilə həm ölkə daxilində, həm də xaricdə müxtəlif dillərdə yazılmış mənbələri araşdıraraq
Vətənimizə aid bütün məlumatları üzə çıxarmağa cəhdlər edilir. Mən də 19 il Misir Ərəb Respublikasında yaşayıb
təhsil aldığım müddətdə Azərbaycanla bağlı məlumatları toplamağa başladım. Ərəb dilini dərindən öyrəndikdən
sonra bu mövzunu araşdırmağa xüsusi səy göstərirdim. Araşdırma əsnasında Azərbaycanla bağlı rast gəldiyim
məlumatlar, xüsusilə xalqımızın dahi şəxsiyyətləri haqqında deyilən dəyərli fikirlər məndə qürur hissi oyadırdı.
IX əsr böyük ərəb alimi, ədəbiyyatşünas Abdullah bin Muslim İbn Quteybə “əş-Şir və əş-Şuəra” (Şeir və
Şairlər) kitabında Əbu Yəqəzan Cuveyriyyədən nəql edərək yazır: “Mədinə şəhərində yaşayan məvalilərdən
(İslam dinini qəbul etmiş qeyri-ərəblər) olan bütün şairlərin əsli azərbaycanlıdır”.
XI əsr ərəb alimi Əbu Tahir Əs-Siləfi Azərbaycan ilə Əndəlüs arasında müqayisə apararaq Şərqdə
Azərbaycanın, Qərbdə isə Əndəlüsün elm və ədəbiyyatda xüsusi rolunu qeyd etmişdir.
XIII əsr ərəb alimi İmam Cəzəri isə Azərbaycanın Mərənd şəhərindən söz açaraq demişdir: “Azərbaycan
elmin hər bir sahəsində dahi alimlər yetişdirmişdir”. Digər orta əsr ərəb mütəfəkkiri İmam Səməani isə “ƏlƏnsab” (Nəsəblər) əsərində yazmışdır: “Azərbaycan qədimdən bu günə qədər alimlər yetişdirən bir diyardır”.
Ərəb alimi İbn Aşur “Ət-Təhrir və Ət-Tənvir” (redəktə etmə və işıqlandırma) adlı təfsir kitabında
müqəddəs Qurani-Kərimin “Əl-Ğaşiyə” surəsinin on altıncı ayəsində cənnətdə vəsfi verilən xalçanın
Azərbaycanla bağlılığı olduğuna işarə etmişdir. Onun təfsirinə görə, həmin ayədə Cənnətin Azərbaycan xalçaları
ilə döşəndiyi bildirilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, İbn Aşur Quran təfsirçiləri arasında xüsusi hörmətə və nüfuza malik olan bir
alimdir. Müəllif “Əl-Ğaşiyə” surəsinin on altıncı ayəsini şərh edərkən yazır ki, burada işlənən “zərabiy” “zurbiyə”
kəlməsi cəmi olaraq, “boyanmış”, “yumşaq yundan toxunmuş kilim” və ya “xalça” mənasındadır. Xalçanı varlı
və maddi durumu yüksək olan insanların bəzək və üzərində oturmaq üçün yerə sərdiklərini yazan İbn Aşur
“Zərbiyə” kəlməsinin ərəb dilinə xas inversiya olunmuş formada Azərbaycana işarə edildiyi qənaətindədir. Belə
ki, “Zurbiyyə” kəlməsinin kar “z” samiti ilə işlənən “Əzribiyyə”yə işarə olduğunu yazan alim “a” hərfinin
silinməsinin tələffüzü asanlaşdırmaq üçün ərəb dilində geniş yayılmış fonetik qayda olduğunu qeyd edir.
Ərəb dilinin fonetik quruluşu və qrammatikası baxımından tutarlı dəlillər gətirən İbn Aşurun bu təfsiri ilə
hamı hesablaşır. Digər tərəfdən, Azərbaycanın qədim xalçaçılıq sənətinin dünyada şöhrət qazandığını və bu
ənənələrin günümüzə qədər gəlib çatdığını nəzərə alsaq, burada məntiqi bağlılığın əsasını görərik. Əlbəttə, İbn
Aşurun təfsirinə istinadən sözügedən ayənin Azərbaycanla bağlı hər hansı bir ehtimalı ortaya qoyması xüsusi
əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bu mövzuda dəfələrlə müxtəlif qəzet və jurnallarda Azərbaycan və ərəb dillərində
məqalələrlə çıxış etmişəm. İndi yazacağım məqalə isə Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvi haqqında olacaq.
Dahi şairimiz haqqında yazmaqdan öncə qədim ərəb mənbələrində Azərbaycanın və xüsusilə Gəncənin
coğrafi xəritəsinə qısa nəzər salaq. Böyük coğrafiyaşünas alim İbnu əl-Fəqih “əl-Buldan” ( Ölkələr) əsərində
Azərbaycanın sərhədlərindən söhbət açarkən yazır: Azərbaycanın sərhədləri Bərdədən Zəncana qədərdir. Bərkəri,
Sələməs, Muğan, Xuvey (Xoy), Varsan, Beyləqan, Mərağa, Nəriz və Təbriz onun şəhərlərindəndir. Şərqdən isə
Dilim, Tırım və Gilana birləşir. Bu şəhərlərdən Bərzə, Sabirxast, Xunəc, Məyanic, Mərənd, Xoy və Kulsərəni
qeyd etmək olar. Bərzənd şəhəri isə dağınıq idi. Afşin onu bərpa edib orada yaşadı. Bundan başqa, Cəncə,
Cəbirəvan, Zərduştun şəhəri Urmiyə və Azərcəşənsin atəşgahı olan Şiz şəhərlərinin də adlarını çəkmək olar. Bu
atəşgahın məcusilər arasında xüsusi yeri vardır. Səlq və Səndbaya kəndləri, Bəzz, Mayənhəric kəndləri və Ərəm
kəndləri Azərbaycan sərhədləri daxilindədir. Azərbaycanın vergisi 2000000 (iki milyon) dirhəmdir. Varsan isə, o
tərəfdən Azərbaycanın son şəhəri idi. Bərzənddən Azərbaycanın son şəhəri Varsana 12 (on iki) fərsəxdir (təqribən
58 kilometr).
Qeyd etmək istəyirəm ki, doğma Vətənimizin sərhədləri və şəhərləri haqqında yazan ərəb dilli alimlər
çoxdur. Mən isə bu məqalədə əsas mövzudan uzaqlaşmamaq üçün sadəcə biri ilə kifayətlənirəm.
Ərəb mənbələrində Gəncə bir neçə formada ifadə olunur. Böyük alim əs-Səməani Əl-Ənsab “(Nəsəblər)
kitabında yazır: “əl-Cənzi Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən biri Cənzəyə (Gəncəyə) mənsubdur”. O, Gəncəyə
mənsub olan alimlərdən bir neçəsinin adını qeyd edərək onlar haqqında fikirlərini yazır. Bunlardan İbrahim ibn
Məhəmməd əl-Cənzi, Abu Hafs Ömər ibn Osman ibn Şueyb əl-Cənzini misal göstərmək olar. “Taudihu əlMuştəbəh” (Şübhələrin aydınlaşdırılması) kitabında belə yazılır: “əl-Cənzi, Cənzəyə mənsubdur, o, elə
Gəncədir”. Eyni kitabın başqa bir səhifəsində “əl-Cənzəvi Cənzəyə (Gəncə) mənsubdur” deyilir.
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XIII-XIV əsrlərdə yaşamış coğrafiyaşünas alim əl-Qəzvini “Əsar ül-biləd və əxbər ül-ibəd” əsərində
Azərbaycanın Gəncə şəhərindən söhbət açarkən yazır ki, Cənzə (Gəncə) gürcülərə yaxın, müsəlmanların
yaşadıqları yenilməz, qədim, aran şəhərlərindən biridir, bolluq şəhəridir, xalqı dindar və xeyirxahdır. Xalqın
əksəriyyəti silahdan istifadə edə bilir və s. O, Nizami Gəncəvidən də söhbət açaraq deyir: “Dahi və müdrik şair
Əbu Məhəmməd Nizami bu şəhərdəndir”. Qəzvini Əbu Məhəmməd Nizaminin “Xosrov və Şirin”, “Leyli və
Məcnun”, “Sirlər xəzinəsi” və “Yeddi gözəl” kimi əsərlərinin olduğunu, “Xosrov və Şirin” əsərində, dini
nəsihətlərdən, hikmətli kəlamlardan, atalar sözlərindən və gözəl hekayələrdən çox istifadə etdiyini yazır. O, bu
əsərin səlcuqilər şahı Toğrul Ruslan oğlu üçün yazıldığı və sultanın da şeir və şairlərə diqqət yetirdiyi üçün
Nizamiyə böyük hörmət qazandırdığını, insanlar arasında nüsxələri yayılaraq onu məşhurlaşdırdığını bildirir.
“Leyli və Məcnun” əsərini isə Şirvan şahının istəyi ilə onun üçün yazdığını və bu əsərin analoqu olmadığını
vurğulayır. Dahi şairin hicri tarixi ilə təqribən 590-cı (1194) ildə vəfat etdiyini qeyd edir.
XVII əsrdə yaşamış böyük alim Hacı Xəlifə öz “Kəşf əz-Zunun” (Şübhələri uzə çıxarmaq) əsərində
“Xəmsə” (beşlik) adı ilə məşhur olanların adlarını çəkərkən deyir: “Onlardan biri də Şeyx Cəmaluddin İlyas ibn
Yusuf bin Muəyyid Nizami əl-Kəncəvidir”. (Ərəb dilində g hərfi olmadığından onu ya c ilə ifadə edirlər, ya da k
ilə).
XX əsrin ortalarında yaşamış Dr. Əbdunnəim Həsəneyn “Nizami Gəncəvi” adlı əsərində Azərbaycanın
Gəncə şəhərində yaşamış Nizami Gəncəvinin şahlara şeir və mədhiyyələr yazmağına baxmayaraq, o dövrdə
ətrafında baş verən hadisələr onun hakim və şahlardan daha çox tənhalığa üstünlük verdiyini qeyd edir. O, şairin
əsərlərində hər zaman yaxşı, xeyirxah əməllərə, gözəl əxlaqa, ədalətə və vəfalı olmağa çağırdığını və həmçinin
zülmdən şikayət etdiyini qeyd edir. Müəllif böyük ehtimalla şairin hicri tarixilə 539-cu (1143) ildə doğulub və
608-ci (1210) ildə vəfat etdiyini yazır.
Araşdırmalar zamanı bir neçə mənbədə ərəb şairlərinin də Nizamidən ilham aldıqları qeyd edilir. Bu
mənbələrdə Nizaminin haralı olduğu haqqında heç bir məlumat olmadığından həmin mənbələri burada
sadalamağa ehtiyac görmədim. Nizami çox böyük bir şair olduğundan və əsərlərini Azərbaycan dilində
yazmadığından, bəzi xalqlar onun azərbaycanlı olmadığını sübut etməyə, özününküləşdirməyə çalışırlar.
Lakin, məncə, Nizaminin əsərlərini dərindən öyrənsək, bu əsərlərin hansı şahlar üçün yazıldığına diqqət
yetirsək, dahi mütəfəkkirin azərbaycanlı olduğunu açıq-aşkar görərik.
Ərəb mənbələrində Azərbaycan və azərbaycanlılar haqqında araşdırma əsnasında yüzlərlə azərbaycanlı
alimin adına rast gəldim ki, onlar bütün əsərlərini yalnız ərəb dilində yazmışlar. Ərəb alimləri onların azərbaycanlı
olduqlarını birmənalı şəkildə qəbul edirlər. Bu mövzu ilə ətraflı tanış olmaq istəyənlər Azərbaycanın MƏR-dəki
səfirliyinin dəstəyi ilə ərəb dilində çap edilmiş “Ərəb mənbələrində azərbaycanlıların həyat və yaradıcılıqları”
adlı kitaba müraciət edə bilərlər. Ümid edirəm ki, bu kitab tez bir zamanda Azərbaycan dilində də çap olunacaq
və xalqımız öz Vətəni, görkəmli övladları haqqında bilmədikləri məlumatları əldə edəcək. Qeyd edim ki, kitabda
altı ildən artıq davam edən araşdırmaların nəticəsi olaraq, beş yüzə yaxın müxtəlif ərəb mənbələrindən toplanmış
yüz azərbaycanlı alim və ədib haqqında materiallar təqdim edilmişdir.
Xalq qəzeti.- 2015.- 15 mart.- S.7.
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Azərbaycan-Gürcüstan mədəni inteqrasiyası: Nizami əsərləri gürcü dilində
Vahid ÖMƏROV,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Klassik irsin tərcüməsi xalqlar arasında mədəni inteqrasiyasını gücləndirən amillərdəndir. Klassik irsin
tərcüməsi orijinal müəllifinin dünyagörüşünü, yazı üslubu və sənətkarlıq xüsusiyyətlərini, yaşadığı dövrü və
ədəbi mühiti öyrənməlidir. Aydındır ki, klassik şairlərin həyatı, dünyagörüşü, bu və ya başqa tarixi hadisələrə
münasibəti haqqında məlumatı onların əsərlərindən alırıq. Bəzən bir misranın yeri dəyişilirsə, beytin
məzmunu dəyişir. Misrada bir söz düzgün başa düşülmədikdə, tərcümədə verilən fikir təhrif olunur. Nəticədə
böyük bir şairin dünyagörüşünün düzgün öyrənilməsində dolaşıqlıq yaranır. Odur ki, klassik irsin
tərcüməsində dəqiqlik böyük əhəmiyyət kəsb edir.Filologiya elmləri doktoru Dilarə xanım Əliyeva göstərir ki,
A.Çelidze "Xosrov və Şirin"i orijinaldan, daha doğrusu, Vəhid Dəstgirdinin nəşrindən bütünlükdə gürcü
dilinə çevirmiş, hətta Dəstgirdinin Nizaminin hesab etmədiyi parçaları belə ixtisara salmamışdır. A.Çelidzenin
bu xidməti də təqdirəlayişdir, çünki sonrakı tədqiqat həmin beytlərin də Nizaminin olduğunu təsdiq etdi.
Tərcüməni orijinalla tutuşdurduqda cəsarətlə demək olar ki, tərcümə orijinala son dərəcə yaxın, dəqiq və
bədii cəhətdən yüksək səviyyədədir.Gürcü ədəbiyyatının farsdilli əsərlərin tərcüməsi sahəsində qədim və zəngin
ənənələri vardır. Gürcü tərcümə ədəbiyyatının klassik nümunələri olan "Vis və Ramin" (XII əsr), "Şahnamə"
(XVI), "Kəlilə və Dimnə" (XVIII), bunun ən yaxşı təzahürləridir. Bu ənənəyə sadiq qalaraq A.Çelidze "Xosrov
və Şirin"i forma və məzmunca tamamilə orijinala yaxın tərcümə etmiş, tam mənası ilə poemanın ruhunu verə
bilmişdir.Klassik irsi tərcümə edərkən, janr və vəzni saxlamaq xüsusi bacarıq tələb edir. Bu mənada, Nizami ədəbi
irsini tərcümə etmək, onun həm məzmununu, həm bədii keyfiyyətini saxlamaq asan deyildir. Akademik M.Rif
hələ 1940-cı ildə Nizami əsərlərinin tərcüməsi ilə məşğul olan sənətkarların qarşısına çıxan çətinliklərdən bəhs
edərkən tərcümədə Nizami şeir formasını saxlamağın da əsas şərtlərdən biri olduğunu göstərirdi.A.Çelidze
Nizami şeirinin məsnəvi janrını çox ustalıqla saxlamış və şairin poeziyasına xas olan yüksək bədii qüvvəni
verməyə nail olmuşdur. Gürcü klassik şeirində bu forma geniş yayılmasa da, onun nümunələrinə (xüsusən, XVIII
əsrdə) təsadüf etmək mümkündür.A.Çelidze orijinalın dilini mükəmməl bildiyindən Nizami ruhunu, şeiriyyətini
duymuşdur. O, şairin hər sözünə, hər ifadəsinə qayğı ilə yanaşmış, artıq söz işlətməkdən çəkinmiş, orijinaldakı
fikri birbaşa verməyə cəhd etmişdir. Mütərcim Nizami şeirindəki dərin fəlsəfi fikirləri, hikməti öz oxucusuna
çatdırmaq üçün xeyli əmək sərf etmişdir.Dilarə xanım Əliyeva göstərir ki, A.Çelidzenin tərcüməsi səlisdir,
yığcamdır. Oxucu çətinlik çəkmədən Nizami dühasının poetik fikrini, dünyəvi fəlsəfəni başa düşə bilir.
Tərcüməçinin Şərq əfsanələrini, rəvayətlərini, mifoloji adları düzgün verə bilməsi onun Şərq ədəbiyyatına
mükəmməl bələd olduğunu göstərir.Müəllif tərcümə zamanı qarşıya çıxan ayrı-ayrı ifadələr, tarixi hadisə və
şəxsiyyətlər haqqında izahat verməklə oxucunu çətinlikdən qurtarmışdır. Məlumdur ki, Nizaminin əsərləri
aforizmlərlə, idiomatik ifadələrlə zəngindir. Mütərcim orijinaldakı bu cəhətləri saxlamaq üçün gürcü dilində olan
idioma və xalq ifadələrini yerli-yerində və məqsədəuyğun bir şəkildə işlətmişdir ki, bu da tərcümənin dolğun və
canlı çıxmasına səbəb olmuşdur. A.Çelidzenin tərcüməsini çapa hazırlayan M.Todua kitaba geniş müqəddimə və
şərh yazmış, ona lüğət əlavə etmişdir. Yeri gəlmişkən, kitabın müqəddiməsi haqqında danışmağı lazım
bilirik.Yaxın Şərq ədəbiyyatı və İran-gürcü ədəbi əlaqələrinin öyrənilməsi ilə uzun illərdən bəri məşğul olan
professor M.Toduanın müqəddiməsi Nizami yaradıcılığı haqqında ayrıca tədqiqat sayıla bilər. Müqəddimənin
məziyyətlərini və qüsurlarını göstərməyi, həm də onu görə lazım bilirik ki, M.Todua özü də Nizaminin gürcü
dilinə tərcüməçilərindən biridir.Müqəddimədə Nizami yaradıcılığını geniş təhlil edilir, poemanı yazarkən şairin
istifadə etdiyi mənbələr araşdırılır. M.Todua Firdovsinin "Şahnamə", F.Qorqaninin "Vis və Ramin" əsərləri ilə
"Xosrov və Şirin" arasında ümumi cəhətlər tapır, Nizaminin istifadə etdiyi ədəbi mənbələr sırasında "Kəlilə və
Dimnə"nin adını çəkir. Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri tarixində Nizami yaradıcılığının xüsusi mövqe
tutduğunu bildirən M.Todua onun gürcü ədəbiyyatına təsirini ayrıca qeyd edir, orta əsrlər gürcü ədəbiyatında
klassik Şərq ədəbiyyatına məxsus mövzu və motivlərin, bədii ifadə tərzi və surətlərin olmasını böyük Azərbaycan
şairinin təsirilə əlaqələndirir."Xosrov və Şirin" poemasını təhlil edərkən, M.Todua əsərə yüksək qiymət verir,
Şirin surətini düzgün səciyyələndirir və onun mənəvi yüksəkliyini nəzərə çarpdırır. Lakin bununla belə, tədqiqatçı
bir sıra yanlış mülahizələr də irəli sürmüşdür ki, onları qeyd etməmək mümkün deyil. M.Toduanın ən ciddi səhv
və yanlış müddəalarından biri onun Nizamini sufi şair kimi qiymətləndirməsidir. Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyik
ki, müasir nizamişünaslıq tərəfindən tamamilə rədd edilmiş bu səhv müddəa gürcü ədəbiyyatşünaslığında illərdən
bəri davam edir və şairə həsr edilmiş həmin tədqiqatda da təkrarlanmışdır. M.Todua göstərir ki, guya Nizami elə
əvvəldən sufi əhvali-ruhiyyəli şair olmuş və bu, onun "Sirlər xəzinəsi" əsərində ifadə edilmişdir, ikinci poeması
"Xosrov və Şirin"də isə şair sufiliyi artıq bir surətin - Fərhadın şəxsində təsvir etmişdir.Nizamini sufi şair kimi
qələmə vermək cəhdi şairin yaradıcılığı ilə daban-dabana ziddir. Sufiliyin təlqin etdiyi əsas amal - bu həyatla
əlaqəni kəsmək, öz mənliyini unutmaq, bir guşəyə çəkilib Allaha qovuşmaq çağırışından ibarətdir. Nizami
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dünyagörüşünə isə bədbinlik, məyusluq, dünyadan küskünlük həmişə yad olmuşdur. Böyük humanist şair insanın
qüdrətinə, xeyrin, ədalətin qələbə çalağacağına inanır. Asketlərin əksinə olaraq, o, insanları taleyə boyun əyməyə,
həyata inanmağa çağırırdı. Nizamini passivlikdə, həyatdan küskünlükdə təqsirləndirərkən gürcü müəlliflərin ən
çox istinad etdikləri "Leyli və Məcnun" poemasında belə şairin həyata bağlılığı, insanı həyatdan zövq almağa
səsləməsi şübhə doğurmur.Nizaminin ilk poeması olan "Sirlər xəzinəsi"ndə tərəqqipərvər sufi baxışların müəyyən
dərəcədə təsirini müşahidə etmək mümkündür. Bu əsərdə böyük şair feodal zülmünü, ədalətsizliyi,
şöhrətpərəstliyi, soyğunçuluğu, qəsbkarlığı, acgözlüyü və tamahkarlığı tənqid edir, əməyi, zəhmət adamlarını,
sadəliyi, təvazökarlığı alqışlayır. Bu görüşlər müəyyən dərəcədə sufizm ideyaları ilə bağlı olmaqla bərabər, yenə
də Nizaminin tərki-dünyalıqdan, asketizmdən, mistik ruhdan uzaq olduğunu göstərir. "Sirlər xəzinəsi"ndəki
əxlaqi-fəlsəfi qənaətlər şairin həyata geniş humanist baxışının tərkib hissəsidir.Sufilər müxtəlif şüarlarla insanları
xoşbəxt həyat uğrunda mübarizədən saqındırır, hər cür zülm və məhrumiyyətlərə dözmək fikri aşılayırdılar.
Nizami yaradıcılığında isə zülmə boyun əyməmək əzmi, zorakılıq və istibdada qarşı qətiyyətlə mübarizə aparmaq
ruhu vardır. Nizami dünyagörüşünə bu səhv baxış Azərbaycan nizamişünasları H.Araslı, M.Quluzadə, M.Əlizadə,
Ə.Ağayev, Q.Beqdeli, R.Azadə tərəfindən kəskin tənqid edilmişdir.Nizamini sufi adlandıran müəlliflərə cavab
verərkən görkəmli sovet şərqşünası Y.E.Bertels "Nizami və Füzuli" əsərində yazmışdır: "İnsanlardan üz
döndərmiş, öz şəxsi iztirablarına qapılmış quru asket surətindən bir dəfəlik əl çəkmək lazımdır. İnsan təbiəti
haqqında fövqəladə biliyini Nizami öz subyektiv aləmindən əxz etməmiş, onu insanlarla daim ünsiyyətdə, daha
doğrusu, insana böyük məhəbbət və qayğı ilə yanaşmaq nəticəsində əldə etmişdir.Bundan başqa, M.Todua
Fərhadı poemanın əsas qəhrəmanlarından hesab etmir, onu epizodik surət sayır və Xosrova nisbətən bədii
cəhətdən kamil olmadığını göstərir. Müqəddimə müəllifi, həmçinin, şairin Fərhada olan aşkar və dərin rəğbətini
bir növ görmür və Nizaminin ən çox sevdiyi surətin ancaq Xosrov olduğunu iddia edir. Lakin əsərdən tamamilə
aydındır ki, Nizami feodal sarayında tərbiyə olunmuş şahzadə Xosrova tənqidi münasibət bəsləyir. Bu hökmdar
qüvvətli, gözəl, cangəvər olmaqla bərabər, eyş-işrətə aludədir, qadına əyləncə kimi baxır, nəcib, ülvi məhəbbəti
dərk etmir. Məlumdur ki, sonralar Xosrov Şirinin təsiri ilə dəyişir, təkmilləşir. Poemadan yəqin etmək olur ki,
Nizami ülvi, nəcib mənəvi keyfiyyətləri Xosrovda deyil, Şirində və Fərhadda görmüşdür. Böyük şair Şirini də,
Fərhadı da pərəstişə layiq insanlar dərəcəsinə ucaltmışdır. Fərhad poemada xüsusi rəğbətlə təsvir edilmiş çox
orijinal və maraqlı bir surətdir. O, müqəddimə müəllifinin dediyi kimi, oxucunun gözü qarşısından "ildırım kimi
çaxıb keçmir", əksinə, əsəri oxuyan hər kəsə dərin təsir bağışlayır. Həcm etibarilə Fərhad əsərdə az yer tutsa da,
bu obraz poemanın ideya məzmununda çox mühüm rol oynayır. Həmin surət üzərində böyük diqqət və məharətlə
işləyən Nizami, onu özünün ölməz qəhrəmanları səviyyəsinə qaldırmışdır.Akademik Həmid Araslının qeyd etdiyi
kimi, Fərhad "poemanın mərkəzi surətlərindən biridir. O Şirinin qəlbində hörmətli yer tutduğu kimi, oxucuların
qəlbində də həmişəlik qalır".M.Todua Fərhadı Nizami yaradıcılığı üçün orijinal surət hesab etmir. Müəllif belə
bir əsassız müddəaya istinad edir ki, Fərhadın adı Nizaminin sələfləri olan Sənai, Məsud Səd Səlmani, Xaqani və
başqaları tərəfindən çəkilmişdir. Doğrudur, Nizamidən əvvəlki şairlərin əsərlərində Fərhadın adı xatırlanmışdır.
Lakin Fərhad Nizaminin ədəbi kəşfidir. Onun simasında şair zəngin mənəvi aləmə malik olan zəhmət adamlarının
dolğun, əzəmətli, bədii surətini yaratmışdır. Nizami davamçılarının bir çoxu, əməkçi insanlar içərisindən çıxmış
həmin surəti öz əsərlərinin əsas qəhrəmanına çevirmiş, "Fərhadnamə" və "Fərhad və Şirin"lər
yaratmışlar.Nəhayət, M.Toduanın Fərhadı sufi kimi səciyyələndirməsi fikri ilə də razılaşmaq olmaz. Müəllif
poemada iki növ məhəbbətin - Xosrovun şəxsində real, həyati, Fərhadın şəxsində isə əflatuni məhəbbətin himni
verildiyini qeyd edir, Fərhadın Şirinə olan məhəbbətini "əflatuni eşq" adlandırır və belə nəticəyə gəlir ki, guya
Fərhad surəti ilahi, əflatuni eşqin təcəssümü olan Məcnun surəti üçün ədəbi hazırlıqdır, onun eskizidir. "Fərhadın
eşqinin əflatuni olması onun Xosrovla mübahisəsindən də görünür: - öləndən sonra ona (Şirinə) qovuşaram, deyə Fərhad Xosrova cavab verir".
Səs. - 2014.-16 yanvar. - № 7. - S. 15 .
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Nizami Gəncəvinin mənəviyyat dünyasına bir nəzər
MÜTƏFƏKKİR ŞAİRİN BƏDİİ-FƏLSƏFİ DÜŞÜNCƏ SİSTEMİNƏ DAİR QEYDLƏR
Siracəddin HACI,
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
(əvvəli ötən sayımızda)
Nizami "Sirlər xəzinəsi" dastanında irfan düşüncə sisteminin ən önəmli anlayışlarından biri olan
"qənaət"in mənasını açıqlayır. İrfan əhlinə görə "qənaət" anlayışı bu mənalarla yüklüdür:
- qənaət riza və məmnunluqdur, yemə, içmə, geymə kimi ehtiyacları zəruri həddə tutmaqdır, tamahkar və
ehtiraslı olmamaqdır, əldə olanla razılaşıb başqalarının haqqına və malına göz dikməməkdir, israfdan qaçmaqdır;
- çalış, halalından qazan, ehtiyacın qədər istifadə et, yerdə qalanını ehtiyacı olanlara ver;
- qənaət bitməz-tükənməz bir xəzinədir;
- qənaətkar ol ki, nemətə şükür edəsən, onun qiymətini biləsən;
- qənaət soltandır, o ancaq möminin qəlbində özünə yer seçər;
- qənaət rizanın ilk mərhələsidir;
- qənaət istənilən və sevilən şeylər olmayanda da hüzur içində qalmaqdır;
- qənaət bu dünyanı idarə etməkdir, onun səni idarə etməsinə imkan verməməkdir;
- qənaət sərvəti idarə etməkdir, onun səni idarə etməsinə izin verməməkdir;
- qənaət neməti əmanət bilməkdir;
- qənaət əldə olmayana istəkli olmamaq, əldə olana da ehtiyac duymamaqdır;
- qənaət insanın qismətinə düşən ruziyə razı olmaqdır;
- zənginlik və izzət yola çıxaraq bir dost axtarmışlar, qənaətlə rastlaşmışlar, onun yanında qərar tutmuşlar;
- qənaət də ruzidir;
- kimin qənaəti güclü olsa, hər növ şorba ona xoş gələr;
- ən çox qənaətkar olan xalqa ən çox yardım edəndir;
- qənaətkar başqasına yük olmayandır;
- ac olsa da, qənaətkar zəngindir;
- uca Allah beş şeyi beş yerə qoymuşdur, izzəti itaətə, zilləti günaha, heybəti gecə namazına, hikməti boş
qarına, zənginliyi qənaətə yerləşdirmişdir;
- düşmənindən qisas ilə intiqamını aldığın kimi, tamahından da qənaət ilə intiqam al;
- qənaətkar çox çalışmaqdan qurtular, istirahət edər, hər kəsdən üstün olar;
- tamahını sataraq onun pulu ilə qənaət satın alan izzət və insafla zəfərə qovuşar;
- gözü xalqın əlində olana tabe olanın dərdi bitməz;
- şahin səmada uçarkən dəyərlidir, ovçu onu görməz, silahı ona çatmaz. Şahin tələyə qoyulmuş leş
parçasına tamah etdimi, səmadan enər, tələyə düşər;
- qənaətkar olmaq uca məqamdır;
- bütün dünyəvi səbəb və vasitələri (mal və sərvət arzusunu) topladım, onları qənaət ipi ilə bağladım,
sədaqət mancanağına qoydum, ümidsizlik dənizinə atdım və istirahət etdim.
Nizami "Sirlər xəzinəsi" dastanında irfan düşüncə sistemində önəmli yer tutan "riza" anlayışının mənasını
açıqlayır. İrfan əhlinə görə "riza" anlayışı bu mənaları daşıyır:
- "riza" ilahi ölçüləri qəbul etməkdir, ilahi iradəyə təslimiyyətdir;
- "riza" könlünü uca Allaha bağlamaqdır;
- təvəkkülün son mərtəbəsidir;
- ilahi təqdirə razı olmaqdır;
- "riza"nın iki növü var: uca Allahın qulundan razı olması, qulun Ondan razı olması;
- sən Ondan razı ol ki, O da səndən razı olsun;
- "riza" qulun (insanın) çalışaraq əldə etdiyi məqamdır;
- "riza" ilahi feyzdir;
- "riza" ilə bağlı ortaq yol budur: o, ilk mərhələdə qulun əməyi ilə qazandığı məqamdır, sonda isə bir
haldır;
- "riza" uca Allahın hökmünə etiraz etməməkdir;
- "riza" məqamını qazananların qəlbi hüzura qovuşar;
- "riza" uca Allahın ən böyük qapısı, dünyanın cənnətidir;
- insan nəfsani arzularından qurtulsa, Rəbbindən razı olar;
- "riza" məqamını qazanmaq istəyənlər uca Allahın razı olduğu işləri yerinə yetirsinlər;
- "riza" Onun lütfü də, qəhri də xoşdur deyə bilməkdir;
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- qəlbində dünyanın dəyəri olan riza məqamına qovuşmaz;
- "riza" müsibətlər hökmünü icra edərkən qəlbin şükür içində olmasıdır;
Nizaminin mesajı var: axirət səadətini könül zənginliyi ilə qazanmaq olar. "Riza" könül zənginliyidir.
Nizami Gəncəvi "Sirlər xəzinəsi" dastanında dünyanı bu ölçülərlə tanıdır:
- dünya yaradılmışdır, onu uca Allah yaratmışdır;
- axirətin qazanıldığı yer bu dünyadır;
- dünya fanidir, ölümlüdür;
- insan bu dünyada aman verilmiş yolçudur;
- bu dünyada axirət mərkəzli bir ömür yaşa;
- ilahi ölçüləri pozma;
- dünyadakı hər şey əmanətdir;
- heç bir şeyə mülkiyyət gözü ilə baxma;
- mənim dediyin heç bir şey sənin deyil;
- hər nemətin hesabı var;
- hər an ilahi nəzarətdəsən;
- bu dünyada əbədi deyilsən, qonaqsan, ölümlü varlıqsan;
- ölümü, yenidən dirilişi, hesabı, cənnət və cəhənnəmi unutma;
- ikidünyalı ol, bu dünyanı axirətdən ayırma;
- axirət dünyanın ruhudur;
- insan bu dünyada dörd məqsədi gerçəkləşdirmək üçün var: uca Allaha itaət, yer üzünün xəlifəsi olmaq,
imtahan olunmaq və dua etmək;
- hər günah bir yükdür, günah yükü ilə axirətə getmə;
- günahın varsa, tövbə et;
- bu dünyadan axirətə aparacağın iki şey olsun: iman və saleh əməllər;
- dünya nemətlərinə aldanma, dünya malı səni deyil, sən onları idarə et, sərvətin atı olma, sərvət atın
olsun;
- bu dünya oyun-əyləncə yeri deyil;
- dünyanı məğlub etsən, göy üzünün ən uca qatında fələk sənin bayram xütbəni oxuyacaq;
- sən insansan, mələklərdən üstünsən;
- ağıllı, iradəli, vicdanlı varlıqsan;
- öz içindəki xəzinəni kəşf et;
- uca Allah səni çox sevir, ey insan, O, bu dünyanı və axirəti sənin üçün yaratmışdır, O, sənə güvənir,
Onun güvənini boşa çıxartma;
- mənan cismindən çox böyükdür;
- sən axirətə aidsən, əbədi yerin oradır;
- axirət mərkəzli bir həyat yaşa;
Nizami zamanın və dünyanın afətindən qorunmaq üçün bu ölçüləri təqdim edir:
- qorunmağın ilk şərti tanımaqdır;
- bu dünyada etdiyin hər şey axirətdə qarşına çıxacaq;
- ilahi ədalət məhkəməsindən qaçış yoxdur;
- nəfsini tərbiyə et;
- dünya nemətləri ilə yüklənmə, yolun uzundur, yüngül ol ki, mənzilə çata biləsən;
- içindəki tamah atəşini söndür;
- uca Allaha təslim ol ki, bu dünyanın yükündən qurtulasan;
- təkəbbürlü olma, o, gözünü kor edər, həqiqətdən məhrum qalarsan;
- axirətdən ayırdığın dünya dost qiyafəsindəki düşməndir;
- balaca düşmən böyük bəladır;
- nəfsinə itaət etmə;
- dünyadan yuxu kimi gizlən;
- dinə sarıl;
- irfan yoluna gəl, xəlvətə çəkil;
- sərvətə aid olma;
- dünya sevgisini qəlbindən çıxart;
- nur ol, elm öyrən;
- ömür qısadır, iki nəfəsdir, onu iman və saleh əməllərlə bərəkətləndir;
- həyatını uca Allah eşqi ilə yaşa;
- bu dünyada qəlbinə hakim olan iki dünyanın səadətinə qovuşar;
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Nizami irfan düşüncəsində önəmli yer tutan "fakr" anlayışının mənasını açıqlamışdır. Şair belə deyir:
"Hər şeyin olsa da, yenə hər şeydən uzaq ol". Bu sözlər "fakr" anlayışının mənasına uyğundur. İrfan əhli "fakr"
anlayışına bu mənaları yükləyir:
- "fakr" sözünün lüğəvi mənası "ehtiyac", "yoxsulluq", "məhrumiyyət", "yoxluq"dur;
- "fakr"ın iki mənası var: insanın hər baxımdan özünü uca Allaha möhtac bilməsi, bu mənada malı çox
olanlar da yoxsuldur, bir də sərvəti könlünə bağlamamaq;
- "fakr"ın ziddi zənginlikdir, onun da iki mənası var: könül zənginliyi, doğru bir inanca sahib olmaq, bir
də mal-dövlət zənginliyi;
- irfan əhli deyir ki, könül zənginliyi mal zənginliyindən üstündür;
- "fakr" övliyanın şüarı, saf insanların zinətidir;
- "fakr" qulun uca Allahdan başqa bir şeyə razı olmamasıdır;
- "fakr" elə bir nemətdir ki, qulu riza dərəcəsinə qovuşdurar;
- dünyanı ver, fakrı al;
- "fakr" təslimiyyətdir;
- yoxsulluq yoxsulluqdan qorxmaqdır;
- zənginlik uca Allaha güvənməkdir;
- ehtiyacın qədər ruziyə sahib ol, harama bulaşma;
- "fakr" əldə bir şey olmadığı zaman şükür və səbir etmək, olduğu zaman da paylaşmaqdır;
- "fakr" təvazökarlıqdır;
- "fakr" mülkün gerçək sahibinin uca Allah olduğunu bilməkdir;
- "fakr" almaqdan çox, verməyi arzu etməkdir;
- "fakr"ın əlaməti dünyaya meyl etməməkdir;
- "fakr" uca Allahdan başqa kimsəyə möhtac olmama halıdır;
- "fakr" sərvətə kölə olmamaqdır;
Nizami zülm və zalımla barışmadı, ədalətin səsi oldu, məzlumları qorudu, O, uca Allahı, varlığı,
cəmiyyəti, insanı dərindən öyrəndi, çox çalışdı, çalışmaq ibadətdir dedi: "Hər gecə elm öyrənmədən başımı
yastığa qoymadım", "elm öyrənmədən yatmaq haramdır", "bakirə söz söyləmək can əritməkdir"...
Nizaminin dastanları aydın göstərir ki, o, din elmlərini, şifahi və yazılı ədəbiyyatı, mifologiyanı,
psixologiyanı, fəlsəfə, astronomiya, fizika və tibbi bilir:
... Hər elmdə mən bir dəftər bəzəmişəm,
Hər bir incə fikir üçün tez qələmə əl atmışam.
Hər bir elmdən mən ziya almışam,
Hər bir elmdə mən əvəzsizəm.
... Artıq yatmaq və gəzmək məni cəlb etmir,
Bircə çarə var - o da yaratmaq.
Hər sözdən bir gül yonum,
Onun üstündə bülbültək nalə cəkim.
Nizami deyir ki, ənənəni inkar etmə, öncəkilərin irsini seçmə yolu ilə öyrən, yaxşılarını al, pislərini bir
kənara qoy, "əgər böyüklük qazanmaq istəyirsənsə, böyükləri yada sala-sala nəfəs al". Bil ki, dəyərli söz əmək
istəyir:
... Daşdan gövhər böyük çətinliklə yaranır,
Onu daşdan asanlıqla neçə ələ gətirə bilərsən?
Hər nəyə nəzər etsən, görərsən ki, xırda-xırda,
Bərk yerlərdən çox çətinliklə çıxar.
Asanlıqla gövhər tapmaq mümkün deyil,
(Mədəndən çıxarılan) gümüş təmizlənməyə möhtacdır.
Quruda, suda rənc və zəhmətə tab gətirən,
Balıqdan dirhəm, öküzdən sərvət alar.
(Ardı var)
525-ci qəzet.- 2016.- 4 avqust.- S.4.
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"Xəmsə"də türkcə sözlər
Cavad HEYƏT
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyini geniş qeyd etdiyimiz bu
günlərdə onun fars dilində yazmalı olduğu ölməz “Xəmsə”sində doğma türkcəmizi necə böyük məhəbbət
və sənətkarlıqla işlətməsini - sevdirməsini də saysız faktlar əsasında elmi tədqiqata cəlb etməyimiz övladlıq
borcumuzdur.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ciddi zəhmət nəticəsi olan “Azərbaycan şairi Nizami” kitabında,
akademik Həmid Araslının klassik ədəbiyyatımıza dair çox qiymətli araşdırmalarında bu mühüm problem
qədərincə dəyərləndirilmişdir.
Prof. dr. Cavad Heyətin “Dilimiz, ədəbiyyatımız və kimliyimiz uğrunda” kitabında yer almış
“Xəmsə”də türkcə sözlər” tədqiqatı da həmin mövzuya həsr olunmuşdur.
Adı çəkilən məqalədən bir parçanı məmnuniyyətlə oxuculara təqdim edirik
Gəncəli Həkim Nizami Azərbaycan, İran və həm də bütün dünyanın ən böyük şairlərindəndir.
O, Firdovsidən sonra ən böyük dastan və məsnəvi yazandır, lakin yazdığı dastanlara verdiyi lirik rəng və işlətdiyi
üslubla onu da keçmişdir.
Nizami təsəvvüfə meylli ruhu, romantik üslubu birləşdirib sehrli sənətilə ölməz, əbədi əsərlər yaratmışdır.
Onun əsərləri yalnız fars dili və ədəbiyyatı sahəsində yox, bəlkə bütün İslam dünyasında yayılmış, xüsusilə, türk
şairləri Nizamini izləyərək ona nəzirələr və şərhlər yazmışlar. Bu böyük türk şairlərindən misal olaraq Əlişir Nəvai
(cığatay), Məhəmməd Füzuli (azəri), Əhmədi və Xəyalini (Anadolu) göstərə bilərik.
Nizaminin əsərləri Avropa dillərinə (ingilis, alman, italyan, fransız, ispan və rus dillərinə) tərcümə edilərək
onlara şərhlər yazılmışdır. Şairin ana yurdu olan Şimali Azərbaycanda və Türkiyədə onun şeirləri nəzm və nəsrlə
türkcəyə tərcümə edilib nəşr olunmuşdur. Nizami haqqında çoxlu tədqiqat aparılmış və əsərləri barədə bir çox
kitab, monoqrafiya və məqalələr yazılmışdır. Biz ixtisara riayət etmək üçün ancaq iki-üç müəllifin yazdıqlarından
bəzi parçaları nəql edəcəyik.
Vəhid Dəstgirdi bu barədə deyir ki, mən Nizaminin əsərlərini yüz dəfədən artıq oxudum və hər dəfəsində
Xosrovun, Leylinin ölüm tablolarını oxuyarkən ağladım (Vəhid Nizamini Sədidən yüksək görüb demişdir ki,
Nizami əxlaq və paklıqda bütün dünya şairləri arasında təkdir. Onun əsərlərində bir tək çirkin söz yoxdur. Təmiz
eşqin tərəfində firdovsidən də üstündür).
Məhəmmədli Tərbiyət "Daneşməndani-Azərbaycan" kitabında Nizamini İranın ən yaxşı şairi və
Azərbaycanın ən fəsih yazanı (Əfsəhül-füsəha) adlandırmışdır.
Məşhur sovet şərqşünası Bertels 1941-ci ildə yazdığı monoqrafiyada "Xosrov və Şirin" mənzuməsini
kamillik cəhətindən dünya ədəbiyyatında bənzərsiz saymışdır. Onun yazdığına görə, bu mənzumədə ilk dəfə Orta
Şərq ədəbiyyatında insan şəxsiyyəti bütövlükdə özünü göstərmişdir. Dastandakı personaj və şəxsiyyətlər türk,
fars, tacik, gürcü, özbək və digər xalq ədəbiyyatlarına girmiş və onların Şərqdə təsiri Qərbdə Homerin təsirindən
artıq olmuşdur.
Nizami xalqını və vətənini sevən humanist bir insan kimi bütün insanlığın səadətini düşünmüş və bu idealın
həyata keçməsi üçün sosial ədalətin icrasını lazım bilmişdir. O, sosial ədalətin də islami əxlaq təməlləri üzərində
sosial yardımlaşma və həmkarlıqla bərpa olunacağına inanmışdır.
Nizami öz idealını həyata keçirmək üçün Makedoniyalı İsgəndəri müsəlman bir qəhrəman görkəmində
xəyali bir sultan, hətta peyğəmbər səviyyəsinə qaldırmışdır.
Nizami xalq ədəbiyyatına təsir etdiyi kimi, özü də əsərlərində öz doğma xalqının folklorundan - ağız
ədəbiyyatından faydalanmış və bunun sayəsində əsərlərini əbədiləşdirmişdir. Həqiqi bir müsəlman olan
Nizaminin ana yurdu Azərbaycana, xüsusilə, Gəncəyə və öz xalqına sevgisi, bağlılığı onun öz yurdunun gözəl
təbiəti və mühitindən ilham alıb xalqının folkloru ilə bərabər, dilindən türkcə sözlər işlətməsinə və atalar
sözlərinin farsca tərcümələrindən faydalanmasına səbəb olmuşdur. Bu məqaləmizdə təəssübsüz (obyektiv) bir
tədqiqatçı kimi onun "Xəmsə"sini bu baxımdan tədqiq etməyə çalışacağıq.
Bu mövzuda ilk dəfə Azərbaycanın talesiz rəhbəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dərin axtarışların nəticəsi
olaraq, "Azərbaycan şairi - Nizami" adlı ölməz əsərini 1952-ci ildə Ankarada çap etdirmişdir. Ondan sonra Həmid
Araslı, Rüstəm Əliyev və Vaqif Aslanov bu barədə elmi məqalələr yazmışlar. Ancaq İranda indiyə kimi bu
xüsusda heç bir əsər yazılmamış və ya çap etdirilməmişdir.
İran ədəbiyyatında "türk" sözü gözəl mənasında çox işlənmişdir. Məsələn, Hafizin qəzəlində:
(O, şirazlı türk bizim qəlbimizi ələ ala bilsə,
Səmərqənd və Buxaranı onun hindu (qara) xalına bağışlaram).
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Burada şirazlı türkdən məqsəd şirazlı gözəldir. Bəziləri qaşqay türklərinin nəzərdə tutulduğunu da
söyləmişlər. Həmçinin, Xaqani öz məmduhu Şirvanşaha belə yazmışdır:
(Ey Xosrov, sözləri bakirə (deyilməmiş) olan Xaqani sənin qulundur, Quluna gözəl bakirə (qız) bağışladın,
sənə eşq olsun).
Bununla belə, farsca yazan şairlərin heç biri türk sözləri, məfhumlarını Nizami qədər sevgi ilə, sitayişlə
işlətməmiş və atalar sözlərindən onun qədər geniş faydalanmamışdır. Nizami "türk" sözünü bəzən həqiqi mənada,
lakin çox yerdə məcazi mənalarda - məsələn, paklıq, gözəllik, yüksəklik, qüvvət simvolu, adil, bilici, qorxmaz,
cəngavər və qəhrəman mənasında işlətmişdir: tork-e delsetan (ürəkaçan dilbər), tork-e tənnaz (nazlı dilbər), torke nazənin əndam (gözəl əndamlı dilbər)…
Şair gözəl gözdən danışanda "çeşm-e torki" (türk gözü) sözünü işlədir və onu ceyran gözü ilə bərabər tutur.
Bir dilbərin şirin gülüşündən danışanda "xənde-ye torki" (türk gülüşü) deyir. Türk gülüşü o qədər şirindir ki, şəkər
onu qısqanır:
(şəkər, türklərin gülüşündən ürəyi xəstədir).
"Yeddi gözəl" dastanında nağıl söyləyən gözəlləri "türk" adlandırır. Gözəl Rum şahzadəsi onun gözündə
Rum soyundan bir türkdür:
(rumların nəsəbindən bir türk).
"İsgəndərnamə"nin ikinci qismində öz ideal qəhrəmanı İsgəndərin ağıl, tədbir və müdrikliyindən danışanda
onu Rum börklü türk adlandırır və belə deyir:
(İş bilənlərin sözünə qulaq asardı,
İş bilənlə işlərini görərdi.
Yoxsa, bir Rum börklü türk
Necə Hind və Çində bargah qura bilərdi).
Bu cəngavərin ordunun içindən savaş meydanına atılıb hücum etməyini təsvir edərkən türklər (türk kimi)
sözünü işlədir:
(Ordunun içindən o iti ilanın qarşısına
Dəmir zirehli türk kimi yüyürdü).
Mübaliğə olmasa, deyərdik ki, Nizamidə türk və türklük bütün maddi və mənəvi yüksəkliyin simvoludur.
O, Günəşdir və Çin dənizindən doğub dağları işıqlandırmışdır:
(Digər gün sultan həşmətli türk
Çin dənizindən dağa hücum etdi).
Başqa yerdə Çin-türk xaqanı Nizaminin sevimli qəhrəmanı İsgəndərlə müharibə üçün fərqanə, Qırğız, Çaç
(Daşkənd) və Kaşğar türklərini orduya çağırır və savaşa hazırlaşır, lakin məğlub olmamış sülh təklif edərək
barışır. Buna rəğmən ordunun hazırlanma xəbəri İsgəndərə çatır. İsgəndər səhvən Çin-türk xaqanını ikiüzlülük və
riyakarlıqda töhmətləndirir. Xaqan ona belə cavab verir: "Sülh təklifi zəiflikdən yox, sülhsevərlikdən verilmişdir".
Nizami Çin türklərindən savayı, qıpçaq, Xarəzm türklərindən də məhəbbətlə bəhs edir. O, türkdən
danışanda oğuz türklərini (Güney və Quzey Azərbaycan, Anadolu) nəzərdə tutur, çünki başqa türklərdən bəhs
eləyəndə "el" adını da sifət kimi işlədir və "qıpçaq türkləri", "Çin türkləri", "Xarəzm (qırğız) türkləri", "xələc
türkləri" və s. təbirlərini işlədir (Rüstəm Əliyev).
"İsgəndərnamə"də qıpçaq qadınlarının namusunu tərifləyir. Hindistan padşahının yazdığı məktubun
cavabında deyir ki, sən hind gözəllərindən danışırsan, amma Xarəzmdə onlardan gözəli vardır.
Nizami əski türk mifoloji adlarını: "Ayxan", "Qaraxan" ("Oğuzxan" dastanından), "Ayxan Xuban", "Toğan
şah Morğan" və b. ədəbiyyata daxil etmişdir.
(Şahların arzusu Turan xatunu,
Dünyanın vurulduğu İran banusu).
Burada Xatun "məlakə" mənasında işlənmişdir.
Zəmanədən və xalqdan şikayətlənərək belə deyir:
(Türkcəmi bu həbəşlikdə alan yox,
Dovğayı bir yemək kimi sayan yox).
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Burada "həbəş"dən məqsəd xalqın cəhalət və təəssübüdür (fanatizm). "Türk" sözü də "yüksək həkimanə
fikirlər" və ya "türk dili" mənasında olmalıdır. "Doğba" və ya "dovğa" türk şorbasıdır ki, yoğurtla hazırlanan və
indi də Azərbaycanın bir çox yerində yeyilən yeməklərdən biridir.
İndi "Xəmsə"də işlənən türkcə sözlərdən nümunə olaraq bir neçəsini göstərək:
Alaçıq:
(Himmət zərbi sarayında qəlp pula nə deyim,
Türkmən alaçığı fillərin ayağı altında dayanarmı).
Qırmızı:
(Gecə başqa bir rəng aldı,
Qırmızılığı buraxıb qaraldı).
Ozan (aşıq):
(Heyranedici çalğıçı avazxanlar
Ozan sayağı oxuyurdular).
Şillə (tapança):
(Gözə gəldiyim üçündür ki,
Nəyim varsa, əlimdən getdi.
Bahar bağıma göz dəydi,
Yel mənim çırağıma şillə vurdu).
Bunlardan başqa "çabuk", "çətir", "sürmə", "yağma", "yağı" (düşmən) və bu gün də fars dilində işlənən bir
çox sözlərə rast gəlinir. Nizami sözlərində türkcə şəkilçilərdən də faydalanmışdır.
Nizaminin əsərlərində türk sözləri, məfhumlarından başqa türk deyimləri və atalar sözləri də çox sayda
işlənmişdir. Burada nümunə üçün bir neçəsini veririk:
(Əfsunla könül əlindən qurtarmaq olmaz,
Ev oğrusuna qapı bağlamaq olmaz).
Atalar sözü: Ev oğrusunu tutmaq olmaz.
(Gəl əyri oturaq, düz danışaq,
Ondan mənə nə həqarətlər olmadı).
(Söyüd gül açar, amma bar verməz).
Atalar sözü: Söyüd ağacı bar verməz.
(Hər kəs bəhanə axtarmaqda hüşludur,
Heç kəs öz ayranına turş deməz).
(Özgələrinin süfrəsində öz çörəyini yemə,
Öz çörəyini öz süfrəndə ye).
Atalar sözü: Öz çörəyini özgə süfrəsində yemə.
(Anası ölənə oxşamaq öyrətmə).
(Şirinin dilindən)
(Böyüklər ilə baş-başa qoyma).
("Xosrov və Şirin").
Bu atalar sözü Kaşğarlı Mahmudun 920 il qabaq yazdığı "Divani-lüğatit-türk"də Xaqani türkcəsində vardır:
"Alplar birlə uruşma, bəylər birlə tutuşma". Bugünkü türkcəmizdə: "Alplar (qəhrəmanlar) ilə vuruşma, böyüklərlə
duruşma".
(Məgər bu yolun fərraşından eşitmədin ki,
Hər kəs quyu qazsa, özü düşər).
Atalar sözü: Özgəsinə quyu qazan özü düşər.
Nizaminin əsərlərində türk sözləri, ifadələri, atalar sözləri çoxdur. Biz nümunə üçün burada bir qismini
göstərdik. Fikrimizcə, bunlar böyük şairimizin ana dilinə və folkloruna olan bağlılığını və dərindən bələdliyini
göstərməyə kifayətdir.
Ədəbiyyat qəzeti. - 2014.-14 fevral. - № 6. - S. 1,4 .
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İsgəndəriyyə Kitabxanası Nizami irsi haqqında kataloq hazırlayır
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, İsgəndəriyyə Kitabxanasının (Misir) direktoru, Dünya
Elektron Kitabxanasının icraçı direktoru İsmayıl Seragəldinin rəhbərliyi ilə Şərq mədəniyyətinin dahisi Nizami
Gəncəvinin irsindən ibarət kataloq hazırlanır.
İsgəndəriyyə Kitabxanası tərəfindən hazırlanan kataloqa Nizami irsini araşdıran dünya tədqiqatçılarının
əsərləri, “Xəmsə”nin əlyazmalarının dünya arxivlərində mövcud olan nüsxələrinin qeydiyyatı, şairin irsinə həsr
olunmuş kitablar, araşdırmalar, məqalələr daxildir. Layihənin I mərhələsində Harvard, Kembric, Oksford,
Konqres Kitabxanası, Fransa Milli Kitabxanası və İsgəndəriyyə Kitabxanasındakı arxivlərin kataloqlaşdırılması
nəzərdə tutulub.
Bu günlərdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi idarə heyətinin Afinada (Yunanıstan) keçirilən V
toplantısında layihənin təqdimatı olub. Təqdimatda iştirak edən Latviya, Bolqarıstan və Rumıniyanın sabiq
prezidentləri Vaira Vike-Freiberqa, Petar Stoyanov, Emil Konstantinesku, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri
Marianna Vardinoyannis və digərləri layihəni Nizami Gəncəvi irsinin araşdırılması istiqamətində atılan önəmli
addım kimi qiymətləndiriblər.
Mədəniyyət. - 2014.-28 fevral. - № 16. - S. 3 .
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“Nizami poeziyası ilə bağlı araşdırma aparmaq istərdim”
Mehparə
“Dünya hələ bu dahi mütəfəkkirin irsi haqqında az məlumatlıdır. Onun əsərləri, “Xəmsə” ingilis,
fransız, alman, çin və s. əsas dünya dillərinə tərcümə olunmalıdır. Hesab edirəm ki, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin prioritetlərindən biri də budur”.
Aprelin 27-də Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi idarə heyətinin VI toplantısı keçirildi.
Toplantıda qurumun həmsədri, Latviyanın sabiq prezidenti, Şərqi Avropada ilk qadın dövlət başçısı Vayra VikeFreyberqa da iştirak edirdi. Xanım Vike-Freyberqa eyni zamanda BMT baş katibinin xüsusi elçisi, Madrid
Klubunun prezidentidir. Fürsətdən istifadə edib onunla həmsöhbət olduq.
- Siz böyük həyat təcrübəsinə malik bir insansınız. Bu həm sizin möhtəşəm karyeranızla, həm də
həyatınızda iz qoymuş müharibə ilə, mühacirətlə bağlıdır. Bəlkə söhbətə lap əvvəldən başlayaq?
- Bilirsiniz, Latviya I Dünya müharibəsindən sonra, 1918-ci ildə müstəqilliyini elan edib. 1919-cu ildə
bolşeviklər ölkənin böyük bir hissəsini işğal ediblər və çox repressiv, amansız siyasət yeridiblər. Amma təxminən
bir il sonra ölkəmiz suverenliyini bərpa edib. 1940-cı ildə Almaniya Polşanı işğal edəndə Sovet İttifaqı da Baltik
ölkələrində özünün əsaslarını qoydu. Anam xatırlayırdı ki, həmin vaxt yerli əhali məcburən silah gücünə
referendumda iştirak edib. Hətta onlar heç səsvermə məntəqəsinə də getməyiblər. Silahlı adamlar evlərə gəlir və
sual verirdilər: siz Latviyanın Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmasını istəyirsiniz? Əlbəttə ki, əhali “bəli”
cavabını verirdi. 1940-cı ilin iyununda Baltik ölkələrindən mülki əhalinin bir hissəsi deportasiya olundu,
əksəriyyət soyuq Sibirə göndərildi. 1941-ci ildə Almaniya ilə Sovet İttifaqı arasında müharibə başlandı.
Latviyalılar Stalin rejiminin necə repressiv olduğunu gördüyünə görə, almanlar gələndə sanki azadlıq əldə
etmişdilər. 1945-ci ildə almanlar müharibəni uduzdu, Qırmızı Ordu yenidən Latviyaya daxil oldu, Sovet İttifaqı
dedi ki, biz sizi faşistlərdən azad etmişik. Mənim valideynlərim isə müstəqil Latviya istəyirdilər. Beləliklə, biz
Stalin rejimindən və Qırmızı Ordudan qaçıb Qərbə getdik. Qeyd edim ki, həmin vaxt Stalin rejimini qəbul
etməyən təxminən 7 milyona yaxın insan Şərqi Avropadan qaçqın kimi Almaniyada məskunlaşmalı oldu. Çox
ağır vaxtlar idi. Mənim kiçik bacım üç həftədən sonra qaçqınlıq şəraitinin ağırlığına tab gətirə bilməyərək vəfat
etdi. Babam, nənəm, xalalarım, dayılarım ailəsi ilə Sovet sistemini qəbul edib qalmışdı. Çünki onların başqa
seçimi yox idi. Təsərrüfatlarını, ev-eşiklərini qoyub getmək istəməmişdilər. Amma onların da həyatı ağır idi.
Sovet rejimini qəbul edib Latviyada qalanlar bütün imkanlarından məhrum oldular. 1944-1949-cu illərdə böyük
sürgün baş verdi. Bir sözlə, Latviya Sovet İttifaqına daxil olduğu illərdə xoşbəxt deyildi. Nəhayət, 1991-ci ildə
Latviya müstəqilliyini bərpa etdi.
- Siz torpaqlarınızın işğal olunması, qaçqınlıq barədə danışanda mən dünyanın bir çox yerlərində bu
gün də davam edən bənzər olayları xatırladım. Azərbaycanın da ərazisinin bir hissəsi 20 ildən çoxdur ki,
Ermənistan tərəfindən işğal edilib. Bu vəziyyətin həlli yolu kimi nə təklif edərdiniz?
- Əslində, müharibələr bir-birinə düşmən münasibətindən yaranır. Tarixən ölkələr başqa ərazini tutmaq,
təbii sərvətlər uğrunda müharibələr ediblər. Məsələn, götürək Avropanı. Fransa və İngiltərə yüz il, Fransa və
Almaniya 30 il qanlı müharibə aparıb. Müasir müharibələrdə isə kənar təsir, kənar qüvvələr əsas rol oynayır.
Məsələn, bu gün Suriyada lokal müharibə gedir, amma eyni zamanda xaricdən də müdaxilə var. Eləcə də Qarabağ
münaqişəsi də, təəssüf ki, xarici qüvvələrin təsiri ilə neçə illərdir uzanır. Təəssüf ki, beynəlxalq birlik, BMT
dünyada baş verən müharibə və münaqişələri həll etmək üçün təsirli mexanizmlərə malik deyil. Ruandada bir
milyona yaxın insan qırğınların qurbanı oldu, lakin BMT müdaxilə edə bilmədi. Srebrenitsada 8 min müsəlman
qətlə yetirildi, yenə eyni vəziyyət oldu. Çünki BMT yerli konfliktlərdə iştirak etmir. BMT hələ də müdafiə
məsuliyyəti konsepsiyası uğrunda mübarizə aparır. Əgər iki tərəf bir-biri ilə vuruşursa, hər ikisi də haqlı olduğunu
iddia edir. İşğala məruz qalan Azərbaycan torpaqlarına gəlincə, təəssüf ki, belə vəziyyət İraq, Əfqanıstan daxil
olmaqla dünyanın bir çox hissəsində baş verir.
- Siyasi və tarixi mövzulardan bugünkü ictimai fəaliyyətinizə keçək. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin həmsədri kimi, necə düşünürsünüz, bu qurumun əsas prioriteti nə olmalıdır? Ümumiyyətlə,
Nizami irsinin müasir dövrdə mədəniyyətlərarası dialoqun genişləndirilməsində rolunu necə
dəyərləndirirsiniz?
- Düşünürəm ki, müasir dünya Nizaminin yaşadığı XII əsr haqqında daha geniş məlumata malik olmalıdır.
Fikrimcə, dünya hələ bu dahi mütəfəkkirin irsi haqqında az məlumatlıdır. Latviyada Nizami haqqında eşidən bir
neçə insan tanıyıram. Maraqlı fakt odur ki, onlar sovet dövründə bu mütəfəkkir haqqında eşidiblər. Qərbdə
yaşayan alimlər, tədqiqatçılar onun əlyazmalarından xəbərdardırlar. Əsərlərinə çəkilmiş miniatür sənəti ilə
maraqlanırlar. İncəsənətə önəm verən, dünya mədəniyyəti ilə maraqlanan avropalılar və amerikalılar Nizamini
dahi şəxsiyyət kimi dəyərləndirirlər, əsərlərini sevirlər. Təəssüf ki, Nizaminin əsərlərinin dünya dillərinə
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tərcümələri azdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin əsas prioritetlərindən
biri də budur. Onun əsərləri, “Xəmsə” ingilis, fransız, alman, rus, çin və s. əsas dünya dillərinə tərcümə
olunmalıdır. Düzdür, onun doqquz əsr öncəki tarixə malik olan poeziyasını tərcümə etmək çətindir. Mənə gəlincə,
Nizami Gəncəvinin poeziyası ilə bağlı araşdırma aparmaq və bu araşdırmaları hekayələrin strukturu ilə
birləşdirmək istərdim. Bilmək istərdim ki, o, əsərlərində ən çox nədən bəhs edir. Çünki mən Latviyanın ənənəvi
poeziyası ilə də yaxından maraqlanıram. Əgər mənim başqa ömrüm olsaydı, yəqin ki, fars dilini öyrənərdim və
Nizamini orijinalda oxuyardım. Amma bu mümkünsüzdür. Buna görə də yalnız tərcümələrdən istifadə edə
bilərəm.
- Siz səkkiz illik (1999-2007) prezidentliyiniz dövründə Latviyanın həm Avropa İttifaqına, həm də
NATO-ya üzv olması ilə adınızı tarixə yazmısınız. Dövlət başçısı kimi bu məsuliyyəti necə yaşamısınız?
- Prezident olmaq böyük məsuliyyət və eyni zamanda özünə əminlik deməkdir. Əgər insan özünə əmin
deyilsə, edəcəyi hər hansı bir işə tərəddüdlə yanaşırsa, bu zaman çətinlik meydana gələcək. Məsələn, əgər özünə
inamın azdırsa, cərrah ola bilməzsən. Sən əməliyyat apararkən insanın sağlamlığını önəmli sayaraq səbirli
olmalısan. Prezident də etdiyi hər bir işə inamlı olmalıdır. Sən bir siyasətçisən və ölkəni, fərdiyyəti anlamalı, təhlil
etməli və diaqnoz qoymalısan. Prezident olmaq sadə iş deyil, lakin yaxşı və kifayət qədər məsuliyyətli işdir.
- Uzun illərdir ki, aktiv siyasi, ictimai fəaliyyətinizlə yanaşı xarici görünüşünüzlə, xüsusilə də çox
səliqəli saç düzümünüzlə diqqəti cəlb edirsiniz...
- Mən artıq bu iş üzrə professoram (gülür). Mən əvvəllər bərbərə 3 ayda bir dəfə gedirdim. Saçım əvvəllər
başqa formada idi. Prezident olandan sonra sən istənilən an kameraya tuş gəlirsən. Və həm də zahiri görünüşlə öz
ölkənin imicini təqdim edirsən. Mən saçlarımın qaydada olmasına görə ölkəmə minnətdaram və saç düzümümü
zarafatla “savaş dəbilqəm” adlandırardım. Mən işə gedəndə, ictimaiyyət qarşısında olanda əsgərəm. Mənə görə,
saçımdakı bu sprey mənim dəbilqəmdir.
- Bakıya səfərinizin bir məqsədi də burada keçirilən II Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumudur.
Forumdan gözləntiləriniz nədir?
- Budəfəki foruma çoxlu sayda sabiq dövlət və hökumət başçısı qatılıb. Biz geniş təcrübəyə malikik.
Doğrudur, indi bizim nə hakimiyyətimiz var, nə də qərar qəbul edə bilərik. Lakin ictimai rəyə və müzakirələrə
təsir edə bilərik. Ümidverici təklifləri BMT-nin müzakirəsinə ötürə bilərik. Forumun məqsədlərindən biri «Post2015» gündəliyində duran əsas məsələlərə dair milli, beynəlxalq qərarlar qəbul etmək və dialoq aparmaqdır. 2015ci ildə sivil dünyanın prioritetləri nələr olmalıdır. 2015-ci ildə BMT-nin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri
də yoxsulluğun kütləvi şəkildə azaldılması və inkişafa doğru irəliləməkdir. Bəzən dünya bizi çox təəccübləndirir.
Son zamanlar Ukraynada baş verən hadisələr böyük təəccüb doğurdu. Eyni zamanda hal-hazırda bizim davamlı
inkişafa, müştərək cəmiyyətə ehtiyacımız var.
- Son olaraq nə demək istərdiniz?
Son olaraq onu demək istərdim ki, mən Azərbaycana artıq bir neçə dəfə səfər etmişəm, ölkənizi çox
sevirəm. Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti, ədəbiyyatı, Nizami kimi dahi şairi var. Odur ki, mən Azərbaycan
dilini öyrənmək istərdim.
Mədəniyyət. - 2014.-30 aprel. - № 32. - S. 7 .
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Nizaminin yaradıcılığında cərəyanlaşma
Yeqzar Cəfərli
Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli simalarından olan N.Gəncəvinin yaradıcılığının ayrı-ayrı
sahələri yetərli qədər tədqiq olunmuş, amma şairin yaradıcılığında cərəyənlaşma məsələləri nisbətən az
işlənmişdir.
Nizaminin tarixə baxışı obyektivdir. Onun əsərləri intibah dövrü tariximizi öyrənmək üçün çox dəyərli
qaynaq sayıla bilər. Bu ilk olaraq onun əxilik təriqəti haqqında verdiyi bilgilərdən aydın olur. Nizami əxilik
əqidəsinə malik insanların yaşayacağı ideal bir cəmiyyətin arzusunda olmuşdur. O, özü də bu təriqətin fəal
üzvlərindən olub, Əxi Fərrux Zəncaninin müridi idi. Orta əsrlərin feodal dünyasında böyük nüfuza malik olan
əxilər sənətkarları, şair və alimləri yadellilərin qətl və qarətindən qoruyar, müharibələrdə ərlərini itirmiş dul
qadınları himayə edirdilər.
Nizami özündən öncəki tariximizi çox gözəl bilirdi. Görünür, o, ölkəmizin əfsanələrdən başlayan tarixinəNuxada, Bərdədə və Qafqaz dağlarında yaşayan Amazon (həməzən-zənən-qadın) tarixinə bələd idi. “Xosrov və
Şirin”də Məhinbanu, Şirin, “İsgəndərnamə” də Bərdə hökmdarı Nüşabə və Nüşabənin İsgəndərlə görüşü (nəzərə
alsaq ki, tarixdə Amazon qadınlarının İsgəndərlə görüşü haqqında əfsanə mövcuddur) heç şübhəsiz öz kökünü
buradan götürürdü. Onun bu əfsanələrdən bəhrələndiyi açıq-aydın görünür.
Tarixdən bəllidir ki, Makedoniyalı İsgəndər Qafqazda olmamışdır (bu barədə heç bir tarixi məlumata rast
gəlinmir). Onun Azərbaycana gəlişi və Nüşabə ilə görüşü və bu müdrik qadın tərəfindən mənən məğlub edilməsi
şair təxəyyülünün məhsulu idi. Nüşabənin İsgəndəri tanıyıb ona toxunmaması, sonradan ruslara mübarizədə
ondan istifadə etməsi bir azərbaycanlı qızının uzaqgörənliyi idi.
Nizami real tarixi hadisələri romantikləşdirə, romantik hadisələri isə asanlıqla real hadisələrlə bacarıqla
bağlaya bilirdi. Məsələn, Makedoniyalı İsgəndərin Şərqə yürüş etdiyi e.ə IV yüzildə ruslar tarixdə bir o qədər də
gözə çarpmırdılar. Nizami rusların Bərdəyə 944-cü il yürüşünü asanlıqla bu hadisə ilə uyğunlaşdırır. Nüşabənin
simasında ideal Azərbaycan qızının görkəmini yaradır. Avropada Janna Darkı istisna etsək, keçən əsrin
əvvəllərinə qədər dünyada tanıdılası bircə qadın qəhrəmanları olmadığı dövrlərdə, qadınlara kölə nəzəri ilə
baxıldığı dövrlərdə Nizaminin və ondan sonrakı şairlərin bədii əsərlərlərində ideal qadın obrazlarına çox rast
gəlinir. Bununçün biz böyük Nizamiyə borcluyuq.
Ümumiyyətlə Nizaminin yaradıcılığının özünəməxsus cəhətlərindən biri də o idi ki, o qadına romantik
deyil, realist münasibət bəsləyirdi. Ondan əvvəlki şairlərin (Firdovsi) “qadınla əjdahanın hər ikisi torpağa gömülsə
yaxşıdır, dünya hər iki napakdan pak olsa yaxşıdır” fikrinə əks olaraq qadını əsil ideal qəhrəman kimi yaratdı.
Nüşabədən fərqli olaraq Şirin tarixi şəxsiyyətdir. Tarixdən oxuyuruq ki, Sasani şahı II Xosrov Pərviz daha
öncələr Bizansla bağlanmış müqaviləni pozaraq 603-cü ildə Konstantinopola yürüş edir. Bundan istifadə edən
Albaniya əhalisi İran əsarətindən qurtulmaq üçün üsyan qaldırır. Üsyana Alban katolik kilsəsinin başçısı,
dövrünün böyük alimi olan Viro başçılıq edirdi. Bəlli ki, daha güclü olan Sasanilər qalib gəlir. Əhalinin qarət
olunmuş var-dövləti ilə birlikdə Azərbaycanın iki ən qiymətli incisi - Albaniyanın ən gözəl qızı Şirin və katalikos
Viro da Pərvizin sarayına aparılır. Kalankatlı Musanın “Albaniya tarixi” əsərində oxuyuruq ki, hər dəfə şah
Vironu qətl etdirmək istəyəndə Şirin onun qarşısını alır, Vironu göz bəbəyi kimi qoruyurdu. Viro Xosrovun
ölümündən sonra Albaniyaya qayıtdı, xalqını xəzərlərin hücumundan qorumaq üçün səylə çalışdı.
Şairin yaradıcılığının əsasını ideal hökmdar obrazı yaratmaq təşkil edir. Nizamiyə qədərki ədəbiyyatda da
ədalətli şah konsepsiyası mövcud idi. Xüsusilə də Firdovsinin əsərlərində şah nəslindən olmayan və xüsusi bir
ilahi qüvvə verilməmiş insanların şah ola bilməyəcəkləri iddia olunurdu. İlk olaraq Nizami bu fikri alt-üst edərək
bildirdi ki, sadə xalqın içərisindən çıxmış ən adi bir kəndli belə şah ola bilər. Yetər ki, elmli və ədalətli olsun,
xalqın əmlakını qoruya bilsin.
Bütün bunları – Nizaminin ədalətli şah yaratmaq istəyi, onun arzularının genişliyi bir növ romantizmin
təzahürü kimi başa düşülə bilər. Lakin bir çox tənqidçilər bununla razılaşmayaraq Nizamini klassizmin
nümayəndəsi kimi qələmə verirlər. Mən düşünürəm ki, Nizami yaradıcılığına istər klassik, istər realist, istərsə də
romantik cərəyan rakursundan baxmaq olar.
“İsgəndərnamə”dən öncəki əsərlərində o, ədalətli şah yaratmağa dəfələrlə cəhd edir. Lakin bunların heç biri
ideal surətlər deyildi. Bu şahlar ara-sıra qəzəblənər, insanların qətlinə fərman verərdilər (Bəhram Fitnənin ölümü
haqqında fərman verdiyi kimi). Şairin ədalətli şah konsepsiyasında bir ziddiyyət vardır. Bütün yaradıcılığını əhatə
edən ziddiyyətlər “İsgəndərnamə”də daha da qabarır. Bu zaman onun dünyagörüşündə inqilaba bərabər bir
dəyişiklik yaranır. Həmişə Allahdan ədalət gözləyən, adil hökmdarlara inanan Nizami bunun mümkün
olmayacağı qənaətinə gəlir və:
Padşaha nəsihət verən bir insan,
Toxumu şor yerə səpmiş o nadan.
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-deyir. Onun uzun illər ümüd bəslədiyi ədalətli şah ideyası bir nəticə vermədikdə sonda ədalətli,
bərabərhüquqlu, insanların bütün hüquq və vəzifələrinin qorunduğu bir cəmiyyət yaratmaq ideyasına gəlir. Belə
bir cəmiyyət ki:
Burda bərabərdir hamının varı,
Bərabər bölərik bütün malları.
Bizdə artıq deyil heç kimdən heç kəs,
Bizdə ağlayana bir kimsə gülməz.
Nizaminin ideal cəmiyyət haqqındakı arzuları utopiya idi. O, bu ideyanı ortaya atmaqla “Utopiya”
müəllifini 400 il qabaqlamışdı. Bu şairin romantik arzuları idi. İcrası mümkün olmayan arzular idi. Çünki, Nizami
bu cəmiyyəti yaratmağın yolunu bilmirdi. Kiminsə tərəfindən hazır yaradılmış bir cəmiyyət arzusunda idi.
Nizami əsasən idealist filosof olsa da ara-sıra onun baxışlarında materialist ideyalara rast gəlinir.
Ağıllı adamdır dünyada o kəs,
Gözü görməyəni heç qəbul etməz.
Nizamini bir şair kimi qəbul edib tərifləyən M.F.Axundzadə də gözlə görə bilmədiyinə və əllə toxuna
bilmədiyinə inanmadığını söyləyirdi.
Sosializm realizminin qəti şəkildə rədd etdiyi ədalətli hökmdarı yaratmaq həqiqətən də mümkün
idimi? Fikrimcə orta əsrlər feodal dünyasında yox. Bunu ancaq demokratik cəmiyyətdə həyata keçirmək
mümkündür.
Feodalizm cəmiyyətində zülm və özbaşınalıqlar o qədərdi ki, tək-tək ədalətli hakimlər belə gözdən yayınır,
unudulurdu. Nizami məhz bunları mədh edir və bununla da hökmdarlarla xalqın arasındakı dərin uçurumu aradan
qaldırmaq istəyirdi. Zalım hökmdarlara isə “öz əməllərinizin “mükafatını” elə bu dünyada alacaqsınız” mesajını
verirdi.
Nizami zalım padşahları gah qoca qarının, gah da quşların dili ilə ifşa edirdi. Beləliklə öz boynunu
məsuliyyətdən kənara çəkirdi. O, daha artıq cəsarət göstərib ya özü, ya da bir alimin adı ilə bunu etsəydi, bir
maarifçi çərçivəsindən çıxıb mütərəqqi romantizmə və ya realizmə qoşula bilərdi. Bu, Nizami yaradıcılığının
məhdud cəhəti idi. Onun digər bir məhdud cəhəti isə əksər müsbət qəhrəmanların-şahların zülmkarlığı onlara
ölümqabağı yuxuda bildirilməsi idi. Və onlar yuxudan oyanan kimi dönüb bir andaca ədalətli olurdular. Bunun
isə geniş xalq kütlələrinə heç bir xeyri olmurdu.
Böyük şair sözə, sözün qüdrətinə inanırdı. Yaratmaq istədiyi ədalətli hökmdarları da məhz sözün qüdrəti
ilə dəyişəcəyinə inanırdı.
Kim ki, sözə verdi sığal, səhmanı,
Sözlə bişirdi çiy olan insanı,
“Nuşirəvan və bayquşların söhbəti”ndə də zalım hökmdarı bu vasitə ilə yolundan döndərir və o, ədalətli
şah olur. Dövrünün zalım hökmdarlarını “ədalətli” Nuşirəvandan ibrət götürməyə çağırır. Bertelsin “Sirlər
xəzinəsi”nin açarı adlandırdığı “Sultan Səncər və qarı” hekayəsində isə şair daha sərt mövqedə çıxış edir. Onun
fikrincə şah ölkədə hər işi sahmana salmalı, xalq ondan güc və qüvvət almalı, xalqın səadəti üçün keşik çəkməlidir.
Nə hünər göstərmisən taxt başına gələli?
Alt-üst etdin, taladın, viran qoydun hər eli.
Dağ kimi ucalmışdı bir zaman Türk dövləti,
Sən yıxdın o şöhrəti, batıb getdi o ad-san.
Demək sən türk deyilsən, yağmaçı bir hindusan,
Qalx, ey dərdli Nizami bu dünyanı qucaqla
Ürəklər qana döndü, elə sən də qan ağla.
Deyərək türk dünyasının zəifləməsinə dərin təəssüf edirdi.
Əsərlərinin böyük hissəsində şairə, sənətkara, anlamlı sözə qiymət qoyulmamasından şikayət
edir. Zalımların məzlumlara qan uddurmasına qəlbən acıyır. Məzlumlara edilən zülmü matəm saxlayıb qara olan
göz bəbəyinə bənzədirdi
Gözlərinin bəbəyi neçin qaradır?
İnsanlıq ölmüşdür, matəm saxlayır.
Məzlumların ahını duyunca bu dünyanı qarğıyır, zalımları cəhənnəm odu ilə qorxudurdu. Onun zatən başqa
bir yolu da yox idi. Çünki, cəmiyyətin dağıdılması yollarını bilmirdi. Nizaminin yaradıcılığı janr etibarı ilə
çoxşaxəli olduğu kimi ədəbi cərəyan etibarı ilə də çoxşaxəlidir. O, gah təsəvvüfə, gah maarifçiliyə və romantizmə,
bəzən də dövrünün eybəcərliklərini cəsarətlə qamçılamaqla, qadınlara münasibəti ilə realizmə meyl edirdi. O,
ardıcıl olaraq nə təsəvvüfə, nə maarifçiliyə, nə romantikaya, nə də realizmə qoşulmadı. Ona görə də şairin hansı
ədəbi cərəyana daha çox meyl etməsini söyləmək çətindir. Bütün bunlara baxmayaraq o, həyatı boyu apardığı
mübarizəsində yalnız bir demokrat səviyyəsinə yüksələ bildi. Dünyanın dəyişəcəyinə, başqa bir romantik
dünyanın yaranmasına sarsılmaz inam bəsləyirdi. Öz xarakterinə görə nikbin olan şair insanı ona verilən ömürdən
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səmərəli istifadə etməyə çağırır, gəncliyi ötüb keçən karvana bənzədirdi. O, inanırdı ki, insanlar haçansa ayılacaq,
paxıllıq məhv olacaq, qaranlıq dünyanı işıqlı dünya əvəz edəcək.
Sərxoşluq edən huşyar olacaq bir gün,
İllərlə yatan bəxtim bidar olacaq bir gün.
Ona görə də bu fani dünyanı unudub nə qədər ki, sağsan dünya nemətlərindən istifadə et. Burada o.
müvəqqəti də olsa tərk-dünya sufilərdən uzaqlaşır.
Kədərə dəyməz bu dünya, şən keçin,
Kim deyir bu saray tikilib qəmçin.
Şənlikçün yaranıb dünya, bunu bil,
O, zillət, fəlakət ocağı deyil.
Bəzi şerlərində isə şair geniş xalq kütlələrini zülmkarlara qarşı açıq mübarizəyə çağırır.
Nə üçün boynuna min yük alırsan,
Zalımın zülmündən razı qalırsan?
İnsanlardan aciz olmamağı, əsarətə qarşı mübarizə aparmağı tələb edirdi.
Nizaminin dövründə təriqətlər hələ bir o qədər də geniş yayılmamışdı. Şair Atabəylərin yaratdığı əminamanlıq şəraitində yaşayırdı. Ona görə də özündən sonrakı şairlərə (məsələn, Füzuliyə) nisbətən ruhən və cismən
daha çox azad idi və daha sərt çıxış edə bilərdi. Amma təəssüf ki, onun yaradıcılığında biz bunu görmürük.
Nizami elmə, alimə böyük dəyər verirdi.
Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
-deyirdi. Ona görə də sözlə insanların tərbiyələnmədiklərini görüncə yaradıcılığının müəyyən bir
mərhələsində özünün maarifləndirmə konsepsiyasını meydana atır. Bu yolla əbəs olaraq hakim təbəqələri zülm
etməkdən çəkindirmək istəyirdi.
İnsan Nizami üçün müqəddəs idi, ən uca varlıq idi. Yazdığı bütün əsərlərində insan hüququnu, ləyaqətini
daim ucaltmağa çalıçır, onları zülmə tabe olmamağa, mübarizə aparmağa çalışırdı.
Çarpış dünya ilə şiri-nər kimi
Yoxsa udar səni bir əjdər kimi.
Çox sevdiyi insanı sufilər kimi nəfsdən çəkindirirdi. Sadə əmək adamlarına hörmət bəsləyərdi. Ən zalım
şahları ən sadə adamların dili tərbiyələndirməyə çalışırdı. Xalqın halına acıyıraq deyirdi:
Öylə bir ixtiyar olsaydı məndə,
Qoymazdım bəndəyə möhtac bir bəndə.
Şair yaşadığı zamanın bütün ictimai-siyasi hadisələrinə qarışır, əsil realist mövqe nümayiş etdirərək şeri,
sənəti xalqdan ayrı təsəvvür etmirdi. Ona görə də riyakarlıq yuvası olan saraylardan çəkinər, sadə xalqın arasında
yaşayırdı.
Nizami sufi şairi deyildi. Lakin sufizmə meyl onun bütün əsərlərində görünməkdədir. Ümumiyyətlə
sufizmin mövcud olduğu bütün dövrlərdə təsadüf şairlər tapılar ki, sufiliyə qoşulmasın və ya heç olmasa ona meyl
etməsin. O, Allaha, peyğəmbərə qarşı çıxmasa da dinin özüllərindən sayılan namaza, cənnət-cəhənnəmə qarşı
çıxır, xalqı dərdlərini unudub meyxanaya gəlməyi tövsiyə edirdi. Bu zaman o, sufilərlə birləşirdi.
Nizaminin eşqə münasibəti sufi şairlərin eşqə münasibətindən fərqlənirdi. Onun məhəbbət şerlərinin çoxu
xoş sonluqla bitir. Onun aşiqlərinin qarşısında şahlar belə aciz görünür ( Fərhadla Xosrovun qarşılaşması). Bu
aşiqlər üçün hansı dinə, hansı təriqətə, hansə millətə mənsub olmalarının heç bir önəmi yoxdur. Aşiqanə
qəzəllərində aşiq-məşuqdan daha çox insanlığa sevgi tərənnüm olunur.
Böyük şair yaratdığı ölməz əsərləri ilə dünya şöhrəti qazansa da yaradıcılığı bir sıra nöqsanlardan da xali
deyildir. İlk öncə qeyd edək ki, Nizami farsca yazıb yaratmışdır. Doğma ana dilində bircə kəlmə belə
yazmamışdı. Bu barədə yetərli qədər yazılmış və böyük şairə çeşidli yollarla bəraət qazanmağa çalışmışlar. Yalnız
“Leyli və Məcnun”da buna Şirvanşah I Axsitan tərəfindən məcbur edildiyini yazır. Türk olan Səlcuq və
Atabəylərin onu farsca yazmağa məcbur etmələri inandırıcı görünmür. İranı bir andaca fəth edən Səlcuqlar niyə
doğma dillərini bir andaca fars dilinə dəyişdilər? Əgər Nizamidən qabaqkı fars şairləri Xəyyam, Firdövsi
Azərbaycan dilində bircə şer belə yazsaydılar biz, “şair öz qələmini fars dilində sınamaq istəmişdir” - deyə
Nizamiyə haqq qazandıra bilərdik. Farsca yazması Nizaminin ən böyük səhvi idi və fikrimcə buna heç vəchlə
haqq qazandırıla bilməz.
Nizami fars şairi Firdovsi kimi farsların türklər üzərində qələbəsindən yazır. (Bəhramın hiylə işlədib
türklərə qələbə çalmasından söhbət gedir). Bu zaman o, hətta tarixi təhrif edir. Türklərin şanlı tarixinə nəzər salsaq
bunun gerçək deyil, bir uydurma olduğu anlaşılar. Bu isə onun yaradıcılığının növbəti səhv cəhəti idi.
Nizami saraylarda yaşamamasını qeyd etsə də (bununla hətta fəxr etsə də) bütün əsərlərini şahların sifarişi
ilə qələmə almışdır. Və bu əsərlərin müqabilində ona böyük məbləğdə pulun, hədiyyələrin verilməməsinə
inanmaq sadəlöhvlük olardı. Bu, Nizaminin yoxsul həyat tərzi keçirməsi fikrini kölgədə buraxır.
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Nizami, dövrünün eybəcərliklərinə şəxsən müdaxilə etmək üçün özündə bilavasitə cəsarət tapa
bilmirdi. Ancaq keçmişdən yazmaqla dövrünü tərbiyələndirir və bu zaman o, məharətlə özünü sığortalayırdı.
Halbuki o, Nuşirəvandan deyil, yetərli qədər zülmkarlar olan Cahan Pəhləvan, Qızıl Arslan və III Toğrul haqqında
da yaza bilərdi. Və bunu etsəydi o, M.F.Axunzadə kimi bir tənqidçi realist səviyyəsinə yüksələ bilərdi.
Nizami “İqbalnamə”də Qum şəhərində anadan olmasını səhvən yazmaqla bu gün onu fars şairi
adlandıranlara şans vermişdir. Lakin yaradıcılığının bir sıra məhdud cəhətlərinə baxmayaraq Nizaminin bütün
yaradıcılığının əsasını köhnəliklə yenilik arasında mübarizə təşkil edirdi. Və o, öz mübarizəsində bu gün dünya
ədəbiyyatında elə bir yüksəklikdə durur ki, min illər keçsə də bu səviyyəni bir də heç bir şair fəth edə bilməyəcək.
Olaylar.- 2014.- 3-5 may.- S.11.
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Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Avropa Şurasının iqamətgahında dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş sərginin açılışı olmuşdur
Əsgər Əliyev,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri, Strasburq
Azərbaycanın zəngin mədəni dəyərlərini tanıtmaqda Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələr
təqdirəlayiqdir.
Bu fikri Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın görkəmli şairi Nizami Gəncəvinin həyat
və yaradıcılığı ilə bağlı Avropa Şurasının iqamətgahında təşkil olunan sərginin açılışında qurumun demokratiya
üzrə baş direktoru xanım Snejana Makaroviç çıxışında səsləndirmişdir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasının ilk günü Azərbaycanı tanıtmaqla bağlı Heydər
Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın mədəni dəyərləri” layihəsi çərçivəsində
Avropa Şurasının iqamətgahında “Xll və XXl əsrləri birləşdirən universal körpü: Nizami Gəncəvi yaradıcılığı
(1141-1209)” mövzusunda sərgi təşkil edilmişdir.
Sərginin açılışında qonaqları salamlayan Azərbaycanın Avropa Şurası yanındakı daimi nümayəndəliyinin
rəhbəri Emin Eyyubov ekspozisiyanın Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın mədəni dəyərləri” layihəsi
çərçivəsində təşkil edildiyini xatırlatmış, sərginin Şərq intibahının görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan böyük
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunduğunu diqqətə çatdırmışdır.
Şairin əsərlərinin bir çox dillərə tərcümə edildiyini və çoxlu sayda tədqiqat predmeti olduğunu vurğulayan
səfir Nizami Gəncəvinin 870 illiyi ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevin 2011-ci ildə imzaladığı sərəncama
əsasən, Azərbaycan poeziyasını zənginləşdirən orta əsrlər fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndəsi və söz ustadı olan
şairlə bağlı həm ölkəmizdə, həm də xaricdə tədbirlər keçirildiyini bildirmiş, bu kontekstdə Fransanın bir çox
şəhərlərində Nizami Gəncəvi irsinə həsr olunan sərgilərin və tədbirlərin təşkil olunduğunu qeyd etmişdir.
Diplomat şairin əsərlərində Azərbaycan xalqına məxsus keyfiyyətlər, gender bərabərliyi, qardaşlıq,
tolerantlıq, söz azadlığı kimi qiymətli universal ideyaların bu gün də aktual olduğunu diqqətə çatdırmış, sərginin
yalnız şairin həyat və yaradıcılığına deyil, eyni zamanda, Azərbaycana virtual səfər etməyə imkan yaradacağına
əminliyini bildirmişdir.
Sərginin Avropa Şurasının iqamətgahında təşkil edilməsinin ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını
vurğulayan E. Eyyubov təşkilatın mədəni müxtəlifliyin genişlənməsi, mədəni irsin inkişafı və qorunması
sahəsində mühüm rol oynadığını, Azərbaycanın Avropa Şurasının bu istiqamətdəki fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirdiyini və həmin müddəaların Nazirlər Komitəsinə sədrliyi dövründə əsas prioritetlər olduğunu qeyd
etmişdir.
Avropa Şurasının demokratiya üzrə baş direktoru Snejana Makaroviç çıxışında Azərbaycanın birinci
xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun qədim İpək yolu üzərində yerləşən
Azərbaycanın zəngin mədəni dəyərlərini tanıtmaq istiqamətində həyata keçirdiyi layihələrin təqdirəlayiq
olduğunu xüsusi vurğulamış, fondun təşkilatçılığı ilə 2014-cü il mayın 28-də Avropa Şurasının iqamətgahında
“Qafqazın mirvarisi olan Azərbaycanın mədəni dəyərləri” sərgisinin keçirildiyini xatırlatmış, bu tədbirlərin
müxtəlif mədəniyyətlər arasında dialoqun fəallaşmasına xüsusi təsir göstərdiyini diqqətə çatdırmışdır.
Baş direktor fondun Azərbaycanın zəngin mədəni və əxlaqi irsini dünyada tanıtmaqda çox fəal olduğunu
bildirmiş və Avropa Şurasında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunan sərginin bu istiqamətdə
mədəni tədbirlərin davamı olduğunu qeyd etmişdir.
S. Makaroviç Nizami Gəncəvinin əsərlərində səsləndirdiyi fikirlərin dünyəvilik baxımından bu gün də
aktuallığını itirmədiyini, universal fəlsəfi problemlərə cavab verdiyini bildirmişdir.
Şairin bəşəri ideyalarının məcmusu olan, romantik poemalarının toplandığı məşhur “Xəmsə” əsərinin
dünyada “Beş xəzinə” adı altında tanındığını, bu gün Nizami Gəncəvinin əlyazmalarının dünyanın bir çox
tanınmış muzey və kitabxanalarında, o cümlədən Fransa və Strasburq milli kitabxanalarında qorunub saxlandığını
diqqətə çatdıran baş direktor dahi mütəfəkkirin yaradıcılığının əsas qayəsini azadlıq, qardaşlıq, qadınlar və kişilər
arasında bərabərlik, tolerantlıq kimi ideyaların təşkil etdiyini bildirmişdir.
S.Makaroviç Nizami Gəncəvinin əsərlərinin Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən nəşr olunduğunu, şairin 850 illik
yubileyi ilə əlaqədar UNESCO tərəfindən 1991-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan olunduğunu, dünya
ədəbiyyatının zənginləşməsinə dəyərli töhfələr verən mütəfəkkirin 2014-cü ildə Romada büstünün açılışının
təntənəli şəkildə qeyd edildiyini diqqətə çatdırmışdır.
Şairin yaradıcılığının sivilizasiya tarixi üçün mədəni dəyər olduğunu qeyd edən baş direktor Nizami
Gəncəvinin Heydər Əliyev Fondu tərəfindən fransız və ingilis dillərinə tərcümə olunaraq nəşr edilən əsərlərinin,
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sərgidə nümayiş etdirilən əlyazmalarının surətlərinin və miniatürlərin, Gəncədəki mavzoleyinin maketinin və bu
qədim şəhərin fotoşəkillərinin sərgi iştirakçılarında xoş təəssürat doğuracağına əminliyini vurğulamışdır.
Sərginin açılışında Avropa Şurasının rəsmiləri, quruma üzv olan ölkələrin deputatları, Azərbaycanın AŞ
PA-dakı nümayəndə heyətinin üzvləri və digər rəsmi şəxslər iştirak etmişlər.
Azərbaycan.- 2014.- 28 iyun.- № 135.- S. 7.
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Nizami Gəncəvi və Azərbaycan ruhu
Nizami Azərbaycan türküdür, Vətəni Azərbaycandır
I yazı
Ağaverdi Xəlil,
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 başqa
şəkildə danışılır, xalq arasında bu, "Loğman və şagirdi" adlı əfsanədir. Bu əfsanələr arasında elə ciddi fərqlər
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görmək olmur. Hər ikisində konfilikt 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 U C
I q l 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 numunələridir. 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 numunələrindən
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 numunələridir. 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.
Xalq cəbhəsi. - 2014.-14 avqust. - № 144. - S. 14 .
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Nizami Gəncəvi bir türk kimi düşünüb...
Nizaminin fars olmadığına inanmaq üçün onun əsərlərini "Şahnamə" ilə tutuşdurmaq kifayətdir
İslam SADIQ,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatında bənzəri olmayan dahi sənətkardır. Burada alman şairi Henrix
Heynenin Nizami haqqında dediyi sözləri xatırlatmaq yerinə düşər: "Almaniyanın özünün çox böyük şairləri var.
Lakin Nizaminin yanında onlar nədir ki". Nizami zirvəsi hələ də bütün zirvələrdən bir boy ucadır və ora
yüksəlmək hələlik ikinci sənətkara nəsib olmayıb. Nizami Gəncəvi bütün əsərlərində şifahi xalq yaradıcılığından,
folklor süjet, motiv və obrazlarından böyük sənətkarlıqla bəhrələnib, xalqın minillər boyu yaratdığı söz
incilərindən yeni-yeni çələnglər bağlayıb onun özünə qaytarıb.
Nizami Gəncəvinin xalq yaradıcılığından bəhrələnməsi alimləri həmişə düşündürüb, diqqət mərkəzində
olub, bu mövzuda geniş araşdırmalar aparılıb, onun forma və xüsusiyyətləri üzə çıxarılıb, onlarla kitablar, yüzlərlə
məqalələr yazılıb. Lakin Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı elə bir dəryadır ki, onu qarış-qarış gəzən bir qəvvas min
birinci dəfə də ora baş vuranda təzə incilər tapa bilir. Başqa sözlə, Nizami yaradıcılığı gəzməklə hər künc-bucağını
görmək mümkün olmayan bir dəryadır.
Nizami Gəncəvi bütün şərq xalqlarının, daha çox isə ana laylası ilə qanına, iliyinə, ruhuna hopmuş türk
folklorundan bəhrələnib. Qədim türk dastanları, o cümlədən "Dədə Qorqud kitabı", nağıllarımız, lətifələrimiz,
əfsanələrimiz, atalar sözü və məsəllərimiz Nizami yaradıcılığının ilkin folklor qaynaqları olub. Ona görə də
Nizami əsərlərini şifahi xalq yaradıcılığı ilə bağlayan tellər çoxdur. Bu tellərdən biri də Nizami Gəncəvinin
"Yeddi gözəl" poemasında və türk folklorunda rast gəlinən qoruyucu Tanrı obrazıdır.
Öncə "Dədə Qorqud" eposunda və Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasında rast gəlinən bir ortaq
motivə diqqət yetirmək lazımdır. "Dədə Qorqud kitabı"ndakı "Qanlı Qoca oğlu Qanturalı" boyunda Qanturalı
Təkurun qızı Selcan xatunu sevir, onu almağa gedir. Lakin Təkur onun qarşısında çox ağır şərt qoyur: "Yalnız
Təkurun vəhşi buğasını, qızmış dəvəsini və şirini öldürən adam Selcan xatunu ala bilər". Qanturalı buğanı, dəvəni
və şiri öldürüb Selcan xatunu alır.
"Yeddi gözəl" dastanında Bəhramın qarşısında eyni şərt qoyulur: "Taxt-taca yiyələnmək üçün Bəhram iki
şirin arasından tacı götürməlidir". Bəhram da hər iki şiri öldürüb tacı başına qoyur.
Hər iki motivin bir-birinin eyni olduğu aydın görünür. Birincidə Selcan xatun, ikincidə tac, birincidə buğa,
dəvə və şir, ikincidə iki şir obrazının görünməsi süjetin və motivin eyniliyinə qətiyyən xələl gətirmir. Bu səhnələri
bir-birinə bağlayan bir incə məqam da var. Qanturalı buğanı, dəvəni və şiri öldürməyə gedərkən yoldaşları göz
yaşı töküb ağlayırlar. Qanturalı onlara deyir:
- Hey, qırx eşim, qırx yoldaşım! Niyə ağlarsız! Qolça qopuzum götürün, öyün məni! - dedi".
Qırx yoldaşı qopuzu götürüb Qanturalını öyürlər.
Qopuzla qəhrəmanı öyməyin iki cəhətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Birincisi, qopuz və saz çalınanda
qəhrəmanın qoluna güc, ürəyinə təpər gəlir, onun döyüş eşqi aşıb-daşır. İkincisi, qopuz və saz ilahi mənşəli musiqi
alətləridir. Onların səsində Tanrı nəfəsi var. Bu səsin özü də Tanrıya dua edir, ondan qəhrəmana kömək diləyirdi.
Bu səhnələrdə Tanrıya birbaşa müraciət olunmur, onun adı çəkilmir. Ancaq özü görünməsə də, Tanrı
Qanturalının yanındadır, ona kömək edir. Çünki bu səhnədən qabaq Qanturalını görən kimi Selcan xatun ona
vurulur və Tanrıya üz tutub dua edir:
- Haqq-taala atamın könlünə rəhmət eləsə, kəbin kəsib məni ol yigidə versə... Bunun kimi yigid heyf ola ki,
canəvərlər əlində həlak ola-dedi".
Sözsüz ki, Tanrı Selcan xatunun sözlərini eşidir, ancaq onun atası Təkurun könlünə rəhm salmır. Əgər Tanrı
Təkurun könlünə rəhm salsaydı və o da Qanturalı buğanı, dəvəni və şiri öldürməmiş Selcan xatunu ona versəydi,
burada sevgi gözdən düşər, Qanturalının qəhrəmanlığı görünməzdi. Bu cür qız almaq isə Oğuz igidinə
yaraşmırdı. Ona görə də Tanrı Təkurun könlünə rəhm salmır, lakin bunun əvəzində Qanturalıya kömək edir, ona
ilahi güc verir. Qanturalı da Tanrının verdiyi ilahi gücün hesabına buğanı, dəvəni və şiri öldürüb öz sevgilisinə
qovuşur.
Eyni mənzərəni "Yeddi gözəl" poemasında görürük. Bəhram da şirlərlə döyüşə gedərkən onu sevənlər,
canıyananlar düşünürlər ki, "o şirlərin cəngindən xilas ola bilməz. Hamı ah-nalə ilə səslərini ucaldıb deyirdi ki,
bu cavan taxt-tacın həqiqi varisi olduğu halda, heyfdir ki, səltənətə özgələri sahib olsun. Camaat fikirləşirdi ki, bu
qorxulu işi təşkil edənlər vəzir və vəkillərdir. Ona görə öz aralarında əhd-peyman bağladılar ki, allah eləməmiş,
əgər şirlər Bəhramı tələf etsələr, hamımız hücum çəkib vəzir və vəkilləri qətlə yetirəcəyik. Bu vəziyyətdə həsrətlə
Bəhramın üzünə baxır və ona xeyir-dua oxuyurdular".
Qanturalının yoldaşları qopuz götürüb həm onu öyür, həm də ona Tanrıdan kömək diləyirdilər: "Camaat
da Allaha dua eləyirdi ki, Bəhrama kömək olsun. Bəhram özü şirlərlə döyüşə girdiyi zaman ürəyində Tanrıya üz
tutub ondan kömək istəyirdi: "İlahi, sən hər yerdə varsan və hər şeyi görürsən, bu bəndəni bu qədər məxluqatın
içində xəcil edib, utandırma".
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Hər iki əsəri diqqətlə təhlil etdikdə aydın görünür ki, Qanturalıya da, Bəhrama da bu qeyri-adi sınaqlardan
qalib çıxmaq üçün Tanrı kömək edib. Bu fikrin doğruluğuna inanmaq üçün Bəhramın nələr düşündüyünə diqqət
yetirmək kifayətdir:
Şahlıqdan hiyləni tutmuşam uzaq,
Tanrı duyğusudur qəlbimə dayaq.
Bu iki sətirdə Bəhram qəlbindəki Tanrı duyğusu ilə yaşadığını və bu duyğunun ona kömək elədiyini açıb
söyləyir. Ən maraqlı və əhəmiyyətli faktlardan biri də Bəhramın dilindən Allah sözünün əvəzinə Tanrı sözünün
işlənməsidir ki, bunu heç vaxt nəzərdən qaçırmaq lazım deyil. Burada
Nizami Gəncəvinin bir türk kimi düşündüyü öz əksini tapıb. Fars düşüncəsi, fars təfəkkürü heç vaxt Allah
əvəzinə Tanrı sözünü işlətməzdi.
Basatın Təpəgözlə qarşılaşdığı boyda çox maraqlı mənzərələrin şahidi oluruq. Təpəgöz Basatı öldürmək
üçün dörd dəfə ağır, çıxılmaz vəziyyətlər yaradır. Lakin Basat sağ qalır və Təpəgözün "Oğlan, qurtuldunmu?"
suallarına eyni cavabı verir:
- Tanrım qurtardı.
Basat dörd dəfə Təpəgözün ölüm həmlələrindən qurtarır. Yalnız bundan sonra Təpəgöz Basata deyir:
- Sənə ölüm yoxmuş!
Burada Basatı Təpəgözün ölüm həmlələrindən Tanrının qurtardığı açıq şəkildə deyilir. Qanturalı və
Bəhramla bağlı səhnələrdə onları Tanrının qurtardığı bu cür açıq deyilməsə də, pərdəarxası hisslərdən və
duyğulardan yenə Tanrının qoruyucu missiyasında çıxış etdiyini görmək, daha doğrusu, duymaq olur.
Qədim türk epik təfəkküründə belə bir fikir və inam dərin kök salıb ki, Tanrı razılıq verməsə, heç kim xaqan
ola bilməz. Tanrı arxasında durmasa, bir kimsənin xaqan taxtında oturması mümkün deyil. Hətta qədim türklər
belə düşünürdülər ki, xaqanlıq göydən yerə endirilib və Tanrıya məxsusdur. Böyük türk xaqanı Mete hələ e.ə.
176-cı ildə Çin imperatoruna göndərdiyi məktubunda özünün Tanrı tərəfindən taxta çıxarılıb Tanrının köməyi ilə
qələbələr qazandığını yazırdı.
"Gültəkin" abidəsində oxuyuruq: "Türk xalqı yox olmasın deyə, xalq olsun deyə atam İltəriş xaqanı, anam
İlbilgə xatunu Tanrı təpəsində tutub yuxarı qaldırmış". Bir adamı Tanrının yuxarı qaldırıb öz təpəsində tutmağı
onun xaqan seçildiyini göstərirdi. Mete bütün qələbələri Tanrının köməyi ilə qazanırdı: "Tanrı güc verdiyi üçün
atam xaqanın qoşunu qurdtək imiş, yağısı qoyuntək imiş".
Türk xaqanları yerdə Tanrını təmsil edirdilər. Bunu "Dədə Qorqud kitabı"nda görürük. Tanrını təmsil
etmək böyük məsuliyyət idi və bu məsuliyyəti hər adam öz üzərinə götürə bilməzdi. Ona görə də xaqan taxtında
yalnız Tanrıya layiq olan, Tanrıya xas keyfiyyətləri özündə daşıyan adam otura bilərdi. Kiminsə xaqan olmasına
Tanrının razılıq verməsi də məhz bu tələbdən irəli gəlirdi. Bütün türk xaqanları Tanrını təmsil etdiklərini, Tanrının
razılığı ilə xaqan olduqlarını yaxşı başa düşürdülər və ona görə də həmişə Tanrıya layiq olmağa çalışır, ölkəni
ədalətlə idarə edirdilər.
Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasının mətnindən aydın görünür ki, Bəhramın şahlıq taxt-tacına
yiyələnməsinə də Tanrı razılıq verib. Böyük şair bu fikri Bəhramın öz dilindən çox gözəl ifadə edib:
Nəyi bəyənməsə böyük yaradan,
Baş verməz o əməl məndən heç zaman.
Bu misralardan aydın görünür ki, Bəhram iki şir arasından taxt-tacı yalnız Tanrının köməyi ilə götürdüyünü
və şahlıq taxtında onun razılığı ilə oturduğunu yaxşı bilirdi. Həm də başa düşürdü ki, Tanrının xoşuna gəlməyən
hər hansı pis əmələ qurşanarsa, şahlıq taxt-tacını asanlıqla itirə bilər. Ona görə deyirdi ki, "Böyük yaradanın
bəyənmədiyi hər hansı bir əməl məndən çıxmaz". Bununla bir növ Tanrı qarşısında and içir, vəd verirdi.
Yuxarıda deyilənlərdən göründüyü kimi, türk epik təfəkküründə himayəçi, qoruyucu bir Tanrı obrazı
yaranıb, bu obraz türk folklor örnəklərinə transformasiya olunub. Bütün türk xaqanlarının xaqan taxtında
oturmalarına Tanrı razılıq verib və onları qoruyub, himayə edib. Bu motiv eynilə Nizami Gəncəvinin "Yeddi
gözəl" dastanında da öz əksini tapıb. Bəhramın iki şir arasından taxt-tacı götürməsi və şahlıq taxtında oturması
yalnız Tanrının razılığı ilə mümkün olub.
Nizami Gəncəvinin türk olduğuna şübhə edənlər onun əsərlərinin mayasına hopmuş milli təfəkkür və
düşüncəni unudur, görmür yaxud görmək istəmirlər. Firdovsinin "Şahnamə"sində türk təfəkkürünün izinə belə
rast gəlinmədiyi kimi, Nizami Gəncəvinin əsərlərində də fars düşüncəsindən əsər-əlamət yoxdur. "Şahnamə"də
türkə nifrət qabarıq şəkildə özünü göstərir, Nizami əsərlərində türkə sevgi var, farsa nifrət yoxdur. Bu da ondan
irəli gəlir ki, bütün bir xalqa nifrət etmək türk təfəkkürünə yaddır. Əslində
Nizaminin fars olmadığına inanmaq üçün onun əsərlərini "Şahnamə" ilə tutuşdurmaq kifayətdir. Yuxarıda
müqayisə edilən nümunələr türk epik təfəkkürünün məhsulu olan və türk folklorunda öz geniş, dolğun əksini
tapıb, Nizaminin ruhundan süzülüb onun əsərlərinə gəlmiş onlarla süjet, motiv və obrazlardan seçilib. Nizami
yaradıcılığı bu cür nümunələrlə zəngindir və Nizaminin kimliyini təsdiqləmək üçün onların hərtərəfli
araşdırılmasına böyük ehtiyac var.
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Nizami qələminin möcüzəsi
Nizami yaradıcılığında qədim hikmət dünyamızın elə bir mətləbi yoxdur ki, ona toxunulmasın
Maşallah Xudubəyli,
araşdırmaçı
Nizami "Xəmsə"nin hər qolu bir hikmət dünyası, hər başlığı bir nəsihət meyarıdır. Şairin təsvir edəcəyi
hadisənin fövqündə verdiyi hikmətlərin hərəsi bir dastanın bütövlüyü qədər bitkin və kamildir. Folklor
dünyamızın müdrik kəlamları Nizami qələminin möcüzəsilə incilərə elə düzülüb ki, elə bil onların bircə xanəsini
tərpətsən, sonu görünməyən uca bir sarayı xanəsindən oynatmış olarsan. Bu kəlamları oxuduqca oxumaq,
kamaldan kamala dərinləşmək istəyirsən.
"Xəmsə"də təsvir olunan hekayətlərin hamısı bilavasitə əsərin qayəsi ilə bağlı əhvalatlardır.
"İqbalnamə"dəki "İsgəndər və çoban" hekayəti də eyni məqsədlə qələmə alınıb, bütöv bir əsərin timsalında
ölməzlik dünyasına qovuşub.
Böyük şair adəti üzrə burada da özündən əvvəlki el deyimlərinə təvazökarlıqla istinad edir, eyni zamanda
onu səmimiyyətlə nəzərə çatdırır. Bundan sonra deyilənləri saf-çürük edir, eyni zəmində özünün şəxsi fikrini
söyləyir. Məlumdur ki, son dərəcə maraqlı həyata malik olan İsgəndərin haqqında söylənənlər zaman-zaman
əfsanələrə dönüb, hər sənətkar qələmində müxtəlif səpkilərlə təsvir edilib.
Başqa bir ustad da belə nəql edər,
Dünya filosofu Əbu Məşər də.
"Uluf" adı ilə məşhur əsərdə.
Yazırdı: "İsgəndər öldüyü zaman,
Bu böyük zərərdən çox qəmgin olan.
Yunanlılar onu sevdiklərindən
Çəkdilər kağıza şəklini həmən.
Onun surətini rəsm edən rəssam,
Şəkli layiqincə eyləyib tamam,
Çəkibmiş yanında o iki heykəl.
Sağında bir gözəl, solda bir gözəl;
Hər başda o iki buynuz rəsm etmiş,
Zərli və lacivərd rənglə bəzətmiş...
Deməli, Nizamidən əvvəl Əbu Məşərin təsvirinə görə "İsgəndərin buynuzu" söhbətinin yaranması həmin
rəssamın çəkdiyi şəkillə bağlı bir əfsanənin yaranmasına səbəb olub. Əslində İsgəndərə rəğbət bəsləyib onu
rəsmdə ilahinin müqəddəsliyinə bağlayan Rum rəssamının bu şəkli sonralar düzgün başa düşülməyib, ərəblər
tərəfindən başqa cür yozulub. Yəni İsgəndərin ətrafında əyləşən gözəllərin başında təsvir edilən buynuz dini
əsatirlərlə bağlı olsa da, o, sonralar İsgəndərin öz adına çıxılıb, əbədi söylənəcək bir əfsanənin təməlinə dönüb.
Ərəblər bu şəkli seyr eyləyərkən,
Qarışıq salmışlar onları səhvən.
İsgəndər bilmişlər o gündən bəri,
Buynuzlu çəkilmiş o mələkləri.
Odur ki, şübhəyə düşmüş ərəblər,
"Zülqərneyn" ləğəbi almış İsgəndər.
Lakin bundan belə ölməz şair yenidən elmi təsvir baxışına qayıdır, şifahi eşitdiklərini nəzmə çəkib
"İqbalnamə"də xüsusi bir maraqlı qolun binasını qoyur. "İsgəndər və çoban" hekayəti adlanan bu maraqlı dastan
Nizami qələmi ilə çox canlı, inandırıcı və həm də dil baxımından çox rəvan söylənib.
Həmişə ulu nəsillərimizin deyimlərinə əsaslanıb ondan bəhrələnən Nizami Gəncəvi, bu əfsanələri sadəcə nəzm
dilinə döndərməklə kifayətlənmir, həm də ona öz nöqteyi-nəzərindən təhlili yanaşıb müdrik kəlamlara çevirir.
Nizaminin dili ilə söylənən ən heyrətli əfsanə belə, adama inandırıcı görünür. Şairin özündən əvvəl və sonra eyni
mövzuda söylənən təsvirlərin hamısı onun qüdrətinin kölgəsində qalır. Məşhur İsgəndərin "Zülqərneyn"
adlanması əfsanəsi də belədir. Onu dinlədikcə adama elə gəlir ki, bu hekayəti ilk dəfə Nizaminin dilindən eşidir.
Xalqa istinad etməsi isə sadəcə olaraq onun təbiiliyindən irəli gəlir.
Başqa bir bilici deyir ki, onun,
Qulaqları varmış həddindən uzun.
Dürrdən tac kimi qaşları varmış,
İki qulağına o qın taxarmış.
Onları xəzinə hesab edərək,
Möhkəmcə gizlərmiş bir xəzinə tək.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Başını qırxan bir qulundan qeyri,
Kimsənin bu sirrdən yoxmuş xəbəri.
Ancaq haman qulu öldüyü zaman
İsgəndər tapdı bir özgə başqırxan.
Burada iki məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Əvvəla, məlumdur ki, dillərdə həmişə "İsgəndərin
buynuzu var" əfsanəsi söylənib. Amma dahi Nizami onu bir bilicinin dilindən eşitmək adı ilə buynuz kimi yox,
qulaq kimi təsvir edir. İlk baxışda oxucuya və dinləyiciyə adi görünən bu döndərmənin məzmunu səbəbsiz deyil.
Əgər İsgəndərin buynuzu olmuşdusa, onu öz başqırxanından başqa kimsənin görə bilməməsi, bu söylənən əfsanə
olsa belə, onu tamamilə qeyri-inandırıcılığa və bayağılığa aparıb çıxarardı. Lakin Nizami diqqəti burada da özünü
göstərib. Şair onu buynuz kimi yox, uzun, qeyri-adi qulaq kimi təsvir edib ki, onun da qeyrilərindən gizlənməsi
mümkün bir iş sayıla bilərdi.
İkinci təsvirin özünəməxsusluğu İsgəndərin başqırxanının birincisi yox, ikincisi tərəfindən bu sirrin
açılmasıdır. Bu da məlumdur ki, xalq arasında həmişə bu sirrin şahın saxladığı yeganə başqırxan qulun quyuya
söylədiyi sözlərin çalınan tütəkdə açılması ilə bağlı olub. Nizami isə "İsgəndər və çoban" hekayətində onu ikinci
başqırxan qulun adı ilə bağlayır.
İlk əvvəl bu, adama adi görünə bilər. Əslində isə çox dəruni mənası var. Ta qədimdən bəri insanlar arasında
sirr saxlamaq söhbəti son dərəcə mürəkkəb bir amil olub. Babalarımızın "Dostunun da bir dostu var", "Sirrini hər
yetənə vermə", "Sirr saxlamaq hər igidin işi deyil" kimi müdrik misalları xəyaldan keçdikcə dahi sənətkarın həmin
məsələnin təsvirinə bir daha diqqətlə yanaşıb onu daha inandırıcı təsvir baxımına çevirməsi bizə aydın olur.
Şahın hüzurunda təzim edərək
Başladı saçını açmağa dəllək.
Xəlvətdə saçını açıb qurtarcaq,
Şah ona yavaşdan dedi: - Bura bax,
Bilsəm, qulaqların sirrini əgər,
Eşidib dünyada səndən bir nəfər,
Bir qulaq burması gəlləm sənə mən,
Ki bir də özgəyə bir sirr verməzsən!
Dəllək padişahın əmrini tutdu,
O gündən nitqini belə unutdu.
Bu sözü kimsəyə əsla açmadan
Saxladı küfr tək könlündə pünhan.
Bu sirrin dərdindən saraldı ancaq,
Çox böyük bir dərddir sirri saxlamaq.
Bir gün bərk darıxdı, çölə üz qoydu,
Gördü ki, çöldə var dərin bir quyu.
Dərdini quyuya demək istədi;
- Şahın qulaqları uzundur! - dedi.
Göründüyü kimi, şahın birinci qulu ona sadiq olmaqla yanaşı, həm də daha dəyanətli və dözümlü olub.
İkinci qul isə dözə bilməyib sirri quyuya söyləyir. Əvvəl-əvvəl adama elə gəlir ki, o da sirri kimsəyə açmayıb,
kimsəsiz quyuya danışıb. Amma burada ataların daha bir misalı yada düşür: "Yerin də qulağı var". Və doğrudan
da hadisələrin sonrakı təsvirindən sonra belə bir təsəvvür yaranır ki, bu misal da elə həmin gündən yaranıb, xalqın
hikmət kitabında özünə yer alıb.
Bir gün gəzintiyə çıxmış padşah,
Çöldə o çobana rast gəldi nagah.
Uzaqdan çobanın neyin eşitdi,
Çölləri üstünə qalxmış zənn etdi.
Çünki ney səsində duyurdu aşkar,
"İsgəndərin uzun qulaqları var!.."
İsgəndər duruxdu bu vəziyyətdən,
Şahın qaydasına fikir vermədən
Çağırıb bu sirri sordu çobandan,
Tütəyin sirrini danışdı çoban...
Bundan sonra heyrətdə qalan İsgəndər məsələnin düzlüyünü yoxlamaq üçün həmin quyudan yenə də qamış
kəsdirib gətirdir. Yenə də ondan tütək düzəltdirəndə ona nəfəs dəyən kimi həmin sirri faş edən sözlər yenə də
təkrar olunur.
Böyük şair bundan sonra təsvirin nəticə baxımını tamamlayanda onun səmtini bəşəri ideya nöqteyi-nəzərinə
döndərir. Bir şahın və onun qulunun simasında sirr saxlamaq müqabilinin nə demək olduğunu duyub düşündükcə
fikrin fərdi axını sonsuzluğa dönüb bəşəri baxışda sərfi-nəzər edilir. Dünya neçə zamanlar yola salıb, neçə
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padşahlar ədalətli və ədalətsiz tarixin kitablarını yazdırıb, neçə sarayların möhtəşəmliyi xarabalıqlara çevrilib.
Lakin zaman keçdikcə qərinələrin kölgəsində gizlənib qalan sirlər yer altından buxar kimi qalxıb ellərin nəzərində
açılıb.
Öz zəmanəsində şah bir daha məsələyə ədalətlə yanaşıb qulunu əfv elədi. Kaş dahi Nizaminin bu müqəddəs
etirafları bütün zəmanələrə öz nurunu xəlq eliyəydi.
"Aqillər ölkəyə olanda rəhbər"Dünya mədəniyyəti tarixində əvəzsiz incilər qoyub gedən dahi Nizami
yaradıcılığında qədim hikmət dünyamızın elə bir mətləbi yoxdur ki, ona toxunulmasın. Müdrik nəsihətlərin həyat
fəlsəfəsi ilə qaynayıb poeziyanın poetik diliynən təsvir olunması insan əqlini heyrətə gətirir, onda qeyri-adi
təsəvvürlər yaradır. Bu baxımdan böyük şairin "Yeddi gözəl" əsəri də özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətlərə
malikdir. Şair poeziyanın diliynən yeddi gözəlin simasında söylədiyi hekayətlər sırf el deyimlərimizin həyat
qaynağında zaman-zaman dövr edən həqiqət təsvirləridir. Əsərdə Çin qızının dilindən söylənən hekayətdəki
"Xeyir və Şər" əhvalatı ulu babalarımızın müdrik kəlamlarına əsaslansa da dahi Nizami həmin hikmətdən çıxış
edərək tamamilə orijinal və bəşəri, dünya durduqca yaşayacaq və əbədiyyətə qovuşacaq bir sənət əsəri yaradıb.
Əsərin dili səlis və aydındır. Hadisələrin təsviri olduqca konkretdir. Onu oxuduqca adama elə gəlir ki, daim
dünyanın qulağında səslənəcək bir hikmətin müşayiəti ilə bütün zamanlar üçün qiymətli olacaq nəsihətamiz
kəlamlar axınına qulaq asır.
Əsər iki gəncin simasında təsvir olunur: Xeyir və Şər. Onların yol yoldaşlığı ilə başlanan hekayətdə
hadisələr ardıcıllıqla bir-birini əvəz edir. Hadisələr izləndikcə əvvəlcədən məlum olur ki, hər iki cavan öz adlarına
layiq xarakterə malikdirlər. Həm də nə isə bu təsvirin hansı bir yerindəsə qeyri-adi hadisənin törənəcəyi maraqla
izlənilir:
Yanında od rəngli ləlləri vardı,
O sulu daşlardan sumu çıxardı?
Söylədi: - Susuzdan taqətim gedir,
Bir qurtum su verib ləlləri götür,
Gəl mərhəmət elə, imdadıma çat,
Bir qurtum su ilə ver mənə həyat
Tanrı qəzəbinə gəlsin o Şəri
O adına layiq görür işləri.
Dedi: - "Daşdan bulaq gələrmi elə
Məni aldatmayıb bir kimsə hələ.
Bir gövhər istərəm mən səndən ancaq,
Onu mümkün deyil geriyə almaq.
Misralar bir-birini əvəz etdikcə hadisənin təsvir məqsədinə maraq daha da çoxalır. Görəsən, Şər suyun
əvəzində Xeyirdən nə istəyəcək? Şərin şər iş tutacağı məlumdur. Lakin hər halda onun mənfur niyyəti açılanda
insan təsəvvürünə sığışmayan bu təklif adamı heyrətlər içində dondurur:
Xeyir xəbər aldı: - Nədir o gövhər?
Onu verrəm sənə mümkünsə əgər.
Şər dedi: - O gövhər, o iki gözdü,
Dünyada hər şeydən onlar əzizdi.
Xalq cəbhəsi. - 2014.-2 sentyabr. - № 157. - S. 14.
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Elmi fəaliyyətlə ictimai fəaliyyətin vəhdəti
İsa HƏBİBBƏYLİ,
AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı, akademik
Azərbaycanda şərqşünaslıq elminin bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur ki, onların azərbaycanlı ərəbşünas, iranşünas və türkoloqların adları dünya şərqşünaslığında məşhurdur. Yeni tarixi
mərhələdə şərqşünaslıq elmini ölkəmizdə AMEA-nın müxbir üzvü Gövhər Baxşəliyeva layiqincə təmsil
edir.
Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı 26 noyabr 1954-cü ildə Bərdə şəhərində doğulub. 1977-ci ildə ADU- nu
fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunda işə qəbul olunub, baş
laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi, “Şərq filologiyası” şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışıb.1993cü ildən G.Baxşəliyeva Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, 2002-ci ildən direktoru
vəzifəsində çalışır. 1984-cü ildə namizədlik, 1996-cı ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib. Beynəlxalq
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. “Qızıl qələm” mükafatı laureatıdır. Klassik və müasir ərəb ədəbiyyatı,
ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatı, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi əlaqələr və mənbəşünaslıq üzrə
mütəxəssisdir.
Alimin əsərləri keçmiş sovet respublikalarında və ərəb ölkələrində elmi ictimaiyyət tərəfindən böyük
rəğbətlə qarşılanıb, haqqında mətbuatda yazılar verilib, tədqiqatlarda əsərlərinə çoxsaylı istinadlar edilib. O, 4
monoqrafiyanın, 9 kitabın, 130-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. Onun rəhbərliyi və tərtibçiliyi ilə bir sıra
kitablar işıq üzü görmüşdür. Şərq filologiyası və mənbəşünaslıq sahəsində bir çox əsərlərin elmi redaktorudur.
Bir sıra elmi jurnalların redaktoru və ya redaksiya heyətinin üzvüdür. “Azərbaycan şərqşünaslığı” jurnalının baş
redaktoru, “Elmi araşdırmalar” toplusunun məsul redaktorudur.
G.Baxşəliyeva Azərbaycan şərqşünaslıq elmini dəfələrlə xarici ölkələrdə: Rusiya Federasiyasında
(Moskva, Sankt-Peterburq, Mahaçqala, Simferopol şəhərlərində), İran, Türkiyə, Rumıniya, Macarıstan, Çin,
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir Ərəb Respublikası, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Fransa, Böyük Britaniya,
Almaniya və İtaliyada ləyaqətlə və məsuliyyətlə təmsil edib, elmin aktual problemlərinə dair məruzələri
dinlənilmişdir. Xarici mətbuatda çoxsaylı məqalələri nəşr olunmuşdur.
Yüksək ixtisaslı şərqşünas kadrlarını hazırlanmasında bilavasitə iştirak edən Gövhər Baxşəliyevanın elmi
rəhbərliyi ilə on beş namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. “Türk xalqları ədəbiyyatı” və “Dünya
ədəbiyyatı” ixtisasları üzrə müdafiə şurasının sədridir. Şərqşünaslıq sahəsində respublikada aparılan elmi işlərin
koordinasiyası üzrə problem şurasının sədridir. O, pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuş, Bakı Dövlət
Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində ərəb ədəbiyyatı fənni üzrə xüsusi kurs aparmışdır.
Elm təşkilatçısı kimi də G.Baxşəliyeva mühüm işlər görmüşdür. Onun İnstituta rəhbərlik etdiyi dövrdə
şərqşünaslıq elminin ən müxtəlif sahələrinə aid onlarca tədqiqat hazırlanıb çap olunmuş, bir sıra beynəlxalq və
respublika elmi konfrans və simpoziumları keçirilmiş, institutun perspektiv inkişaf planları işlənib hazırlanmışdır.
İnstitutun profili və aparılan elmi-tədqiqatların başlıca istiqamətləri genişlənmiş, Şərq ölkələrinin tarixi,
iqtisadiyyatı, ictimai-fəlsəfi fikri, filologiyası, mədəniyyəti Azərbaycanın Şərq ölkələri ilə tarixi-mədəni
əlaqələrinin aktual problemləri, Şərq-Qərb qarşılıqlı münasibətləri kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur.
Eyni zamanda, institutda şərqşünaslığın ənənəvi klassik istiqamətləri ilə yanaşı, Azərbaycan elminin müasir
tələblərinə uyğun olaraq yeni tədqiqat sahələrinin inkişafına diqqət yetirilmişdir. Bu məqsədlə institutun
strukturunda dəyişikliklər aparılmış, yeni şöbələr (“Şərq-Qərb”, “Cənubi Azərbaycan”, “Mərkəzi Asiya və Uzaq
Şərq” şöbələri) yaradılmışdır. G.Baxşəliyevanın rəhbərliyi ilə son illərdə institutun beynəlxalq elmi əlaqələri xeyli
genişlənmişdir. ABŞ, Almaniya, İtaliya, Hollandiya, Çin, Rusiya, Türkiyə, Rumıniya, Misir, İraq, Suriya, BƏƏ,
İran, Özbəkistan, Qazaxıstan və s. bu kimi bir sıra xarici ölkələrdəki şərqşünaslıq mərkəzləri ilə fəal elmi
mübadilələr həyata keçirilməkdədir. Misirin Qahirə Universiteti, Pakistanın Bəhriyyə Universiteti, Rumıniyanın
Kluj-Napoka Universiteti, Türkiyənin Səlcuq Universiteti, İtaliyanın Şərq Universiteti, Gürcüstanın Tbilisi
Universiteti, Özbəkistan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu, Misirin İsgəndəriyyə kitabxanası və sairə ilə
əməkdaşlıq haqqında memorandumlar imzalanıb. 2011-2012-ci illərdə G.Baxşəliyeva Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiq
edən qədim və yeni dövr xəritələrin axtarışı və surətlərinin ölkəyə gətirilməsi” mövzusunda layihə üzərində
çalışıb. Layihə çərçivəsində o, İspaniya, Fransa, Böyük Britaniyada elmi ezamiyyətdə olmuş, Madrid, Escorial,
Paris, London və Oksford şəhərlərinin bir sıra kitabxanalarında və arxivlərində elmi axtarışlar aparmışdır.
Respublikanın ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak edən Gövhər Baxşəliyeva 5 noyabr 2000-ci ildə 57
saylı Bərdə-Ağcabədi seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikasının II çağırış Milli Məclisinə deputat
seçilmişdir. 2001-ci ilin iyun ayından 2005-ci ilin dekabr ayınadək Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
sədr müavini olub. Milli Məclis sədrinin müavini kimi sosial qanunvericilik sahəsinə kurator olaraq bu sahədə
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qəbul olunan qanunların hazırlanmasında yaxından iştirak edib. 2005-ci və 2010-cu illərdə III və IV çağırış
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə üzv seçilib. Milli Məclisin Elm və Təhsil məsələləri üzrə daimi
komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
İttifaqında nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Onun 2001-ci ildən hazırkı vaxta kimi rəhbərlik etdiyi parlament
nümayəndə heyəti İƏT Pİ-nin sessiya və konfranslarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən,
Xocalı soyqırımını insanlığa qarşı cinayət adlandıran, üzv parlamentlərə bu haqda qanunvericiliyə əlavələr təklif
edən, işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində müqəddəs islam məbədlərinin, məscidlərinin və məqbərələrinin
dağıdılmasını kəskin pisləyən bir sıra qətnamələrin qəbuluna və yekun bəyannamələrə (İstanbul, Qahirə, ƏbuDabi, Kuala- Lumpur, Dəməşq, Palembanq, Xartum deklorasiyaları və s.) müvafiq maddələrin salınmasına nail
olmuşdur.
G.Baxşəliyeva parlamentin Azərbaycan-Misir dostluq qrupunun rəhbəridir. O, xarici ölkələrə bir sıra
səfərlərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndə heyətinə rəhbərlik edib (Türkiyə, Misir Ərəb
Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Suriya, Liviya, Almaniya Federativ Respublikası, Norveç Krallığı,
Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, Malayziya, İndoneziya, Sudan və sair), çoxsaylı görüşlər keçirib, Azərbaycanın
nailiyyətləri, üzləşdiyi problemlər və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri haqqında geniş fikir mübadiləsi aparıb.
Azərbaycan parlamentini Qərbi Avropa İttifaqının Parlamentlərarası Assambleyasının 51-ci sessiyasında (Paris,
2005), Bərpaolunan enerji ehtiyatlarından istifadə (Bonn, 2004), Uşaq haqlarının müdafiəsinə həsr olunmuş
ümumdünya qadın parlamentarilərin konfransı (Roma, 2004), Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinə həsr olunmuş
beynəlxalq konfrans (2006, Avstriya, Uels ş.), İstanbulda İƏT Parlament İttifaqının VIII sessiyası və konfransı,
İƏT Parlament İttifaqının IX sessiyası və konfransı (2006), İƏT Parlament İttifaqının X sessiyası (Malayziya
2008), İƏT Parlament İttifaqının fövqəladə sessiyası (İstanbul, sentyabr 2008), İƏT Parlament İttifaqının XI
sessiyası (Niger, 2009), BMT- nin “Sivilizasiyaların alyansı”, II forum (İstanbul, 2009), İƏT Pİ İcraiyyə
Komitəsinin iclası və sessiyası ( 2009), AR Parlamentinin qadın nümayəndə heyəti tərkibində Rumıniyaya səfər
(2010), İƏT Pİ II Fövqəladə konfransı (Dəməşq, Suriya, 2010); İƏT Pİ XIII sessiyası və konfransı (Əbu-Dabi,
BƏƏ, 2011), İƏT Pİ XII konfransı, İƏT Pİ konfransı (İndoneziya, 2012), Xartum (Sudan, 2013) və s. mötəbər
məclislərdə layiqincə təmsil etmişdir.
G.Baxşəliyevanın elmi əsərlərində keçmiş sovetlər birliyində ilk dəfə olaraq müasir Suriya ədəbiyyatı
tədqiq edilir, bu ədəbiyyatda intişar tapmış əsas ideya-bədii cərəyanlar təhlil olunur, bir sıra müasir Suriya
yazıçılarının, o cümlədən Hənna Mina, Səid Hayraniya, Şayki Bağdadi, Tamer Zəkəriyyə, Ğadə əs- Səmmən və
digərlərinin yaradıcılığı araşdırılır. Müasir Suriyanın ən görkəmli və populyar yazıçısı olan Əbd əs-Səlam əlÜceylinin yaradıcılığının tədqiqi nəticəsində Suriya ədəbiyyatının inkişafında onun rolu və yeri müəyyənləşdirilir,
yazıçının yaradıcılıq fərdiyyəti, formalaşdığı ictimai-siyasi mühit, yaradıcılığının ideya-tematik və bədii-estetik
xüsusiyyətləri araşdırılır. Tədqiqat əsnasında ciddi mənbələrə əsaslanan müəllif bu nəticəyə gəlir ki, Əl-Üceyli
yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu abstrakt yox, konkret tipik real həyatdan əxz edilmiş material əsasında
işlənilir, bu isə yazıçının yaradıcılığını tərəddüdsüz realist ədəbiyyata aid etmək imkanı verir.
Tədqiqatçının rus dilində nəşr olunan “Müasir Suriya hekayəsi” monoqrafiyasında Suriya ədəbiyyatında
mövcud ideya-bədii cərəyanlar nəzərdən keçirilir, onların əsas xüsusiyyətləri dəyərləndirilir, bu cərəyanların ən
görkəmli nümayəndələrinin (Vəsfı əl-Bunni, Məvahib əl-Kəyali, Səid Həuraniya, Vidad Səkkakini, Hasib əlKəyali, İsgəndər Lüka, Valid İxlasi və digərləri) hekayə yaradıcılığı geniş xarakterizə edilir.
Gövhər xanımın “Əbülfərəc İsfahani. Bir Məcnun vardı...” kitabı Şərqin ən dəyərli yazılı abidələrindən
sayılan X əsr ərəb filoloqu və ensiklopediyaçısı Əbülfərəc İsfahaninin 24 cildlik “Nəğmələr kitabı”nın iki fəslinin
şərhli tərcüməsinə həsr edilib. Bu fəsillər Bənu Amir qəbiləsindən olan şair Qeys ibn Müləvvəh - dünyanın
Məcnun kimi tanıdığı ölməz aşiq haqqındadır. Tərcümədə Məcnunun həyatı, Leyliyə sevgisi haqqında maraqlı
rəvayətlər və Məcnunun dildən-dilə düşən şeirləri toplanmışdır. Kitaba tərcüməçi tərəfindən təqdim edilən mövzu
ilə bağlı geniş tədqiqatda müəllif qeyd edir ki, min ildən bir az da əvvəl görkəmli ərəb ədəbiyyatçısı Əbülfərəc
İsfahaninin (897-967) tərtib etdiyi nəhəng ədəbi abidə - “Kitab əl-əğani (“Nəğmələr kitabı”) bu gün də böyük
dəyərini saxlayır. Bu əsər yalnız ərəb şeirinin uzaq dünənini, ərəb şairlərinin həyatını və irsini öyrənmək üçün
deyil, həm də Şərq xalqları ədəbiyyatları arasındakı əlaqələri, münasibətləri, qohumluqları araşdırmaq üçün
müstəsna əhəmiyyət daşıyır.
Mövzunun davamı kimi G.Baxşəliyevanın 1994-cü ildə rus dilində nəşr edilən (“Aby-lğ-Faradj al- İsfaxani.
Kniqa pesen.” Perevod s arabskoqo, issledovanie, kommentarii i ukazateli) kitabı Əbülfərəc İsfahaninin yuxarıda
adı çəkilən məşhur “Nəğmələr kitabı” antologiyasının Azərbaycan ədəbiyyatı ilə əlaqəsi olan 5 fəslinin
tədqiqindən, orijinaldan filoloji tərcümədən, ön söz, şərhlər və göstəricilərindən ibarətdir. Kitaba məşhur ərəb üzri
şairi Qeys ibn Müləvvəh əl-Məcnunun və üç VII-VIII əsr ərəbdilli Azərbaycan şairi - Musa Şəhavat, İsmayıl ibn
Yəsar və Əbülabbas əl-Əmanın həyat və yaradıcılığı haqqında fəsillər daxildir.
G.Baxşəliyevanın “Kniqa pesen” Aby-lğ-Faradja al-İsfaxani i klassiçeskaə azerbaydjanskaə literatura” adlı
monoqrafiyası tədqiqatçının araşdırılan problem üzrə çoxillik müstəqil axtarışlarının yekunudur. Monoqrafiyanın
başlıca məqsədi Əbülfərəc İsfahaninin “Nəğmələr kitabı”nın (“Kitab əl-əğani”) verdiyi material əsasında ərəb-
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Azərbaycan ədəbi əlaqələri problemini araşdırmaq və Məcnun haqqında ərəb hekayəti yönündən Azərbaycan
ədəbiyyatında Leyli və Məcnun süjetinin ideya-məzmun və bədii təkamülünü izləməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə
kitabda orta əsrlər ərəb-müsəlman mədəniyyətinin parlaq abidəsi kimi “Nəğmələr kitabı”nın ümumi səciyyəsi
verilmiş, onun orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatını öyrənmək baxımından mənbəşünaslıq əhəmiyyəti
müəyyənləşdirilmiş, Məcnun haqqında ərəb hekayətinin süjet və kompozisiyası struktur və ideya-məzmun
baxımından təhlil edilmiş, ərəb hekayəti ilə Azərbaycan şairləri Nizami Gəncəvi, Əşrəf Marağayi, Füzuli, Əbdi
bəy Şirazi, Həqiri, İsmayıl bəy Nakamın, Mirzə Hüseyn Çakərin və digərlərinin Leyli və Məcnun süjeti əsasında
yazdıqları poemalar müqayisəli şəkildə araşdırmaya cəlb olunmuşdur.
Bu da həqiqətdir ki, gerçək tarixi şəxsiyyət olan Məcnundan daha artıq bir ədəbi obraz olan Məcnun səkkiz
yüz ildən çoxdur ki, dünyanı fəth edib. İlk dəfə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin qələmində sanballı
ədəbi qəhrəmana çevrilən Məcnun XII əsrdən bəri onlarca Şərq şairinin müxtəlif dillərdə yazdığı məsnəvilərlə
sonsuz şöhrət qazanmışdır. Azərbaycan poeziyasının parlaq simaları - Nizami ədəbi məktəbinin ardıcılları Əşrəf
Marağayi (o, Azərbaycan şairləri sırasında Nizamidən sonra ilk bütöv “Xəmsə” yaratmış sənətkardır), Əbdi bəy
Şirazi, Məhəmməd Füzuli və başqalarının “Leyli- Məcnun” məsnəviləri bizim ədəbiyyatın faktı olmaqdan əlavə,
həm də Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatının hadisəsidir. Çünki “Leyli və Məcnun”un fars, türk, ərəb və sairə dillərdə
yaradılmış nümunələri bir- birindən rişə alan, bir-birindən qidalanmış fidanlar, böyük bir zəncirin həlqələridir.
Şübhəsiz ki, bu yolda birincilik Nizaminin payına düşür. Nizaminin “Xəmsə”sinə daxil olan beş poemanı
oxuduqca bunun da şahidi oluruq ki, o, hər bir əsərini yazmazdan əvvəl xeyli axtarış aparmış, ayrı-ayrı dillərdə,
xüsusən ərəb dilində olan mənbələri, yazılı sənədləri öyrənmişdir. Lakin təəssüf ki, Nizami Gəncəvinin istinad
etdiyi ərəb mənbələri dəqiq şəkildə öyrənilməmişdir. Ərəb mənbələrindən gələn rəvayəti vahid süjet ətrafında
birləşdirən Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” əsəri gözəl sənət nümunəsidir. Onun məsnəvisində cərəyan
edən hadisələr dahi sənətkarın qələmilə orta əsrlər Azərbaycanının şəraitinə tam uyğunlaşdırılıb.
Bütövlükdə Azərbaycan şairləri Məcnun haqqındakı ərəb rəvayəti ilə tanış olaraq ərəb invariantının ideyatematik və bədii məzmununu yaradıcı şəkildə mənimsəmiş, onun milli ədəbi ənənələrlə üzvi sintezinə nail
olmuşlar. Başqa ədəbiyyatın təcrübəsindən faydalanmaqla Azərbaycan şairləri nəinki öz orjinallıqlarını, milli
koloriti də qoruyub saxlamış və ərəb invariantının çox da mürəkkəb olmayan süjetini öz dövrlərinin kəskin
problemləri və ideya-mənəvi axtarışları, özünəməxsusluqları səviyyəsinə qaldıra bilmişlər.
G.Baxşəliyevanın “İlahi eşq dastanları. Tərcümə və şərhlər” (380 səh.) adlı kitabına orta əsrlərdə yaşamış
iki Azərbaycan şairinin “Leyli və Məcnun” mövzusunda yazdığı məsnəvilərin filoloji tərcüməsi daxil edilmişdir.
Kitabın müqəddiməsində ilahi eşqi tərənnüm edən bu əsərlərin ideya-bədii xüsusiyyətləri təhlil olunmuş, hər bir
müəllifin Nizami Gəncəvi ənənələrinə yaradıcı münasibətinin xarakteri açıqlanmışdır.
Gövhər xanım 2012-ci ildə nəşr olunan böyük Misir dramaturqu, yazıçısı və ədəbiyyatşünası Taufıq əlHəkimə həsr olunmuş “Literaturno-kritiçeskie vzqlədı Taufika al-Xakima” adlı əsərində zəngin nəzəri biliklərə
və müxtəlif mənbələrə əsaslanaraq ərəb ədəbiyyatının ədəbi-nəzəri problemlərinə əsaslı elmi münasibət ifadə
olunmuşdur. Müəllif kitabda Taufık əl-Həkimin yaradıcılığını bütövlükdə nəzərdən keçirməyi və bununla da
yazıçının bədii-estetik fıkirlərinin onun yaradıcılığı ilə sıx bağlı olduğunu göstərməyi əsas məqsəd kimi qarşıya
qoymuşdur. Məhz bu fakt tədqiqatın elmi əhəmiyyətini artıran əsas məziyyətlərdən biridir. Alimin haqlı qənaətinə
görə Taufık əl-Həkimin ədəbi-nəzəri görüşləri onun ümumi yaradıcılığı və onu qidalandıran ictimai və ədəbi
mühitlə sıx vəhdətdə inkişaf etmişdir. Bu kitab ərəb ədəbiyyatşünaslığı və ədəbi-nəzəri fikrinə layiqli töhfə
olmaqla yanaşı, milli ədəbiyyatşünaslığımızı və ərəbşünaslığımızı da dərin nəzəri mülahizələrlə və yeni faktoloji
materiallarla zənginləşdirən dəyərli əsərdir.
G.Baxşəliyevanın yaradıcılığının digər istiqaməti onun elmi və ictimai fəaliyyətini əks etdirən və müxtəlif
illərdə çap olunan məqalələr, müsahibələr, məruzələr, rəylər, yeni nəşrlərə ön söz, müqəddimə və s. yazılarıdır.
Bu yazılar müəllifin iki kitabında toplanaraq çap olunmuşdur. Birinci kitab - “Hamıdan ucadır alimin yeri” əsəri
məqalələrdən, müsahibələrdən və rəylərdən ibarətdir. Kitabın başlığı Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə”
poemasından götürülüb. O yerdən ki, böyük Nizaminin ictimai idealını əks etdirən İskəndər dünyanı dolaşıb
doğma vətəninə dönür və yenidən hökmranlıq taxtına çıxarkən aşağıdakı məzmunda bir fərman verir:
Əmr etdi, verildi belə bir fərman:
“Alimdir gözümdə ən əziz insan!
Elmlə, hünərlə? - Başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eləyə bilməz!
Rütbələr içində seçilir biri Hamıdan ucadır alimin yeri” .
Bu məşhur misranın kitaba başlıq seçilməsi, zənnimizcə, təkcə onun kitabdakı məqalələrdə və
müsahibələrdə bir neçə dəfə xatırlanması ilə bağlı deyil. Məsələ burasındadır ki, həmin misralar müəllifın kitaba
daxil etdiyi və müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif mövzu və janrlarda qələmə aldığı yazıların ümumi ruhunu,
leytmotivini əks etdirir. Dahi həmyerlimiz Nizami Gəncəvinin səkkiz əsr bundan öncə irəli sürdüyü və sivil
dünyanın son yüzilliklərdəki inkişaf təcrübəsi ilə təsdiqlənən bu fikrini bir daha vurğulamaqla Gövhər xanım
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müstəqil dövlətimizdə ahəngdar cəmiyyətin qurulmasında, ölkəmizin tərəqqisi işində elmin və alimin rolunu ön
plana çəkir. Beləliklə, müəllif elm ilə əməlin, nəzəriyyə ilə praktikanın vəhdəti məsələsini qabardır, alimlərin,
ziyalıların da öz yaradıcılıq axtarışlarının “sakitliyinə” qapılıb qalmamasını, fəal ictimai mövqe tutmasını,
cəmiyyətin real problemlərinin həllinə yaxından kömək etmələrini tövsiyə edir.
Gövhər xanım bir tərəfdən şərqşünaslıq elminin nailiyyətlərini ümumiləşdirən yazılarla, digər tərəfdən bu
elmin yeni şəraitdəki axtarışlarının yönünü nümayiş etdirən elmi məqalələrlə, üçüncü bir tərəfdən isə elmi
potensialı qorumağın, şərqşünaslıq sahəsində islahatlar aparmağın zəruriliyini əks etdirən konseptual səciyyəli
mülahizələrlə çıxış etmişdir. Bu, müəllifin elmin təşkilati və sosial problemlərinə də dərindən bələd olduğunu,
həmin problemlərin həlli üçün mövcud şəraitdə ən optimal yolları göstərməyi bacardığını nümayiş etdirir.
Kitabın ən müxtəlif ictimai-siyasi məsələlərə həsr olunan ikinci və üçüncü hissələrində iki məqam diqqəti
çəkir: ziyalı, vətəndaş mövqeyi və dövlətçilik maraqlarının üstün tutulması, elmi-ədəbi amillərin
dəyərləndirilməsi. Kitabda ənənəvi resenziya və təqdimat xarakterli yazılarla yanaşı, ciddi tədqiqat səciyyəsi
daşıyan məqalələr də var.
AMEA-nın müxbir üzvü G.Baxşəliyevanın “Məqalələr, məruzələr, müsahibələr” adlı ikicildliyində
pərakəndə halda müxtəlif mətbu nəşrlərdə çap olunmuş elmi və ictimai mövzulara həsr edilmiş məqalə, məruzə,
müsahibə və çıxışları, müxtəlif əsərlərə yazdığı ön söz və resenziyaları daxil edilmişdir. Eyni zamanda, kitaba
müəllifin bu günədək çap olunmamış bir sıra məqalələri və çıxışları da salınmışdır. Bu kitaba Gövhər
Baxşəliyevanın klassik və müasir ərəb ədəbiyyatı, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq və ərəbdilli Azərbaycan
ədəbiyyatının müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuş məqalələri, bir sıra nüfuzlu beynəlxalq konfranslarda səslənmiş
məruzə və çıxışları, mətbuatda dərc olunmuş çoxsaylı müsahibələri, müxtəlif əsərlərə yazdığı ön söz və
resenziyaları əhatə edilmişdir. Kitabda dolğun elmi mülahizələr, xalqın mənəviyyatından narahat düşüncələr,
respublikanın ictimai-siyasi həyatı ilə bağlı fikirlər də əks olunub, keçmişə və ustadlara ehtiram, milli kimliyimizə
zərbə vuranlara və düşmənlərimizə qarşı qəzəb və etiraz, elmin və gəncliyin gələcəyinə ümid də duyulur. Bu kitab
Gövhər xanımın elmi, ictimai və siyasi fəaliyyətinin uğurlarını özündə əks etdirir. Bu səhifələrdə alim, ziyalı,
millət vəkili, elm təşkilatçısı və nəhayət, qadın-ananın yüksək dəyərlərinin Gövhər xanımın şəxsində vəhdət
tapdığının bir daha şahidi oluruq...
Gövhər Baxşəliyeva elmi mühitin ön sıralarında gedən, cəmiyyətin inkişafına öz töhfəsini verən, zəhmət
və axtarışları üstün tutan ziyalılardandır. Çoxillik səmərəli ictimai və elmi fəaliyyəti, əldə etdiyi bilik və təcrübə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Gövhər Baxşəliyevanın bundan sonra da cəmiyyətimizə
fayda vermək yollarında inamla xidmət göstərəcəyinə işıq salır.
Azərbaycan.-2014.-25 noyabr.-№ 257.-S.6.
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Nizami Gəncəvi və Azərbaycan ruhu
O, klassik şairlərimiz içərisində hamıdan artıq xalq yaradıcılığı xəzinəsindən istifadə edib
II yazı
Ağaverdi Xəlil,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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
Paşa Pirsultanlının əsərlərini səciyyələndirən əsas 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 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 problemdir 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 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 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 qaynaqla şifahi yaddaşda yaşayan oxşar nümunələri müqayisə etmək
imkanı yaranır.
"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, ecazkar 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
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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
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 paralellərı
ilk dəfə S.Paşayev aparıb.
Xalq Cəbhəsi.- 2014.- 15 avqust.- S.14.
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Pakistanın Milli Kitab Fondunda Nizami Gəncəvi otağı açılıb
Dekabrın 8-də Pakistanın Milli Kitab Fondunda Nizami Gəncəvi otağının açılış mərasimi keçirilmişdir.
Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, tədbirdə Pakistanın Nazirlər
Kabinetinin Əlaqələndirmə Naziri Babar Yaqub Fateh, Milli Kitab Fondunun icraçı direktoru İnam ul Haqq
Caved, Pakistanın tanınmış ziyalıları, ictimai- siyasi xadimləri, Türkiyə, Özbəkistan, Tacikistan və digər ölkələrin
səfirləri iştirak etmişlər.
Mərasim iştirakçıları qarşısında çıxış edən Pakistan Milli Kitab Fondunun icraçı direktoru professor İnam
ul Haqq Caved Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı haqqında danışmışdır. Demişdir ki,
Nizami lirikası yüksək sənətkarlığı, məhəbbətə dünyəvi münasibəti, insan taleyi haqqında humanist düşüncələri
ilə seçilir.
Pakistan Milli Fondu haqqında danışan natiq bu təşkilatın Kəraşi, Peşəvar, Lahor, Kvetta və Multnan
şəhərlərində filiallarının olduğunu, fondun nəzdində 23 kitabxana və muzeyin fəaliyyət göstərdiyini
vurğulamışdır. Milli Fondun direktoru İnam ul Haqq bildirmişdir ki, Pakistan Kitab Fondu Nizami Gəncəvinin
əsərlərin urdu dilinə tərcumə etməsi haqqında qərar qəbul etmişdir.
Azərbaycan-Pakistan gənclər forumunun Prezidenti, "Kitab Səfiri" Məhəmməd Asif və sülh və
demokratiya institunun direktoru Farhat Nur isə öz çıxışlarında Nizami Gəncəvinin ilkin Şərq Intibahının zirvəsi
olan yaradıcılığında dövrünün ən humanist, ümümbəşəri ictimai-siyasi, sosial və mənəvi-əxlaqi idealları parlaq
bədii əksini tapdığını qeyd etmişdirlər. Vurğulamışdırlar ki, Nizami Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı
insanlıq olmuş, İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır.
Tədbir iştirakçıları qarşısında çıxış edən Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Daşqın Şikarov Pakistan
Hökuməti, Milli Kitab Fonduna Azərbaycanın dahi şairinin adını daşıyan otağın açılışına dair qərar verdiklərinə
görə dərin minnətdarlığını bildirmişdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığından danışan səfir, şairin bütün yaradıcılığı
boyu yazmış lirik şerlərdə mütərəqqi ictimai-fəlsəfi fikirlərini ifadə etdiyini vurğulamışdır. D.Şikarov, Nizaminin
Gəncəvinin dünya ədəbiyyatı tarixinə məsnəvi formasında yazdığı 5 poemadan ibarət "Xəmsə" müəllifi kimi daxil
olduğunu bildirmişdir. Nizamı Gəncəvinin dünya ədəbiyyatına etdiyi töhfələrdən danışan səfir, şairin eyni
zamanda böyük vətənpərvər olduğunu xüsusi vurğulamış, öz şerlərində əsasən haqq-ədaləti təlqin etmişdir.
Bildirmişdir ki, Nizami Gəncəvi, təsvir etdiyi bütün hadisələri Azərbaycanla əlaqələndirməyə, vətənin keçmiş
günlərini tərənnüm etməyə çalışmışdır. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında vətən məhəbbəti doğma xalq yolunda
qəhrəmanlıq ideyası ilə birləşir.
Tədbirdə ali qonaq qismində iştirak edən Pakistanın Nazirlər Kabinetinin Əlaqələndirmə Naziri Babar
Yaqub Fateh, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığının hümanizm, yüksək sənətkarlığı ilə Şərq xalqları ədəbiyyatlarının
inkişafına güclü təsir göstərdiyi, dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olduğunu qeyd etmişdir. Həyatın bütün
sahələrində iki qardaş xalq arasında yüksək dinamizmlə inkişaf etdiyini bildirən nazir, Nizami Gəncəvi otağının
açılışının mədəniyyət sahəsində əlaqələrinin inkişafına töfvə verəcəyini vurğulamışdır.
Rəmzi qırmızı lent kəsildikdən sonra qonaqlar Nizami Gəncəvi otağı ilə tanış olmuşdurlar. Səfirliyin
dəstəyi ilə təmir edilmiş Nizamı Gəncəvi otağında şairin portreti, ingilis və azərbaycan dillərində kitabları, eyni
zamanda Məhəmməd Fizuli, Xəqanı, İmaməddin Nəsimi, Şah İsmail Xətai, Mirzə Ələkbər Sabir və Azərbaycanın
digər şair və yazıçılarının də portretləri yerləşdirilmişdir. Bununla yanaşı otaqda, Azərbaycanın zəngin
mədəniyyətini əks etdirən çoxsaylı eksponatlar da yerləşdirlimişdir.
Palitra. - 2014.-10 dekabr. - № 225. - S. 12 .
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Nizami Gəncəvi və etnoyaddaş
Qalib Sayılov,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
XII əsr Azərbaycan humanitar-ictimai fəlsəfi-siyasi düşüncəsinin zirvəsi Şeyx Nizami Gəncəvinin
poeziyası aforizmlər və müdrik kəlamlar kimi xalqın yaddaşına hopub, onun bədii təfəkküründən süzülərək
cilalanıb, şifahi ənənədə dastanlara, nağıllara çevrilib. Dövrünün ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni proseslərini
dərindən bilən şair hadisələrin təsvirində xalq yaradıcılığı ənənələrindən də istifadə edib. Eyni zamanda xalq
bilimlərini, mərasim və təntənəli xalq bayramları haqqındakı bilgiləri əsərlərində canlandıraraq onlara yaşamaq
haqqı verib. Biz bir çox ənənəvi xalq yaradıcılığı nümunələri haqqında informasiyanı böyük Nizaminin
əsərlərindən almış oluruq.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatının tarixi köklərinə baxdıqda bir fakt öz möhtəşəmliyi ilə diqqəti çəkir; türk
etnosuna daxil olan xalqların - türkmənlərin, qazaxların, qırğızların, özbəklərin, istərsə də azərbaycanlıların ağız
ədəbiyyatı bir çox xalqların yazılı ədəbiyyatında öz izlərini buraxıb.
Nizami Gəncəvinin əsərlərində ənənəvi biliklərin çeşidi əlvanlığı ilə bərq vurur. Tapmacalardan tutmuş
xalq təbabətinədək bir çox bilgilər şairin əsərlərində əks olunub. Xalq yaradıcılığına önəm verməsi, Hizaminin
əsərlərindən bir çoxunun sonradan atalar sözü statusunda təqdim olunmasına rəvac verib.
İnci lətafəti olsa da su da,
Çox içsən insanı incidər o da.
Nizami Gəncəvi yaradıcılığında onlarla belə misralar var ki, artıq xalq tərəfindən yüz illərdir ata sözü,
müdrik kəlam kimi işlədilir. Məşhur folklorşünas alim M.H.Təhmasib "XII əsrə qədər Azərbaycan şifahi xalq
ədəbiyyatı" məqaləsində Nizami Gəncəvinin xalq yaradıcılığı ilə bağlılığından bəhs edir: "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 faydalanıb. Bu dahi
sənətkarın "Xəmsə"sindən yüzlərlə kiçik, böyük əfsanələrə, rəvayətlərə, əsatirlərə təsadüf edilir. Bunlardan
bəzilərini o, özü yaradıb, bəzilərini isə yazılı qaynaqlardan, şifahi ədəbi əsərlərdən istifadə edərək yenidən işləyib,
təkmilləşdirib, xalqdan alaraq yenidən xalqa qaytarıb".
Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"də istifadə etdiyi rəvayətlər xalq yaradıcılığının ən əski nümunələri sayıla
bilər. "Sultan Səncərlə qarının əhvalatı"nda dahi sənətkar "iş üz ağardar" xalq ibarəsini fəlsəfi-didaktik baxımdan
elə təsvir edir ki, 1000 ilə yaxın zaman keçməsinə baxmayaraq mövzu hələ də öz aktuallığını saxlayıb.
İntibah dövrü humanitariyanın incilərindən olan Nizami xalq ölçü vahidlərini poeziyaya gətirməklə həm
xalqın zəngin mənəvi resurslarını təsvir edir, həm də Şərq poeziyasının fonopoetika cəhətdən zənginləşməsinə
xidmət etmiş olur.
"Sirlər xəzinəsi" poemasında "Ovçu ilə itin və tülkünün hekayəti"ndə şair yazır:
"Ovçu dözdü, səbrinin misqal boyda arpası
Bəlkə bir dirhəm qədər xeyir gətirdi azı".
Arpa burada çəki vahididir. Bu gün də xalq arasında bu vahiddən istifadə olunur. Əsərlərində insanların
əski inamları ilə bağlı, səma cisimlərinə, Göy tanrısına tapınma, kultlarla əlaqəli beytlər gələnəkdə olan inanclar
sisteminə daxildir:
Kəmbərstə deyildi Əkizlər bürcü onda,
Qan almağın azaddı o şişkin damarından".
Əcdadların əski inamına görə, göydəki on iki ulduzlar topasından biri sayılan çevrə, yaxud baş-başa vermiş
iki qızcığaz şəklində Əkizlər bürcü Külək tanrısına çevrilmiş hesab edilir.
Yenə də mövzu xalq inam və sınamalarından gəlir. İbtidai insanlar Aya sehrli qüvvə kimi baxır, onun
gecənin hamisi hesab edir, şər və qorxulu qüvvələrdən yalnız onun vasitəsilə qurtaracaqlarını zənn edirdilər.
Həmin insanlar Ay tutulanda teşti, ləyəni döyəcləyib, yaxud mis qapaqları bir-birinə çırpıb haray-həşir qopararaq
Ayı şər qüvvələrdə xilas etməyə çalışardılar. Bu türlü mövzular Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında əksəriyyət
təşkil edir.
Nizami Gəncəvini yeni elmi metodlarla öyrənən Siracəddin Hacı şairin xalq inancları ilə bağlı görüşlərini
şərh edərək yazır:
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"O, günəş kimi Dolçanın Yusifi oldu,
O, su Dolçası kimi Balığın Yunisi oldu.
Həzrəti Nizami bu beytin ideyasını da zəngin bilgilər əsasında təqdim edib. Bu bürclərlə bağlı çoxsaylı
əfsanə, əsatir var. Qədim astronomiya xəritələrində, atlaslarda Dolça bürcü əslində içərisindən su axan kuzə
tutmuş adam şəklində təsvir edilirdi. Bunun fəslin əlamətləri ilə bağlı olduğu güman edilir. Günəş bu bürcə daxil
olanda bahar yağışları başlayır, dağlarda qar əriyir, çaylarda daşqın olur. Su Dolçanın rəmzi sayılır. Qədim
xalqların düşüncəsinə görə, su hər şeyin həm əvvəli, həm də axırı idi. Bir sıra miflərdə Dolça bürcünü ümumdünya
tufanı ilə bağlayırlar".
Professor M.Mübariz "Nizami yaradıcılığına Azərbaycan folklorunun təsiri" məqaləsində qeyd edir ki,
"Nizami klassik şairlərimiz içərisində hamıdan artıq xalq yaradıcılığı xəzinəsindən istifadə edib".
Nizaminin folklor əlaqələri müxtəlif şəkildə təzahür edir ki, bunları da prof. Sədnik Paşayev üç qrupda
tədqiq etməyi mümkün sayır:
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.
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı aşıqların da repertuarını zənginləşdirib. Bir çox aşıqlar Nizamiyə şeirlər
həsr ediblər və eyni zamanda Nizaminin xalq əfsanəsindən mövzusunu götürdüyü "Leyli və Məcnun" əsəri
aşıqların dilində dastana dönüb. "Leyli və Məcnun" poemasının el variantı olaraq çoxsaylı bayatılarla və
əfsanələrlə yanaşı "Leyli və Məcnun" adlı bir xalq dastanı da yaradılıb".
"Nizaminin mənəvi arsenalı, bədii irsi sözlü ədəbiyyatla cilvələnən və folkloru zənginləşdirən üfüqləri
geniş bir yaradıcılıq aləmidir".
Azərbaycan sözlü və yazılı ədəbiyyatında Nizami poeziyası və yaradıcılığının qüdrətli yüksəlişi bilavasitə
onun qədim və zəngin türk kulturoloji qaynaqları ilə əlaqədardır.
Xalq Cəbhəsi.- 2014.- 9 oktyabr.- S.14.
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Azərbaycan şairi Nizami
Y.E.Bertels
Dahi Nizami Gəncəvi ədəbi irsinin dünya şöhrətli tədqiqatçılarından, "Nizami və Füzuli" ("Seçilmiş
əsərləri" - rus dilində, Moskva, 1962; məsul redaktoru Həmid Araslı) kitabının müəllifi Y.E.Bertelsin vaxtilə
Nizaminin "İsgəndərnamə" poemasının SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüş rusca tərcüməsinə
("İskendername", Baku, 1940) yazdığı ön söz.
Böyük sürətlə az qala bütün mədəni aləmi özünə tabe etmiş, Şərq ilə Qərbi birləşdirmək məqsədi izləyən
Makedoniya fatehinin surəti qədim zamanlardan bir çox xalqların canlı marağına səbəb olmuşdur. Ölümündən
azca sonra yaxın adamlarından Klitarx və Onesikrit onun tərçümeyi-halını tərtib etmişdilər. Sonralar Plutarx
həmin materiallar əsasında öz əsərini yazmışdır.
Lakin o, öz qəhrəmanını şişirdilmiş parlaq boyalarla təsvir etsə də, Makedoniyalı İskəndərin tərçümeyi-halı
onunla maraqlanan saysız-hesabsız dairələri təmin edə bilmirdi. Onunla yanaşı, tarixi faktlara çox az uyğun gələn
çoxlu əfsanələr yaranmağa başlamışdı. Düşünmək olar ki, bu cür əfsanələrin ilk yaradıcı və yayıcıları İskəndərin
öz döyüşçüləri olmuşdur. Şərqə yürüş edərkən onlar qarşılaşdıqları xalqlar arasında öz hökmdarları haqqında
fantastik rəvayətlər yaymışlar.
Bu mövzuya İskəndərdən zərər çəkmiş müxtəlif Şərq ölkələri hökmdarları, xüsusən Misir və İran hakimləri
də həvəslə səs vermişlər. Düçar olduqları məğlubiyyət onların qüruruna toxunur, daha çox isə onların "hökmranlıq
hüquqlarının" əsaslandıqları teokratik nəzəriyyələrin kökünü sarsıdırdı. Buna görə də, təəccüblü deyildir ki,
İskəndərin tərçümeyi-halına həsr olunan roman özünun ilk ədəbi formalaşmasını məhz Şərqdə tapmışdı. Bu roman
artıq eramızın I əsrində yaranmağa başlamışdı. Lakin həmin əsər yalnız IV əsrin ilk onilliklərində, imperator
Karakalla və Aleksandr Şimal İskəndərə rəsmi pərəstiş qəbul etdikdən sonra böyüməyə və tamamlanmağa
başlamışdı. Roman fatehin həkimi Kallisfenə aid edilirdi və uzun zaman onun adı ilə yayılmışdı. İndi, artıq bu
saxtakarlıq heç bir şübhə doğurmadığı vaxt, həmin roman elmdə adətən Psevdo-Kallisfen adı ilə tanınır.
Romanın əsas ideya istiqaməti onun Misirdə yarandığını göstərir. Bu əsərə görə, İskəndər makedoniyalı
Filippin yox, Misirdən, qaçıb Makedoniyaya gələrək öz sehri nəticəsində Filippin arvadı Olimpiya ilə əlaqəyə
girmiş misirli kahin Nektanebin oğludur. Lakin Nektaneb yalnız kahin yox, həm də qədim Misir padşahları
nəslindəndir, deməli, İskəndərin damarlarında fironların qanı axırdı və: o, xarici işğalçı yox, öz əcdadlarınin taxttacının qanuni varisi idi (…)
Belə güman edilir ki, romanın ilk Şərq redaksiyasında Şərq oxucusu üçün maraq kəsb etməyən daxili Makedoniya məsələləri qətiyyən olmamışdır. Bunları roman yunan dilində yazılarkən artırmağı lazım bilmişlər
(...)
Şərq dillərinə edilmiş çoxlu tərcümələrin əsasında romanın yunan variantı durmuşdur. Bunlardan bizə
çatmayan orta-fars tərcüməsini, eləcə də Suriya, həbəş və erməni dillərinə edilmiş tərcümələri göstərmək olar. Bir
şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, dövrün adət-ənənəsinə görə tərcüməçilər ancaq romanın əsas süjet xəttini
saxlayır, təfərrüatın işlənməsində isə sərbəstliyə yol verirdilər. Məsələn, Suriya tərcüməsində müxtəlif xalqların
fantastik adları daha real adlarla əvəz edilmiş və yevropimitlər, oksidraklar, aellopodlar, bastarnlar və s. əvəzinə
turanlılar, alanlar, qubardebaylar, alosaylar, ərəblər, azərbaycanlılar, təbəristanlılar, kürganlılar, xaldelar və b.
xalqların adları yazılmışdır. Başqa sözlə, bu əlyazma tərcüməsinin Zaqafqaziya və Xəzərin cənub sahillərinə bələd
olduğunu göstərir.
Avropa oxucularının daha geniş dairələrinə Psevdo-Kallisfen Yuli Valerinin latın dilinə tərcüməsi əsasında
çatmışdır. Bu tərcümənin nə vaxt edildiyi indiyədək müəyyənləşdirilməmişdir (…)
Əgər Avropada İskəndər haqqındakı roman başlıca olaraq fantastik ekzotikası ilə maraq doğururdusa,
Şərqdə, xüsusən İranda Makedoniya fatehinin surətinə maraq tamam başqa səbəblərdən doğurdu. İskəndərin İrana
vurduğu zərbə çox ağır idi. Bu zərbənin nəticəsində əhəmənilərin taxt-tacı dağılmış, İran paytaxtında "şahənşah"
sarayının əfsanəvi bər-bəzəyi alovlar içərisində məhv olmuşdu. İranda dünya hakimiyyəti ruhani hakimiyyəti ilə
sıx əlaqədar idi. Buna görə də öz hökmranlığını möhkəmlətmək üçün İskəndər zərdüşti ruhanilərə qarşı bir sıra
tədbirlər görməyə məcbur oldu. Zərdüştiliyin müqəddəs kitabları da məhv edilmişdi və müstəqil İranda sasani
bərpası zamanı bunları əvvəlki halına salmaq çox çətinliklə mümkün oldu. Aydındır ki, zərdüşti ruhanilər
İskəndərə nifrət etməli idilər. Buna görə də təəccüblü deyildir ki, Zərdüştə aid ədəbiyyatda İskəndər haqqındakı
bütün sözlər dərin nifrətlə doludur (...) Məsələn, "Artak Viraz-namak" adlı orta-fars abidəsində göstərilir ki,
İskəndər murdar ruh Əhrimənin əlində sadəcə vasitə deyil, həm də onun törəməsidir, başqa sözlə, özü də bir növ
murdar ruhdur.
Hətta sasanilərin süqutundan və xilafətin meydana gəlməsindən sonra da İran zadəganları ilə bağlı olan və
əsərlərində ərəblərə qarşı çevrilmiş şüubiyyə hərəkatının ideologiyasını ifadə edən ərəbdilli müəlliflər orta-fars
ədəbiyyatının təsiri altında İskəndərə qarşı mənfi munasibətlərini ifadə edirdilər. X əsrin görkəmli tarixçisi Həmzə
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ibn Həsən əl-İsfəhani İskəndəri belə qiymətləndirir: "Rəvayətlərdə deyilir ki, o, İran torpağında on iki şəhər tikib
hamısını İskəndəriyyə adlandırdı... Lakin bu rəvayətin əsası yoxdur, çünki o dağıdıcı idi, qurucu deyildi".
Lakin İskəndərin xidmətlərinin sadəcə bu cür inkarı, görünür, İran zadəganlarının yüksək dairələrini təmin
etmirdi. Onların siyasi baxışları belə bir teokratik əsasa dayanırdı: yalnız o şəxs qanuni hökmdar ola bilər ki, o,
şah nəsillərində irsən keçən "ilahi fərrə" malik olsun. İskəndərin taxtı qəsb etməsi bu nəzəriyyənin əsassızlığını
sübuta yetirir və bununla da hökmdarların nüfuzunu aşağı salırdı. İskəndəri hansı yolla olsun fərrə malik olan
hökmdarlar sırasına gətirmək və beləliklə də, onun şahənşahlar taxtını tutmasını əsaslandırmaq lazım idi. İran
zadəganlarının qarşısında duran bu çətinliyin həlli yolunu yuxarıda göstərdiyimiz kimi, orta-fars dilinə tərcümə
edilmiş Psevdo-Kallisfen romanı göstərdi...
Ərəb tarixçilərindən Əbu Hənifə əd-Dinəvərinin (985-ci ildə ölmüşdur) "Əxbar əttival" əsərində bizə gəlib
çatmış bu yenidən işləmənin ən qədim versiyası saxlanmışdır. İskəndərin mənşəyi haqqında danışarkən bu tarixçi
öz dövründə yaşayan sasani ənənəsinə əsaslanır. Bu versiyaya görə, makedoniyalı Filipp Bəhmən oğlu Dara ilə,
yəni II Dara ilə müharibədə məğlub olarkən, bac-xəracdan başqa öz qızını da qalibə verməyə məcbur olmuşdu.
Dara onunla zifaf gecəsini keçirmiş, lakin qızda fiziki nöqsan görüb, ondan ikrah etmiş və atasının yanına
göndərmişdi. Lakin o, hamilə olmuş və vətənə qayıdandan sonra İskəndəri doğmuşdu. Deməli buradan belə çıxır
ki, İskəndər III Daranın böyük qardaşı və İran taxtının qanuni varisi imiş...
Əlimizdə olan məlumata görə, "Şahnamə"nin İskəndər hökmranlığına həsr olunmuş hissəsi - İskəndər
haqqındakı romanın yeni fars dilində nəzmlə işlənməsi yolundakı ilk cəhddir...
Beləliklə, tam əsasla demək olar ki, ərəb xilafəti bərqərar olandan sonra İskəndər haqqındakı romanın
müstəqil bədii əsər kimi işlənməsinə ilk dəfə olaraq Nizami başlamışdı.
Nizaminin öz son əsəri üzərində dəqiq olaraq nə vaxt işə başlaması bizə məlum deyildir. Poemanın nə
birinci, nə də ikinci hissəsində şair heç bir tarix göstərmir. Lakin "İskəndərnamə"nin müqəddiməsində
("Dinləyənlərə müraciət" fəsli) o, əvvəlki dörd poemasının adını çəkərək, onların bitdiyini göstərdiyinə görə, belə
güman etmək olar ki, bu muqəddimə "Yeddi gözəl"in tamamlanmasından sonra, yəni 31 iyul 1197-ci ildən sonra
yazılmışdır.
Poemanın ikinci hissəsinin sonunda aşağıdakı beytləri oxuyuruq:
Yaşım altmışa çatmışdır,
Lakin vəziyyətim dəyişməyib.
On il əvvəlki kimiyəm,
Yenə həmin div mənə əziyyət verir.
Əgər bu sətirləri hərfi mənada götürsək, onların 1201-ci ildən əvvəl yazıldığını qəbul etməliyik*. Deməli,
poemanın hər iki hissəsi üzərində iş 3 il yarımdan az çəkməmişdir. Bu isə əvvəlki poemaların yazılmasına sərf
olunan vaxtdan xeyli çoxdur...
Poemanı yazarkən şairin vəziyyəti yaradıcılıq işi üçün çox əlverişsiz idi. Lakin qoca, xəstə Nizaminin
mərdliklə dəf etdiyi bütün çətinliklərdən əlavə, bir maneə də var idi. Bu, sonuncu poema üzərindəki işin əzəməti
idi.
Şair öz əsərlərinin qiymətini çox gözəl bilir, hər poemasının müqəddiməsində nailiyyət saydığı cəhətləri
xüsusi qeyd edirdi. Lakin sonuncu poemasına yazılan giriş, genişliyinə görə qalan bütün əsərlərindəkindən
fərqlənir.
Nizami əsərin müqəddiməsinə əlavə etdiyi xüsusi fəsildə bu poemanın müstəsna əhəmiyyəti olduğunu və
digər poemalarına nisbətən onun üstünlüklərini göstərmişdir. Biz qeyri-ixtiyari belə bir nəticəyə gəlirik ki, bu
poemanı yazmaqla Nizami xüsusi məqsəd güdmüş və o vaxta qədər yazılmış əsərlərində olduğundan daha mühüm
bir problemi həll etməyə çalışmışdır...
Bu məqsədin nədən ibarət olduğunu izah etməyə çalışacağıq. İndi isə poemanın yaranma tarixi ilə əlaqədar
olan bir neçə məsələnin üzərində qısaca da olsa dayanaq.
"İskəndərnamə" öz xarakterinə görə bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən iki hissədən ibarətdir. Hər
bir hissə girişlə təchiz edilərək müstəqil poema kimi tərtib edilmişdir. Lakin birinci hissənin müqəddiməsində
Nizami trilogiya yaratmaq məqsədi izlədiyini aydın bildirir. O, İskəndərin xarakterinin üç cəhətini qeyd edir:
fateh, mütəfəkkir və peyğəmbər. Bu cəhətlərdən hər birinə o, ayrıca kitab həsr etməyə hazırlaşır.
Üç hissə yazmışam ki, hər biri xəzinə
mədənidir,
Hərəsinin üzərində ayrıca çalışmışam.
Əlimizdə olan materiallar, yəni "İskəndərnamə"nin dünyanın ən böyük kitabxanalarının kataloqundan
məlum olan bütün əlyazma nüsxələri iki kitabdan ibarətdir. Güman ki, iş prosesində şair öz ilk planını dəyişdirmiş
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və əsərin ikinci hissəsi ilə üçüncü hissəsini - mütəfəkkir İskəndərlə peygəmbər İskəndəri bir kitabda
birləşdirmişdir...
Poemanın adlandırılmasında da bir qədər qeyri-müəyyənlik vardır. Şübhəsiz ki, hər iki hissə birlikdə
"İskəndərnamə" adı altında məlum idi. Lakin artıq XIV əsrdən hər hissəyə ayrıca ad qoymaq ənənəsi meydana
çıxır. Adətən birinci kitab şairin öz sözləri ilə "Şərəfnamə" adlanır:
Onun camına tökülən şahanə şərabdan
O "Xosrovların şərəfnaməsi" adını aldı.
İkinci hissə "xirəd"** sözü ilə başlandığından onu çox vaxt "Xirədnamə" adlandırmışlar. 0, "İqbalnamə"
adı altında da məlumdur. Bir sıra qədim biblioqraflar bu adı poemanın birinci hissəsinə də aid etmişlər. Qədim
məxəzlərdə birinci kitabın "İskəndərnameyi-bərri", ikinci kitabın "İskəndərnameyi-bəhri" adlarına da rast gəlirik.
Beləliklə, Nizaminin öz sözləri ilə əsaslandırılmış "Şərəfnamə" adından başqa qalan adlar müəllifin özünə məxsus
olmayıb, sonradan artırılmadır.
Poemanın kimə ithaf olunması məsələsi də bir qədər mürəkkəbdir'. Birinci kitabın kimə həsr olunduğu
əsərdə açıq-aydın göstərilir:
Dünyada ən böyük pəhləvan Nüsrət əd-din,
Göy qübbəsi kimi öz düşmənlərini ram edən.
Rəqibi çox gec başa düşür, o isə hər şeyi
əvvəldən görür.
Pis fikirli adamda məhəbbət azdır, onda
isə kin çoxdur***.
Sonuncu sözlər "Bişkin" xüsusi adına işarədir. Bu adların birləşməsi belə güman etməyə imkan verir ki,
poema Cahan Pəhləvanın oğlu, 1191-1210-cu illərdə hakimiyyət başında olmuş Nüsrət əb-din Əbu-Bəkr Bişkinə
(yaxud Beşken) ithaf edilmişdir...
İkinci poemanın ithafı əvvəlcə bu formada müəyyən edilir:
Böyük və məğrur (hökmdarların) başçısı,
Padşah İzzəddin, şahanə fateh.
O, öz müdrikliyi ilə Mosulun hamisidir...
Həmin ad poemanın sonuncu fəslində də təkrar edilir...
İzzəddin adının Mosulla yanaşı çəkilməsi belə bir fikir doğurur ki, şair I İzzəddin Məsudu (1180-1193)
nəzərdə tutur.
Yuxarıda qeyd etdik ki, poema 1200-cü ildən, yəni I Məsudun ölümündən 7-8 il sonradan tez qurtara
bilməzdi. Deməli, burada aydınlaşdırılması və dəqiqləşdirilməsi lazım olan bir tarix vardır...
Digər tərəfdən əlyazmalarının çoxunda ikinci kitabda da Əbu-Bəkr Bişkinə ithaf vardır. Odur ki, ikinci
kitabın kimə həsr olunması məsələsi tam aydınlaşdırılmamışdır və öz həllini gözləyir.
Nəhayət, poemanın sonunda Sokratın ölümündən sonra yazılmış sətirlər çox qəribə görünür:
Bu hekayət qurtarandan sonra Nizami
Getmək üçün yığışdı.
O vaxtdan çox keçmədi ki,
Onun ömür müddəti öz vərəqələrini bükdü.
Altmış üç ildən altı ay keçmişdi ki,
O, köç təbilini çaldı.
Tamamilə aydındır ki, bu sətirlər şairin özü tərəfindən yazıla bilməzdi. Lakin çox qəribədir ki, bu əlavə
bizə məlum olan ən qədim əlyazmalarında mövcuddur. Bunu iki cür izah etmək olar. Ya bu qəribə əlavə
Nizaminin ölümündən sonra edilmiş və "İqbalnamə"nin əsas nüsxəsinə artırılaraq özündən sonrakı bütün
əlyazmalarına keçmiş, ya da bu, ölümün yaxınlığını hiss edən şairin öz sözləridir. İkinci güman çox ağlasığmaz
görünsə də, nəzərə almaq lazımdır ki, poemanın əvvəlində Nizami səhhətinin çox pis olmasından söhbət açır.
Öz sonuncu poemasını yazmağa başlarkən, Nizami həmişə adəti üzrə əvvəlcə məxəzlərin öyrənilməsi
üzərində gərgin zəhmət çəkmişdir. Bu haqda o deyir:
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Üfüqlərin fatehi bu padşah haqqında
hekayətləri
Heç bir əlyazmasında görmədim.
Mənim inci kimi yığdığım sözlər
Kitablarda dağınıq idi.
Onları şeir bəzəyinə bürüyərkən
Mən yeni tarixlərdən əlavə yəhudi,
Xristian və pəhləvi kitablarını da öyrəndim.
Başqa sözlə, Nizami bizim yuxarıda müəyyən etdiyimiz belə bir faktı təsdiq etmiş olur ki, ərəb işğalından
sonra bu mövzunun müstəqil işlənməsinə ilk dəfə məhz o girişmişdir.
Ən yeni tarix deyərkən şair, şübhəsiz ki, ərəb və fars xronikalarını nəzərdə tutur. Onda bəs yəhudi və
xristian kitablari nə deməkdir? Şair ya bilavasitə, ya da başqa şəxslərin köməyi ilə Suriya, erməni və gürcü
məxəzləri ilə də tanış olmuşdur.
Beləliklə, "müsəlman" rəvayətləri ilə yanaşı, şairin qarşısında antik dünya ənənələrinə doğru ikinci bir yol
açılırdı. Əlbəttə, tam inamla demək olmaz ki, klassik dünyanın ənənələri Nizami uçün İntibah dövrü avropalısı
üçün olduğu qədər aydın və yaxın idi. Bəzən onun qədim yunan filosofları haqqında məlumatı yanlış səciyyə
daşıyır. Bəzən onun əsərində yunan hekayətləri qəribə şəkildə bir-birinə qarışır. Lakin heç cür inkar etmək olmaz
ki, müsəlman Şərqinin başqa alimlərinə nisbətən Nizami antik dünya haqqında daha çox məlumat sahibi
olmuşdur.
Nizami öz materiallarını mümkün qədər zənginləşdirməyə cəhd edirdi. İskəndərin həyatını təsvir edirkən
belə, İran zadəganlarına xidmət etməyi qarşısına məqsəd qoyan Firdovsidən fərqli olaraq, Nizami elə bir əsər
yaratmaq istəyirdi ki, Azərbaycanın bütün xalqları onu başa düşə bilsin...
Güman etmək olar ki, Nizaminin istifadə etdiyi məxəzlər yalnız yazılı materiallarla məhdudlaşmamışdır.
Əgər Nizami bəzi motivləri xronikalardan götürüb olduğu kimi saxlamışsa, başqa hallarda məlum xronikalardan
istifadə etsə də, onları öz məqsədinə uyğun şəkildə işləyib dəyişdirmişdir. Görünür, belə hallarda Nizami
Azərbaycan xalq rəvayətlərinə müraciət etmişdir. İskəndər haqqında əfsanələr Azərbaycan xalqı arasında indiyə
qədər də yaşamaqdadır. Təkcə Nizaminin bu mövzunu seçməsi faktı onu göstərir ki, bu əfsanələr şairin yaşadığı
dövrdə də mövcud imiş...
Son poemasını yazırkən Nizami qarşısına hansı məqsədləri qoymuşdu? Möcüzələrlə dolu uzaq ölkələrdə
İskəndərin göstərdiyi fantastik şücaətə heyran qalan şair qədim rəvayəti sadəcə olaraq canlandırmaqmı istəyirdi?
Yaxud o, oxucunun fikrini müəyyən cəhətə yönəltməyi, hansı mənadasa ona təsir göstərməyi qarşısına məqsəd
qoymuşdu?
Yuxarıda gördük ki, Nizami bu əsərinə yalnız başqa müəllifllərin yazdıqlarına nisbətən deyil, həm də
əvvəlki poemaları ilə müqayisədə müstəsna dərəcədə yüksək əhəmiyyət verirdi. Elə bu sübut edir ki,
"İskəndərnamə"ni sadəcə əfsanə kimi qiymətləndirməyib, onda nə isə qabaqcadan müəyyən edilmiş bir problem
axtarmaq lazımdır.
Hər şeydən əvvəl, aydındır ki, İskəndər Nizaminin diqqətini təsadüfən cəlb etməmişdi. Şair nahaq yerə
demir ki, İskəndər surəti üzərində dayanmazdan əvvəl uzun müddət qədim xronikalarda material aramış,
məqsədinə uyğun gələn qəhrəman axtarmışdır. Görunür, bu qəhrəman müəyyən keyfiyyətlərə malik olmalı imiş,
yoxsa bu cür uzun axtarışların mənası olmazdı.
Qədim xronikalarda külli miqdarda qəhrəmanlar var idi ki, onlardan hər biri qəhrəmanlıq poeması üçun
layiqli material ola bilərdi. Lakin iş bundadır ki, Nizamiyə sadəcə yaxşı silah oynadan və döyüşdə məğlubedilməz
qəhrəman-cəngavər lazım deyildi. Əgər desək ki, Nizami insanlara xoşbəxtlik gətirəcək bir hökmdar axtarırdı, elə
qəhrəman axtarırdı ki, onu "ideal hökmdar" surətində göstərmək mümkün olsun, səhv etmərik...
Tamamilə aydındır ki, xronikalarda belə bir qəhrəmanın prototipini tapmaq o qədər də asan deyildi.
Qəhrəmanların adları ilə bağlı ənənələr, əvvəlki poemalarında olduğu kimi, şairin əl-qolunu bağlaya bilərdi.
Duzdür, o, Cəmşid kimi mifik padşahların üzərində dayana bilərdi, lakin belə surət çox solğun çıxardı. Bir də o
padşahların yalnız İranla bağlı olması, bir ölkə çərçivəsində qapanıb qalması əlavə maneəyə çevrilə bilərdi.
Nizamiyə elə qəhrəman lazım idi ki, onun hakimiyyəti bütün dünyaya yayılsın, elə qəhrəman ki, yalnız İran
tərəfindən yox, bütün xalqlar tərəfindən qəbul edilə bilsin. Bu tələb məhz Şərq və Qərbin hökmdarı, ayrılıqda
götürülmuş hər hansı bir xalqın fövqündə duran İskəndəri-Zülqərneyni məqsədə ən çox uyğun gələn qəhrəmana
çevirirdi. Bu surətin bir üstünlüyü də var idi ki, qədim rəvayətlər onu çox qeyri-müəyyən şəkildə təsvir edirdi.
Aydındır ki, belə şəraitdə Nizami heç də İskəndərin tarixi simasını tam dəqiqliyi ilə canlandırmağa cəhd
etməyəcəkdi. Bunun üçün Nizaminin sərəncamında həm lazımi material yox idi, həm də belə bir İskəndər ona
heç maraqlı görünmürdü. Odur ki, şair tam şüurlu surətdə İskəndəri öz dövrünə gətirib çıxarır, hətta onu
Azərbaycanla sıx əlaqələndirir və vadar edir ki, özünün başlıca hərbi igidliklərini Bərdədə göstərsin.
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Beləliklə, ruslarla mubarizə epizodu bəzi şərqşünasların hesab etdiyi kimi, yalnız "əyləncəli anaxronizm"
olaraq qalmır, poemanın quruluş xüsusiyyətlərinə görə tamamilə yerinə düşmüş bir epizoda çevrilir.
Əgər əvvəlki poemalarında Nizami ideal hökmdarı "təşəkkül prosesində" göstərirdisə, burada həmin
hökmdar yetkin şəkildə qələmə alınır. İskəndərin heç bir səhvini düzəltmək lazım deyildir. O, uşaqlıqdan
müəllimlərinin - elmin ən qabaqcıl nümayəndələrinin göstərdiyi düzgün yolda durmuşdur...
Məğlubiyyət zamanı asanlıqla öz ölkəsindən əl çəkib özünə başqa yerdə sığınacaq axtaran həmin dövr
feodal hakimlərinin əksinə olaraq, "İskandərnamə" qəhrəmanları öz ölkələri ilə sıx əlaqədədirlər. Ölkələri onlar
üçün doğmadır və buna görə də vətənin xarici müdaxiləçilərdən müdafiəsi üçün onlar hər cür qurban verməyə
hazırdırlar...
Qarşılaşdığı bütün xalqlara ədalətli münasibət İskəndər üçün səciyyəvi cəhətdir. Biz onun hər hansı bir
xalqasa digəri qarşısında üstünlük verdiyini görmürük. Onun uçun hamı bərabərdir. İskəndər istər İran əyanları,
istər Azərbaycan məlikəsi, istərsə də Çin xaqanı ilə eyni dərəcədə asanlıqla dostlaşır.
Nəhayət, şairin din məsələlərinə münasibəti böyük maraq doğurur. Bu məsələlər XII əsrdə böyük
əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki din bu və ya digər dərəcədə bütün ideologiyaya hopmuşdu. Nizami heç olmasa ona
görə dinə xüsusi diqqət yetirməliydi ki, onun qəhrəmanı İskəndər həqiqi din daşıyıcısı və dini bütün dünyaya
yaymağı qarşısına məqsəd qoymuş bir peyğəmbər idi və s. İskəndərin dininin səciyyəsi necədir? Hər şeydən əvvəl,
bu din fəlsəfə və elmlə sıx əlaqədərdar. Biz İskəndərin yanında rəsmi ruhaniliyin heç bir nümayəndəsini
görmürük. Onun ruhaniləri yeddi böyük müdrik alimdir. Müsəlman təsəvvürünə görə hər bir peyğəmbərin almalı
olduğu "müqəddəs kitab" əvəzinə, o, etika və fəlsəfə haqqında traktatlarla silahlanaraq səfərə çıxır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami İskəndəri müsəlman dininin daşıyıcısı edə bilməzdi, bu həddən artıq böyük
anaxronizm olardı. Lakin İskəndər Kəbəni ziyarət edib həccə bənzər bir səfər keçirə bilərdi. Yox, bu cür
düşüncələr Nizaminin fikrini yayındıra bilməzdi. Şairin məqsədi məhdud islam dininin yerinə fəlsəfi özül
üzərində genişləndirilmiş islamı qoymaq və onu dünya dininə çevirməkdir. Nizaminin İskəndəri dindardır, lakin
o, heç də bütün çətinlikləri "Allah dərgahının ağılçatmazlığı" ilə həll etməyə cəhd göstərmir. Hər bir təbiət
hadisəsini o, hər şeydən əvvəl, elmi yollarla izah etməyə səy göstərir, "Allahın sirlərinə" yalnız o vaxt əsaslanır
ki, dövrünün elmi bu suallara dəqiq cavab verməkdə aciz qalır...
Beləliklə, ideal hökmdarın formalaşması əvəzinə Nizami yeni bir vəzifə - bu hökmdarın yeni fəlsəfi dini
yayacaq bir peyğəmbərə çevrilməsi vəzifəsini irəli sürür.
İskəndər belə bir yüksək vəzifəyə nə vaxt layiq görülür? O vaxt ki, o, öz mənafeyi üçün fəaliyyət
göstərməkdən tamamilə əl çəkir. "Şərəfnamə"də biz onu hələ şərab məclisində, gözəllərin ağuşunda görürük. 0,
hələ həyatdan zövq alır. Lakin budur, dirilik suyu ilə alaqədar səhnə onu zərurətlə barışmağa, dünya nemətlərindən
əl çəkməyə öyrədir. Bu andan etibarən o, artıq özü haqqında düşünmür. Onun bütün həyatı dünya xalqlarına
xidmət etməyə yönəlir. Nizami aydın surətdə göstərir ki, onun səfərləri sonsuz əzab və məhrumiyyət gətirir.
İskəndərin bütün diqqəti ona yönəlmişdir ki, ordusunu bu əzab və məhrumiyyətdən qorusun. Onun özü də bütün
əzab və əziyyətlərə səbirlə dözür.
Başqa sözlə, hökmdar öz hakimiyyətindən şəxsi zövqü üçün deyil, əksinə, ağır və məsul bir yük kimi xalqın
xidmətində durmaq üçün istifadə edərkən ən yüksək mükafata çatır. Xalqın xidmətçisi olan bir padşah
peyğəmbərə bərabərdir. Bu elə bir fikirdir ki, onunla Yaxın Şərqin feodal hökmdarları, çətin ki, razı ola bilərdilər.
Lakin şair bununla da kifayətlənmir. O, daha da irəli gedərək bu cür padşah-peyğəmbərin dünya xalqlarını
hara aparıb çıxarmalı olduğunu göstərir. o, yalnız hakimlərə ehtiyac olmayacağı bir cəmiyyətə yol göstərmək
üçün lazımdır...
Beləliklə, Nizamini ömrü boyu həyəcanlandıran fikirlər "İskəndərnamə"də sistem halına gətirilmiş və bədii
surətlərdə əks etdirilmişdir. Bunlar elə fikirlərdir ki, nəinki XII əsrdə, hətta çox-çox sonralar da bu cür fikirlərin
sahibini dar ağacına aparıb çıxara bilərdi. Lakin Nizami bu kitabı, yazırkən ölüm artıq onun başının üstünü
kəsdirmişdi. Artıq o, cəlladdan qorxmurdu və ömrünün son günlərini təkzibedilməz həqiqət hesab etdiyi fikirləri
demək uğrunda qurban verməyə hazır idi...
Nizami tədqiqatçılarının dilindən tez-tez belə bir mülahizə eşitmək olar ki, öz bədii dəyərinə görə
"İskəndərnamə" şairin başqa poemalarından aşağıda durur. Qeyd edirlər ki, poetik sənətkarlığına və istedad
gücünə, bənzətmə və istiarələrdən istifadəyə, həmçinin dilinin bədiiliyinə görə bu poema şairin ikinci dərəcəli
əsərləri sırasına aid edilə bilər. Adətən bu belə izah olunur ki, şair artıq qocalmışdı, hansısa ağır bir xəstəlik ona
əzab verirdi və o, özünün ən yaxşı üç poemasının - "Xosrov və Şirin"in, "Leyli və Məcnun"un və "Yeddi gözəl"in
durduğu səviyyəyə yüksəlmək iqtidarında deyildi.
Bu fikirlə razılaşmaq çox çətindir. Əlbəttə, mübahisə etmirik ki, "İskəndərnamə"də əvvəlki üç poema üçün
səciyyəvi olan xüsusiyətləri - məsələn, dilin imkanlarından böyük bacarıqla istifadə olunduğunu görməmək
mümkün deyil. Bununla demək istəmirəm ki, əsər başdansovdu və səliqəsiz yazılmışdır. Yox, bu əlamətlər
poemada yoxdur. Əvvəlki kimi qafiyələr dəqiq, nitq rəvan, ifadə üsulu təbiidir. Burada parlaq bənzətmələr və
kəskin istiarələr də vardır. Lakin əlamətlərdən yalnız biri - sözlə məharətli oyun yoxdur. Bu poemada dil daha
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sadə, təsvirlər yığcamdır. Elə təəssürat yaranır ki, şair üçün sözlərin məzmunu formanın qarşısını kəsməyə
başlayır...
Biz yalnız bir halda - "İskəndərnamə"də yaradılmış qəhrəmanların əvvəlki surətlərdən solğun olduğu
qənaətinə gəlsəydik, Nizami sənətkarlığının zəifləməsindən danışa bilərdik. Lakin məhz bu cəhət poemada özünü
büruzə vermir.
Əvvəlki poemalarda öz fabula qüvvəsinə görə parlaq səhnələr təsvir etməyə imkan verən dramatik
kolliziyalar yaradılmışdı. İskəndər haqqında romandan bu cür vəziyyətlər doğmurdu, lakin gördüyümüz kimi,
onlar burada şairə lazım da deyildi. Çünki o, qarşısına tamamilə başqa vəzifələr qoymuşdu. Süjetin imkan verdiyi
yerdə Nizami əvvəlki əsərlərindən heç də geri qalmayan lövhələr yaradır. Buna əmin olmaq üçün Daranın ölümü
səhnəsinə, Nüşabə ilə İskəndərin görüşü epizoduna, "dirilik suyu" ölkəsinin effektinə, nəhayət, İskəndərin
ölümünün sarsıdıcı təsvirinə nəzər salmaq kifayətdir.
Dünyanın yaranması haqqında nəzəriyyəni, yaxud filosofların "Müdriklik kitabı"nın Nizami tərəfindən
parlaq surətlərlə təsvir olunaçağını gözləmək çətin olardı. XIX əsrdə yaşasaydı, o, əlbəttə, bütün bunları poemaya
daxil etməz, elmi şəkildə işləyərdi. Lakin istər XII əsrdə, istərsə də xeyli sonralar nəinki bu cür mövzular, hətta
ərəb dilinin qrammatikası da nəzmlə yaradılırdı ki, onları əzbərləyib yadda saxlamaq mümkün olsun.
Bu sözlərdən çıxış edib bəlkə də demək olardı ki, Nizami son poemasının mövzusunu seçərkən
müvəffəqiyyətsizliyə uğramışdır. Lakin bu fikir kökündən səhv olardı. Biz indicə sübut etdik ki, məhz bu mövzu
öz fikirlərini daha dolğun ifadə etmək üçün şairə geniş imkan vermişdir. Ona görə də bu mövzu seçimini XII yox,
ancaq XX əsr nöqteyi-nəzərindən uğursuz hesab etmək olar. Nizamini bu mövqedən qiymətləndirməyə isə bizim
ixtiyarımız yoxdur. o, öz mühitindən istiqamət alırdı və bu mühit onu başa düşərək qəbul edirdi. Bu, onun son
poemasına yazılmış, lakin öz fikir dərinliyinə və mövzu əhatəsinə görə heç biri Nizami əsəri ilə müqayisə
edilməyəcək saysız-hesabsız nəzirələrdən də aydın görünür.
Beləliklə, inamla demək olar ki, Nizaminin son poemasının, qeyri-qənaətbəxş qiymətləndirilməsi
anlaşılmazlıqdan başqa bir şey olmayıb, təsəvvürlərin qarışdırılmasından, mövzunu onun işlənməsindən ayırmağı
bacarmamaqdan, yaxud istəməməkdən irəli gəlir. Biz tam inamla deyə bilərik ki, Nizami burada da əvvəlki sənət
zirvəsində dayanır. Mövzunun imkan verdiyi yerdə o, mümkün olan hər şeyi etmişdir. İmkan olmayan yerdə isə
bizim ondan bədii surətlər tələb etməyə haqqımız yoxdur.
Məzmuna gəldikdə isə, şübhəsiz ki, bu poema Nizaminin bütün yaratdıqlarından zəngindir. Təkcə bu
poema haqqında bir neçə tədqiqat əsəri yazmaq olardı. Nizami heç bir yerdə dövrünün elmi görüşlərini bu cür
dolğun şəkildə əks etdirməmiş, özünün sərt, lakin əzəmətli təliminin əsas müddəalarını heç bir əsərində bu cür
aydın ifadə etməmişdir.
Biz Nizaminin son əsərini ümumi çizgilərlə səciyyələndirməyə çalışdıq. Onu diqqətlə təhlil etdikdə qarşıya
çox məsələ çıxır. Aydın olur ki, bu poemada Nizami yalnız öz müasirlərini deyil, həm də özündən çox-çox
sonralar yaşamış bir sıra müəllifləri qabaqlamışdır. Hələ Əmir Xosrovun bu poemaya cavab olaraq yazılmış
"Ayineyi-İskəndəri" əsərinin 1300-cü ildə, yəni bir əsr sonra yazılmasına baxmayaraq, geriyə doğru bütöv bir
addım olduğunu deməsək belə, qəti şəkildə təsdiq etmək olar ki, hətta XVIII əsrdə də Yaxın Şərqdə bu cür poema
artıq meydana gələ bilmədi. Bu onunla izah olunur ki, XII əsrdə Zaqafqaziyada mövcud olan şərait sonralar təkrar
oluna bilməzdi.
..."İskəndərnamə"nin öyrənilməsi göstərir ki, Nizami çox rəngarəng və dərin məlumat sahibi olmuşdur.
Elmin o vaxtkı vəziyyətində onlardan bəzilərini şairin nə yolla əldə etməsi heyrət doğurur. Bu baxımdan
ulduzların ayrıça aləm, güman, ki, məskun aləm olması haqqındakı nəzəriyyəni göstərmək kifayətdir...
Nizaminin dünyagörüşü yalnız belə əlverişli bir şəraitdə yarana bilərdi. Lakin Nizami öz əsrinin oğlu
olmaqla, dövrünün bir çox qabaqçıl adamlarını çox cəhətdən geridə qoymuşdu. Əgər onu bədii söz sahəsində ən
böyük sələflərindən biri ilə - İran epopeyasının yaradıcısı firdovsi ilə müqayisə etsək, görərik ki, bütün əzəməti
ilə birgə, Firdovsinin üzü ehya etmək istədiyi keçmişə doğru yönəlmşidir. Onun uğursuzluğu keçmişi diriltməyin
qeyri-mümkünluyündədir. Nizami onun tam əksidir, o, öz dövrü zəminində durur, lakin üzü gələcəyə doğru
yönəlmişdir. Onun baxışı uzaq əsrlərin dumanını yararaq alovlu məhəbbətlə sevdiyi bəşəriyyət üçün orada daha
yaxşı gələcək arayır.
Şairin bu keyfiyyəti bütün qüvvəsi ilə özünü məhz son əsərdə göstərir. Buna görə də tam əsasla demək olar
ki, Nizami burada dövrumüzün poeziyası üçün xas olmayan yollarla gedirsə də, bundan poemanın əhəmiyyəti
zərrə qədər də azalmır. Bu poema nəinki özünün bütün qüvvəsini dövrümüzə qədər saxlamışdır, hətta ola bilsin
ki, məhz bizim dövrümüzdə daha aydın başa düşülur.
* Hicri təqvimi ilə 60 il miladi təqvimlə 58 ilə yaxın bir dövrə bərabərdir. Deməli, Y.E.Bertels 1201-ci il
yazarkən yanılır (tərcüməçi).
** Xirəd - bilik
*** Şerin sonundakı "kin çoxdur" ifadəsi farsca orijinalda "bişkin" şəklindədir.
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Nizami Gəncəvi: yaradıcılığının mənşəyi, tipologiyası və funksiyası
Nizami Cəfərov,
professor, Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü
Nizami Gəncəvi yaradıcılığının mənşəyi, tipologiyası və funksional xüsusiyyətləri barədə gedən
konstruktiv söhbət hər hansı halda Azərbaycan ədəbiyyatının qədim (ümumi) türk ədəbiyyatına tarixi
münasibətini diqqət mərkəzinə çəkir, bu isə Azərbaycan (və ümumən türk) ədəbiyyatı tarixinin mühüm bir
metodoloji problemi üzərində düşünməyə zəngin material verir, halbuki nizamişünaslıq bir qayda olaraq, dahi
şairin "təhlil"ini metodologiyasızlaşdırmaq istiqamətində inkişaf etmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatının qədim (ümumi) türk ədəbiyyatına tarixi münasibəti, bir tərəfdən, ümumi türk
ədəbiyyatının diferensiasiyası problemi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən, Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü
problemi ilə əlaqədardır - müşahidələr göstərir ki, V əsrdən X əsrə qədərki dövr həmin diferensiasiya və təşəkkül
proseslərinin ilk və ən intensiv dövrüdür; IX-XI əsrlərdə isə artıq üç mühüm türk etnik-mədəni regionu
funksional-normativ səviyyədə formalaşır, - bunlar Mərkəzi (Orta) Asiya, Qafqaz - Kiçik Asiya və UralVolqaboyu regionlarından ibarətdir. Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü problemi, haqqında danışılan etnikmədəni regionların formalaşması prosesinin tərkib hissəsidir. Əlbəttə, məsələnin bu şəkildə qoyuluşu bir sıra
kifayət qədər mürəkkəb problemlərin əlaqəli şərhini tələb edir ki, hazırkı halda türkoloji tədqiqatların qeyriinteqrativ xarakteri buna itmkan vermir. Və ancaq bir etnik-mədəni regionda gedən proseslərin genezisini,
tipologiyasını və funksional xüsusiyyətlərini araşdırmaq metodoloji cəhətdən nə qədər qeyri-kamil olsa da, hazırkı
halda məqbuldur.
N.Gəncəvinin yaradıcılıq tipologiyası, heç şübhəsiz, Qafqaz - Kiçik Asiya türk etnik-mədəni regionunun
formalaşması prosesində müəyyənləşmişdir, bu isə o deməkdir ki, N.Gəncəvini "genezisi və coğrafiyası
mücərrəd" olan hər hansı intibah hərəkatı yox, ümumən haqqında danışılan etnik-mədəni regionu formalaşdıran
tarixi potensiya yetirmişdir. Məsələnin bu cür qoyuluşu isə XI-XII əsrlər Azərbaycan intibahı ideyasını bu və ya
digər dərəcədə təkzib edir.
Məlum olduğu kimi, dahi şairin yaradıcılığının əsasını təşkil edən "Xəmsə" əvvəlcədən düşünülərək
(sonrakı "Xəmsə"lərdən fərqli olaraq) yaradılmışdır - hər bir poema müstəqil əsər olub mükəmməl poetik
struktura malikdir; bu da məlumdur ki, "Xəmsə" eyni təfəkkür tipinin təkamülünü əks etdirir - burada söhbət, hər
şeydən əvvəl, regionallaşmış qədim türk epos təfəkküründən gedir.
Qədim türk epos təfəkkürü qədim türk ədəbiyyatının, daha sonra isə müxtəlif türk ədəbiyyatlarının genetik
əsasını təşkil etmiş və həmin ədəbiyyatların tarixi təkamülünün başlıca şərti olmuşdur, ona görə də qədim türk
epos təfəkkürünü prinsip etibarilə, "ümumtürk epos təfəkkürü" adlandırmaq da mümkündür - bizim birinci termini
"klassik" formasında (yəni janr - ifadə diferensiasiyasına qədərki şəkildə işlətməyimiz) bəhs etmək ehtiyacından
irəli gəlir.
Qədim türk epos təfəkkürü e.ə. I minilliyin ortalarında Mərkəzi Asiyanın geniş çöllərində formalaşmışdır,
lakin, heç şübhəsiz, həmin proses hazırda təxmini müəyyənləşdirilməsi belə qeyri-mümkün olan ən qədim
zamanlardan başlamışdır. Və tamamilə təbii olaraq, qədim türklərin yaşadıqları coğrafi mühit, onların ictimai
həyat tərzi epos təfəkkürünün formalaşması prosesinə və tipologiyasına öz həlledici təsirini göstərmişdir - qədim
türk eposu tamamilə orijinal hadisə olub, türk intellektinin və emosiyasının "özünümüdafiə" imkanlarını əks
etdirir. Bununla belə, Ön və Mərkəzi Asiyada meydana çıxmış, genetik mənsubiyyəti mübahisəli olan bir sıra
eposlarla (xüsusilə Şumer eposu) qədim türk epos təfəkkürü arasnıda tarixi əlaqə vardır. Həmin əlaqənin nə qədər
sıx olub-olmamasına baxmayaraq, tədqiqatlar göstərir ki, qədim türk epos təfəkkürü formalaşdığı etnik-ictimai
mühitin məhsuludur.
E.ə. I minilliyin sonlarından etibarən qədim türk epos təfəkkürü "süqut edir", tədricən qədim türk ədəbiyyatı
formalaşır və IX-XI əsrlərdə İslam dininin türklər arasında yayılması ilə bağlı olaraq epos təfəkkürü
deformasiyaya məruz qalır - regionallaşır, "müsəlmanlaşır"… Nizaminin "Xəmsə"sində və ümumən XI-XIII
əsrlər Mərkəzi (Orta) Asiya, Qafqaz - Kiçik Asiya və Ural-Volqaboyu türk etnik-mədəni regionlarında məhz az
və ya çox "müsəlmanlaşmış" türk epos təfəkkürü öz əksini tapır.
Nizami yaradıcılığındakı rasionalizm, hər şeydən əvvəl, qədim türk eposundakı "naturalizm"dən gəlir hadisələrin epik təmkinlə təsviri, xarakterlərin "fundamentallığ"ı, irəlicədən müəyyənləşdirilməsi, "təbiiliy"i və
s. bunun nəticəsidir. "Alp Ər Tonqa", "Oğuz kafan", "Göy türk", "Köç" və s. qədim türk dastanlarının qalıqları
üzərindəki müşahidələr göstərir ki, qədim türk eposu humanist, çevik və obrazlı təfəkkürün məhsuludur - həmin
təfəkkür "Xəmsə"də təkcə İslamlaşmamış, həmçinin İslamı özündə ehtiva etmişdir.
"Xəmsə"nin əsas qəhrəmanı ideal (tədricən idellaşan!) hökmdardır: "Sirlər xəzinəsi"ndən
"İsgəndərnamə"yə qədər Nizamini getdikcə daha dərindən və şübhəsiz, daha geniş problemlər kontekstində
düşündürən bu ideya qədim türk eposunun mərkəzində dayanır. Xosrov, Bəhram, xüsusilə İsgəndər obrazları
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qədim türk eposundakı mürəkkəb tarixi ideal təkamülünün faktı kimi müəyyənləşmiş "epik qəhrəman"ın varisidir
- həm qədim türk eposunun, həm də "Xəmsə"nin "epik qəhrəman"ı dünyada universal nizam yaratmaq cəhdinin
ifadəsinə xidmət edir.
"Sirlər xəzinəsi"ndə ümumən humanizmin hakimiyyətindən bəhs olunur və bu, dünyada universal nizam
axtarışının "ibtidai" formasıdır - "axtarıcı"nın mükəmməl obrazı yoxdur… "Xosrov və Şirin"də, "Leyli və
Məcnun"da həmin obraz var - bu məhəbbətdən kamilləşmiş, lakin kamilliyin ictimai funksiyası olmayan "epik
qəhrəman"dır; "Yeddi gözəl"də isə haqqında bəhs edilən funksiya ancaq potensial şəkildə mövcuddur…
"İsgəndərnamə"də epik qəhrəman" dünyada universal nizam axtarışının bilavasitə ifadəsidir…
Qədim türk eposu Nizaminin yaradıcılığı üçün potensiyadırsa, qədim türk ədəbiyyatı təcrübi başlanğıcdır
və bunun məhz belə olduğunu görmək üçün Yusif Balasaqunlunun "Kutadqu biliq", Əhməd Yüqnəkinin
"Atibətül-həqaiq" və Əhməd Yəsəvinin "Divani-hikmət" əsərlərini Nizami "Xəmsə"si ilə müqayisə etmək
kifayətdir. Y.Balasqunlu dünyanı idarə etməyin və dünyada idarə olunmağın müvəffəqiyyətinin "biliyə"ə
əsaslandığını deyir, eyni fikri "Atibətül-həqaiq" müəllifi də müdafiə edir. Və Nizamiyə qədərki türk ədəbiyyatı
bütün tarixi təkamül məntiqi ilə Nizamiyə gətirib çıxarır - haqqında bəhs olunan "epik qəhrəman"ın
müsəlmanlaşması da, əslində, Nizamiyə qədər gedir.
Nizami "Xəmsə"sinin fəlsəfi əsaslarını, əgər belə demək mümkünsə, əl-fərabi (IX-X əsrlər) müəyyən
etmişdir. Və dahi türk şairinin yaratdığı, demək olar ki, bütün poetik obrazların fəlsəfi sxemi dahi türk filosofunda
mövcuddur - hökmdarın "qeyri-adi kamilliyi", "ideal idarə sistemi", "etik intellektualizm", "qneseoloji optimizm"
və s. məsələlər Nizamiyə əl-fərabidən gəlir. Əgər nəzərə alsaq ki, Nizaminin dönə-dönə müraciət etdiyi antik
fəlsəfənin Şərqdə ilk və ən mükəmməl şərhçisi də əl-fərabidir, onda aydın olar ki, dahi türk filosofunun dahi türk
şairinə müəllimliyi geniş müqyaslıdır. Əl-fərabi etiraf edirdi ki, insan ağlı "ilahi intellekt"in fəaliyyət sferasına
nüfuz etmək imkanına malikdir - bu inqilabi mövqeyi Nizami də müdafiə etmişdir.
Nizami fenomeninin mənşəyi məsələsinin həlli, şübhəsiz, həmin fenomenin konteksti məsələsini aradan
qaldırmır - heç kəs inkar etmir ki, Nizami müsəlman şərqinin hadisəsidir… Və "Xəmsə"nin metodologizm"i də
təsdiq edir ki, dahi şairin təfəkküründə mənşə ilə sistemin münasibəti funksionaldır, yəni elə məqamlar tapmaq
mümkündür ki, yalnız mənşə, yaxud yalnız sistem münasibətini ifadə edir. "Xəmsə"nin poetikasında qədim
(ümumi) türk əlaməti genotip kimi, ümumşərq əlaməti isə fövqəltip kimi özünü göstərir - sistem isə genotiplə
fövqəltipin mürəkkəb münasibəti əsasında müəyyənləşir.
Beləliklə, N.Gəncəvinin yaradıcılığı XI-XII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi xarakterini ifadə edir və
həmin ədəbiyyatın təşəkkülü prosesinin məntiqini bütün mükəmməlliyi ilə əks etdirir: Azərbaycan ədəbiyyatı
qədim tarixə malik ümumtürk ədəbiyyatının "müsəlmanlaşması", regionallaşması və ümümşərq keyfiyyətləri
qazanması nəticəsində təşəkkül tapmışdır - bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan ədəbiyyatının genezisi etibarilə
müstəqil" - yəni qeyri-türk mənşəli hadisə olması barədəki nöqteyi-nəzərin əsası yoxdur. Və N.Gəncəvi
yaradıcılığının əsasında duran etnik mənbələr, ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatının etnik mənbələrini təşkil
edir ki, bunlar da qədim (ümumi) türk səciyyəlidir.
Ədəbiyyat. - 2013.-23 avqust. - № 31. - S. 6 .
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Hizaminin hikmət dünyası
Nizaminin dili ilə söylənən ən heyrətli əfsanə belə inandırıcı görünür
Maşallah Xudubəyli
Nizami yaradıcılığı sonu görünməyən bir dəryadır. Ona baş vurub sona yetmək hər qəvvasa nəsib
olmur. «Xəmsə»nin hər qolu bir hikmət dünyası, hər başlığı bir nəsihət meyarıdır. Şairin təsvir edəcəyi
hadisənin fövqündə verdiyi hikmətlərin hərəsi bir dastanın bütövlüyü qədər bitkin və kamildir. Folklor
dünyamızın müdrik kəlamları Nizami qələminin möcüzəsilə incilərə elə düzülüb ki, elə bil onların bircə
xanəsini tərpətsən, sonu görünməyən uca bir sarayı xanəsindən oynatmış olarsan. Bu kəlamları oxuduqca
oxumaq, kamaldan kamala dərinləşmək istəyirsən.
«Xəmsə»də təsvir olunan hekayətlərin hamısı bilavasitə əsərin qayəsi ilə bağlı əhvalatlardır.
«İqbalnamə»dəki «İsgəndər və çoban» hekayəti də eyni məqsədlə qələmə alınıb, bütöv bir əsərin timsalında
ölməzlik dünyasına qovuşub.
Böyük şair adəti üzrə burada da özündən əvvəlki el deyimlərinə təvazökarlıqla istinad edir, eyni zamanda
onu səmimiyyətlə nəzərə çatdırır. Bundan sonra deyilənləri saf-çürük edir, eyni zəmində özünün şəxsi fikrini
söyləyir. Məlumdur ki, son dərəcə maraqlı həyata malik olan İsgəndərin haqqında söylənənlər zaman-zaman
əfsanələrə dönüb, hər sənətkar qələmində müxtəlif səpkilərlə təsvir edilib.
Başqa bir ustad da belə nəql edər,
Dünya filosofu Əbu Məşər də.
«Uluf» adı ilə məşhur əsərdə.
Yazırdı: «İsgəndər öldüyü zaman,
Bu böyük zərərdən çox qəmgin olan.
Yunanlılar onu sevdiklərindən
Çəkdilər kağıza şəklini həmən.
Onun surətini rəsm edən rəssam,
Şəkli layiqincə eyləyib tamam,
Çəkibmiş yanında o iki heykəl.
Sağında bir gözəl, solda bir gözəl;
Hər başda o iki buynuz rəsm etmiş,
Zərli və lacivərd rənglə bəzətmiş…
Deməli, Nizamidən əvvəl Əbu Məşərin təsvirinə görə İsgəndərin buynuzu söhbətinin yaranması həmin
rəssamın çəkdiyi şəkillə bağlı bir əfsanənin yaranmasına səbəb olub. Əslində İsgəndərə rəğbət bəsləyib onu
rəsmdə ilahinin müqəddəsliyinə bağlayan Rum rəssamının bu şəkli sonralar düzgün başa düşülməyib, ərəblər
tərəfindən başqa cür yozulub. Yəni İsgəndərin ətrafında əyləşən gözəllərin başında təsvir edilən buynuz dini
əsatirlərlə bağlı olsa da, o, sonralar İsgəndərin öz adına çıxılıb, əbədi söylənəcək bir əfsanənin təməlinə dönüb.
Ərəblər bu şəkli seyr eyləyərkən,
Qarışıq salmışlar onları səhvən.
İsgəndər bilmişlər o gündən bəri,
Buynuzlu çəkilmiş o mələkləri.
Odur ki, şübhəyə düşmüş ərəblər,
«Zülqərneyn» ləqəbi almış İsgəndər.
Lakin bundan belə ölməz şair yenidən elmi təsvir baxışına qayıdır, şifahi eşitdiklərini nəzmə çəkib
«İqbalnamə»də xüsusi bir maraqlı qolun binasını qoyur. «İsgəndər və çoban» hekayəti adlanan bu maraqlı dastan
Nizami qələmi ilə çox canlı, inandırıcı və həm də dil baxımından çox rəvan söylənib.
Həmişə ulu nəsillərimizin deyimlərinə əsaslanıb ondan bəhrələnən Nizami Gəncəvi, bu əfsanələri sadəcə
nəzm dilinə döndərməklə kifayətlənmir, həm də ona öz nöqteyi-nəzərindən təhlili yanaşıb müdrik kəlamlara
çevirir. Nizaminin dili ilə söylənən ən heyrətli əfsanə belə, adama inandırıcı görünür. Şairin özündən əvvəl və
sonra eyni mövzuda söylənən təsvirlərin hamısı onun qüdrətinin kölgəsində qalır. Məşhur İsgəndərin
«Zülqərneyn» adlanması əfsanəsi də belədir. Onu dinlədikcə adama elə gəlir ki, bu hekayəti ilk dəfə Nizaminin
dilindən eşidir. Xalqa istinad etməsi isə sadəcə olaraq onun təbiiliyindən irəli gəlir.
Burada iki məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Əvvəla, məlumdur ki, dillərdə həmişə «İsgəndərin
buynuzu var» əfsanəsi söylənib. Amma dahi Nizami onu bir bilicinin dilindən eşitmək adı ilə buynuz kimi yox,
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qulaq kimi təsvir edir. İlk baxışda oxucuya və dinləyiciyə adi görünən bu döndərmənin məzmunu səbəbsiz
deyil. Əgər İsgəndərin buynuzu olubsa, onu öz başqırxanından başqa kimsənin görə bilməməsi, bu söylənən
əfsanə olsa belə, onu tamamilə qeyri-inandırıcılığa və bayağılığa aparıb çıxarardı. Lakin Nizami diqqəti burada
da özünü göstərib. Şair onu buynuz kimi yox, uzun, qeyri-adi qulaq kimi təsvir edir ki, onun da qeyrilərindən
gizlənməsi mümkün bir iş sayıla bilərdi.
İkinci təsvirin özünəməxsusluğu İsgəndərin başqırxanının birincisi yox, ikincisi tərəfindən bu sirrin
açılmasıdır. Bu da məlumdur ki, xalq arasında həmişə bu sirrin şahın saxladığı yeganə başqırxan qulun quyuya
söylədiyi sözlərin çalınan tütəkdə açılması ilə bağlı olub. Nizami isə «İsgəndər və çoban» hekayətində onu ikinci
başqırxan qulun adı ilə bağlayır.
Göründüyü kimi, şahın birinci qulu ona sadiq olmaqla yanaşı, həm də daha dəyanətli və dözümlü
olur. İkinci qul isə dözə bilməyib sirri quyuya söyləyir. Əvvəl adama elə gəlir ki, o da sirri kimsəyə açmayıb,
kimsəsiz quyuya danışıb. Amma burada ataların daha bir misalı yada düşür: «Yerin də qulağı var». Və doğrudan
da hadisələrin sonrakı təsvirindən sonra belə bir təsəvvür yaranır ki, bu misal da elə həmin gündən yaranıb, xalqın
hikmət kitabında özünə yer alıb.
Böyük şair bundan sonra təsvirin nəticə baxımını tamamlayanda onun səmtini bəşəri ideya nöqteyi-nəzərinə
döndərir. Bir şahın və onun qulunun simasında sirr saxlamaq müqabilinin nə demək olduğunu duyub düşündükcə
fikrin fərdi axını sonsuzluğa dönüb bəşəri baxışda sərfi-nəzər edilir. Dünya neçə zamanlar yola salıb, neçə
padşahlar ədalətli və ədalətsiz tarixin kitablarını yazdırıb, neçə sarayların möhtəşəmliyi xarabalıqlara
çevrilib. Lakin zaman keçdikcə qərinələrin kölgəsində gizlənib qalan sirlər yer altından buxar kimi qalxıb ellərin
nəzərində açılıb.
Dünya mədəniyyəti tarixində əvəzsiz incilər qoyub gedən dahi Nizami yaradıcılığında qədim hikmət
dünyamızın elə bir mətləbi yoxdur ki, ona toxunulmasın. Müdrik nəsihətlərin həyat fəlsəfəsi ilə qaynayıb
poeziyanın poetik diliynən təsvir olunması insan əqlini heyrətə gətirir, onda qeyri-adi təsəvvürlər yaradır. Bu
baxımdan böyük şairin «Yeddi gözəl» əsəri də özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Şair poeziyanın
diliynən yeddi gözəlin simasında söylədiyi hekayətlər sırf el deyimlərimizin həyat qaynağında zaman-zaman dövr
edən həqiqət təsvirləridir. Əsərdə Çin qızının dilindən söylənən hekayətdəki «Xeyir və Şər» əhvalatı ulu
babalarımızın müdrik kəlamlarına əsaslansa da dahi Nizami həmin hikmətdən çıxış edərək tamamilə orijinal və
bəşəri, dünya durduqca yaşayacaq və əbədiyyətə qovuşacaq bir sənət əsəri yaradıb. Əsərin dili səlis və
aydındır. Hadisələrin təsviri olduqca konkretdir. Onu oxuduqca adama elə gəlir ki, daim dünyanın qulağında
səslənəcək bir hikmətin müşayiəti ilə bütün zamanlar üçün qiymətli olacaq nəsihətamiz kəlamlar axınına qulaq
asır.
Əsər iki gəncin simasında təsvir olunur. Xeyir və Şər. Onların yol yoldaşlığı ilə başlanan hekayətdə
hadisələr ardıcıllıqla bir-birini əvəz edir. Hadisələr izləndikcə əvvəlcədən məlum olur ki, hər iki cavan öz adlarına
layiq xarakterə malikdirlər. Həm də nə isə bu təsvirin hansı bir yerindəsə qeyri-adi hadisənin törənəcəyi maraqla
izlənilir:
Yanında od rəngli ləlləri vardı,
O sulu daşlardan sumu çıxardı?
Söylədi: — Susuzdan taqətim gedir,
Bir qurtum su verib ləlləri götür,
Gəl mərhəmət elə, imdadıma çat,
Bir qurtum su ilə ver mənə həyat
Tanrı qəzəbinə gəlsin o Şəri
O adına layiq görür işləri.
Dedi: — «Daşdan bulaq gələrmi elə
Məni aldatmayıb bir kimsə hələ.
Bir gövhər istərəm mən səndən ancaq,
Onu mümkün deyil geriyə almaq.
Misralar bir-birini əvəz etdikcə hadisənin təsvir məqsədinə maraq daha da çoxalır. Görəsən, Şər suyun
əvəzində Xeyirdən nə istəyəcək? Şərin şər iş tutacağı məlumdur. Lakin hər halda onun mənfur niyyəti açılanda
insan təsəvvürünə sığışmayan bu təklif adamı heyrətlər içində dondurur:
Xeyir xəbər aldı: — Nədir o gövhər?
Onu verrəm sənə mümkünsə əgər.
Şər dedi: — O gövhər, o iki gözdü,
Dünyada hər şeydən onlar əzizdi.
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Bax burada yenə adamda belə bir güman yaranır ki, yəqin insan gözünün bu namərdə nə üçünsə gərəkliyi
onu bu dərəcədə vəhşi bir xülyaya salıb ki, verəcəyi suyun əvəzində onu almaq istəyir. Fəqət yenə də hadisələr
gərginləşdikcə Şərə qarşı yaranan nifrət hissinin hüdudları görünməz olur. Şərin bu dərəcədə dəhşətli bir iş
tutacağını xəyal belə təsəvvürə gətirə bilmir. Hətta Xeyir özü bu sözləri deyəndə güman edirdi ki, bu cəllad
hərəkətinə Şərin əli gəlməz, rəhmə gəlib ona su verər. Fəqət belə deyilmiş:
Xeyir xəyal etdi bu işə yəqin,
Əli gəlməyəcək heç zaman Şərin.
Şər isə bu sözü ondan eşitcək
Cumdu üzərinə əsən səmum tək.
O iki çırağa saldı xəncəri,
Söndürdü çırağı nadan, sərsəri.
Zavallı Xeyirin gözünü dəldi,
Heç su da verməyib yola düzəldi.
Demək olar ki, hadisələrin ən gərgin və üzücü yeri burdadır. Hətta bəzən adam fikirləşir ki, hadisə bununla
bitdi və Xeyirin məhvi, Şərin isə mənfur hərəkətinin əvəzsiz qalacağı təəssüf hissi ilə sona yetdi.
…Qopardı ağacdan bir ovuc yarpaq,
O idi bu dərdin dərmanı ancaq.
Gətirib qızına verdi o qoca,
Qız döydü yarpağı suyu çıxınca.
Sonra da tənziflə xıltını çəkdi,
Saf suyu xəstənin gözünə çəkdi.
Tənzif beşinci gün açıldı, fəqət,
Xəstəni sarğıdan etdilər rahat.
Gəlmişdi gözlərin nuru yerinə,
Xeyir əvvəlki tək görürdü yenə.
Lakin əsərdə Xeyirin xeyirə çatması və Şərə qalib gəlməsi bununla bitmir. Şərin öz əməlinin əvəzini alması
qeyri-adi bir maraqla izlənilir. Hadisələrin bundan sonrakı təsvirləri Xeyirin Şərə sona qədər qalib gələcəyi, hətta
intiqam ala biləcəyi təsəvvürə gəlir. Taleyin qismətilə qız Xeyirə bir könüldən min könülə vurulur, atasının
razılığı ilə ona ərə gedir. Ailə qurub xoşbəxt həyat sürürlər. Amma Xeyir öz el-obasına qayıtmaq istəyini
qayınatasına açıb deyir. Ondan rüsxət alandan sonra həyat qurduğu adamla, ailəsi ilə birlikdə öz ata yurduna
qayıdır. Hadisələrin təsviri bu andan sonra yeni bir məcraya yön alır. Məlum olur ki, məmləkətin şahının qızı
sağalmaz bir dərdə düçar olub, heç bir təbib onu sağalda bilmir. Xeyir özü ilə gətirdiyi həmin ağacın yarpağından
götürüb şahın hüzuruna gedir və onun qızını sağaldır. Şahın xahişi ilə bu qızla da evlənib yeni, daha xoşbəxt bir
həyata başlayır. Artıq qocalıq yaşına çatmış şah ölkənin böyüklüyünə Xeyiri layiq bilir, tac-taxtını ona tapşırır.
Xalq cəbhəsi.- 2013.- 26-28 oktyabr.- S.14.
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Nizami Gəncəvinin irsində Türklük və İslam
Faiq Qəzənfəroğlu
Hazırda Azərbaycan-türk fəlsəfəsi və mədəniyyətinin inciləri sayılan mütəfəkkirlərin Ə.Bəhmənyar,
N.Gəncəvi, Xaqani, N.Tusi, İ.Nəsimi, M.Füzuli və b. yaradıcılığından bəhs olunarkən, onların Azərbaycan
xalqının qədim dini-fəlsəfi dünyagörüşü ilə bağlı fikirləri tədqiqatlardan, həmçinin Azərbaycan türk fəlsəfəsi,
Azərbaycan türk tarixi və s. adlanan mühüm əhəmiyyətə malik olan elmi yazılardan ya kənarda qalmış, ya da çox
cüzi şəkildə təfsir olunmuşdur. Halbuki onların dünyagörüşündə türk mənsubiyyətinə, türk ruhuna, eləcə də
islama dair motivlər güclüdür. Bu mütəfəkkirlər birmənalı şəkildə özlərini türk adlandırmış və türklükləri ilə də
fəxr etmişlər. Onların arasında böyük türk şair-mütəfəkkiri, filosofu Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında əski türk
düşüncəsinə, türk dini etiqadlarına, ümumilikdə türk mədəniyyətinə-fəlsəfəsinə meyil daha çox hiss olunur.
N.Gəncəvi "Xəmsə"sini (”Beşliy”ini) farsca yazmasına baxmayaraq, türk düşüncəsini, türk adət-ənənəsini, türk
əxlaqını, ümummilikdə türk mifoloji, dini-fəlsəfi və milli-mənəvi dünyagörüşünü təbliğ etmişdi.
N.Gəncəviyə görə, dünyada müdriklik, əxlaqlılıq, nəciblik, alicənablıq, igidlik, paklıq və s. kimi
xüsusiyyətlər, yəni yaxşı nə varsa türkə, türk millətinə aiddir. Filosof-şair ”Sirlər xəzinəsi”ndə dəfələrlə türk
düşüncəsinə, türk etiqadlarına müraciət etmişdi: Türkə bənzər yasəmən çöldə qurub ağ çadır, Çadırın ayparası
Sürəyyaya nur saçır”. Burada o, ağ yasaməni qıpçaqlarda (əngin çöllərdə) yurd salmış türklərin aypara şəkilli
döyüşçü çadırına oxşadır və bu çadırquya, o qədər əzəmətlidir ki, Sürəyya ulduzunadək ucalıb ona şölə verir.
Nizami daha sonra yazır: ”Lalənin bağrı qara - ərəb yavrusu kimi, Türk yasəmən Yəməndə Süheyl ulduzu kimi!’’.
"Türk yasəmən" ifadəsi Nizaminin ənənəvi məcazlarındandır və türkün qədim dövrlərdən əbədi bahar, təzəlik,
paklıq rəmzi olduğuna işarədir. ”Qarı ilə Sultan Səncərin hekayətində isə Nizami türk hökmdarını ədalətli və
vicdanlı olmağa çağırır. Nizamiyə görə, türk hökmdarları heç bir zaman zalım və ədalətsiz olmamışlar, Sultan
Səncərin buna uyğun olmayan davranışı isə türk adına şərəf gətirmir. Ona görə də, Nizami bir qarının dilindən
türk hökmdarı Sultan Səncəri ədalətsiz işlərinə görə belə ittiham edir: ”Dağ kimi ucalmışdı bir zaman Türk
dövləti, Sarmışdı məmləkəti ədaləti, şəfqəti. Sən yıxdın o şöhrəti, batıb getdi o ad-san, Demək, sən türk deyilsən,
yağmaçı bir hindusan”. Fikrimizcə, burada N.Gəncəvi bir tərəfdən Sultan Səncərin timsalında türk hökmdarlarını
türk düşüncəsinə, türk adət-ənənələrinə əməl etməyə çağırmaqla yanaşı, onları pis əməllərdən çəkindirməyə
çalışmış və başqa tərəfdən Azərbaycanda bir Türk dövlətinin hakim olduğuna işarə etmişdir.
"Xosrov və Şirin" poemasında isə N.Gəncəvi açıq şəkildə yazır ki, türklərin köku bu millətin ulu əcdadı
Alp ƏrTonqa, di-vani etiqadı isə Günəşə sitayişlə bağlıdır: ”Əgəp o aydırsa, biz aftiabıq (Günəş - F.Ə.), O Keyxosrovdursa, bizsə Əfrasiyabıq (Alp Ər Tonqa-F.Ə.)’’. Eləcə də, N.Gəncəvinin zərdüşti Sasani hökmdarı Pərvizin
Məhəmməd peyğəmbərin məktubuna qarşı göstərdiyi hörmətsizliyə münasibəti də göstərir ki, o, fars
düşüncəsindən çox-çox uzaq olmuşdu. Gəncəli Nizami atəşpərəst dininə tapınan fars Pərvizin peyğəmbərin
məktubunu cırmasını "quduzluq” kimi qiymətləndirmişdi.
Fikrimizcə, N.Gəncəvinin "İskəndərnaməni yazmaqda məqsədi yalnız Makedoniyalı İskəndərin timsalında
adil hökmdarı, ədalətli cəmiyyəti təsvir etmək deyil, eyni zamanda türk millətinin qədimliyini, türk inanclarını,
adət-ənənələrini və s. dünyaya tanıtdırmaq olmuşdu. Bu baxımdan N.Gəncəvinin Makedoniyalı İskəndəri türk
dünyasının bir hissəsi olan Azərbaycana, daha sonra Qıpçaq elinə aparması təsadüf ola bilməzdi. N.Gəncəvinin
burada başlıca məqsədi Azərbaycanda, Qafqazda, Orta Asiyada və b. yerlərdə yaşayan türklərin adət-ənənələrini,
mədəniyyətini, düşüncələrini və s. açıqlamaq olmuşdu. Məsələn, İskəndəri Qıpçaq ellərinə aparan N.Gəncəvi
yazır ki, Qıpçaq türklərinin adət-ənənələri böyük Fatehi mat qoyur. Xüsusilə qadınların üzlərini örtməməsi və
kişilərdən qaçmaması İskəndəri təəccübləndirir. İskəndər qıpçaqların ağsaqqallarını başına yığaraq bu
adətlərindən əl çəkməyə çağırır: "Örtülü dedi çöl qıpçaqlarına: ”Üzünü gizləmək xoşdur qadına". Qıpçaq türkləri
isə İskəndəri başa salırlar ki, onlar adətlərini dəyişməyəcəklər, Makedoniyalı Fateh isə hiylə işlətməklə istəyinə
çatır.
Nizaminin yaradıcılığında zərdüştiliyin, atəşpərəstliyin birmənalı şəkildə pislənməsi, eləcə də
Makedoniyalı İskəndəri bu din-dünyadan təmizlədiyi üçün tərifləməsi, heç də təsadüf ola bilməzdi. Əgər Firdovsi
"Şahnamə’’də fars düşüncəsini, fars dini etiqadlarını, fars dünyagörüşünü təbliğ etmişdirsə, N.Gəncəvi də
"Beşlikdə, o cümlədən İskəndərnamə poemasında türk həyat tərzini, türk düşüncəsini, türk dini etiqadlarını, türk
adət-ənənələrini, türk dünyagörüşünü və s. böyük ustalıqla əks etdirmişdir.
Göründüyü kimi, N.Gəncəvinin əsərlərində “türk” amili xüsusilə önə çəkilmiş və Azərbaycan türklərin
qədim vətəni kimi açıq şəkildə qeyd edilmişdir. "Xosrov və Şirin” poemasında "Dərbənd dənizinin bir
sahmanında”, "Arrandan başlamış Ərmənə qədər” hökmdarlıq edən Məhin Banunun dilindən Nizami
türklüyümüzün qədimliyini bu cür ifadə edir: ”Əgər o aydırsa, biz afitabıq, O, Keyxosrov, bizsə Əfrasiyabıq (Alp
Ər Ton-qa - F.Ə.)”. Deməli, Arran-Bərdə hökmdarı Məhin Banu özünü Əfrasiyabın, yəni türklərin nəsi-lindən
hesab etmişdi. N.Gəncəvi də Məhin Banunun dilindən bu xalqın kökünün türk olması və türklərin Əfrasiyab (Alp
Ər Tonqa) kimi hökmdarının olması ilə fəxr edir. Xüsusilə N.Gəncəvi "İskəndərnamə” poemasında türk
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xalqlarının qədimliyini, onların adət-ənənələrini böyük ustalıqla əks etdirmişdir. Bu əsərində Makedoniyalı
İskəndərin Qıpçaq ellərinə səfərindən bəhs edən N.Gəncəvinin məqsədi türklərin yalnız Azərbaycanda deyil, Orta
Asiya və bütün Qafqaz ellərində qədim xalqlardan biri olduğunu sübuta yetirmək olmuşdu. Ümumiyyətlə,
N.Gəncəvinin bütün yaradıcılığı bizə onu deməyə əsas verir ki, o bir türk ölkəsində, şəhərində dünyaya gəlmiş,
türk kimi böyümüş və türk adına xidmət etmişdir.
N.Gəncəvinin "İskəndərnamə" poemasında türk ölkəsi, türk əhalisi, türkyurdu və s. mənalarda tez-tez ifadə
etdiyi “Xəzran", "Xəzər", "Xəzərli", "Xəzərlər", “Xəzər dağı" anlayışları da göstərir ki, o, bir türk filosofu olmuş
və türk ölkəsində yaşamışdır. “Xəzər dağından Çin suyuna qədər Türklərlə doludur bütün bu yerlər" - yazan
N.Gəncəvi birincisi, Azərbaycanın qədimdən türk torpağı olduğunu, ikincisi isə "Xəzər dağı" ifadəsini işlətməklə
həmin dövrdə xəzərlər adlı türk etnosunun mövcudluğunu göstərmək istəmişdir. Başqa tərəfdən N.Gəncəvinin
"İskəndərnamə”sində görürük ki, İskəndərin qoşununda türklər olduğu kimi, rusların da qoşununda Xəzər, Xəzran
ölkəsindən gəlmiş "xəzərlər” adlı türk tayfaları var: "Qarşıda bənizi qırmızı ruslar Məcusun atəşi kimi parıldar.
Sağ qolu bəzəmiş Xəzran dəstəsi, Soldan da ucalır Burtasın səsi”. Əslində "Xəzran” sözünün mənası Xəzərlər "Xəzərlər ölkəsi" deməkdir. Hətta, N.Gəncəvi "İskəndərnamə”də bir türk etnosu kimi "xəzərli” terminindən də
istifadə etmişdir.
Fikrimizcə, N.Gəncəvinin dünyagörüşünün bu yöndə obyektiv, elmi prinsiplərə əsaslanan şərhi, təfsiri ilk
dəfə böyük türkçü ideoloq, Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən
verilmişdi. M.Ə.Rəsulzadə N.Gəncəvinin türk mənsubiyyətinə, türk dini-fəlsəfi düşüncəsinə, türk ruhuna, türk
mədəniyyətinə, fəlsəfəsinə bağlılığını vaxtında görərək, bütün bunları "Azərbaycan şairi Nizami’’ əsərində əks
etdirmişdi.
M.Ə.Rəsulzadə yazır ki, Firdovsi İran millətçiliyinin ideoloqu, fars oğlu fars olduğu kimi, N.Gəncəvi də
türkoğlu türk kimi bir Azərbaycan şairidir. M.Ə. Rəsulzadəyə görə, Nizaminin iranlılıqdan, farspərəstlikdən uzaq
olmasına nümunə "Xosrov və Şirin” poemasında Sasani hökmdarı Pərvizin Məhəmməd peyğəmbərin məktubunu
cırmasını "quduzluq” adlandırması, "atəşpərəst hökmdarın yalnız maddi fəlakət və süqutunu şərh etməklə
kifayətlənməyib, eyni zamanda iran imperiyasının mənəvi tənəzzülünün tarixçəsini də əsərinə daxil etməsidir.
Onun fikrincə, Nizaminin bir o qədər də ehtiyac olmadan peyğəmbərin Xosrovun yuxusuna girməsi, əlindəki
qırmancla onu vurması, vəziri Büzürgümidin ona ərəb peyğəmbəri haqqındakı söhbəti, Məhəmmədin doğulduğu
gün Kəsra tacının çökməsi və atəşkədələrin (atəş-gahların) sönməsi kimi əhvalatları "Xosrov və Şirin” poemasına
əlavə etməsi, türk ziyalısının farslıq təəssübündən, fars düşüncəsindən uzaq olmasıyla bağlı olmuşdu.
M.Ə.Rəsulzadə yazır ki, Nizaminin farspərəstlikdən uzaq olmasını göstərən kəskin dəlillərdən biri də
atəşpərəstliyə düşmən olması idi. Onun fikrincə, farslığın ən böyük və ən parlaq ənənəsi zərdüştilik və
atəşpərəstlik olduğu halda, fars şeirinin Firdovsidən sonra ikinci dirəyi olan Nizaminin həmin təlimə bu qədər
düşmənçiliyi, mənfi münasibət bəsləməsi onda farslıq duyğusunun olmaması idi. M.Ə.Rəsulzadəyə görə, Nizami
bütün duyğu və şüuru ilə müsəlmandır, tək Allaha inanır: "Təkallahlıq mövqeyindən də o hər cür ikilik və çoxluğu
rədd edən bir "vəhdaniyyətçidir”. Zərdüştiliyin xeyrin ayrı, şərin də ayrı mövcud olub öz aralarında vuruşan
ikiallahlılıq sisteminə onun nə sufiliklə yetişdiyi Allah məfhumu, nə də daşıdığı xalis müsəlman əqidəsi uyğun
gəlir”. M.Ə.Rəsulzadə yazır ki, hətta Nizami üçün ”qədim farslığın islama qarşı müxa-lifətinin bir ifadəsi” olan
ismaililik "iranlı” məzhəb kimi onun dilində bir söyüşdür: "Dediyim kimi deyilsə, ismaili olum”. Deməli,
N.Gəncəvi qədim türklərin tanrıçılıq dini-fəlsəfi təlimində olduğu kimi təkallahlılıq dünya-görüşünə sahib olmuş
və bütün hallarda dualist, politeist sistemləri inkar etmişdi. Bu da, bir daha göstərir ki, N.Gəncəvi XII əsrdə dualist
fars düşüncəsinin, atəşpərəst fars ehkamçılığının, yaxud da islama qarşı yönəlmiş "Firdovsi kini’nin yox, qədim
dövrdən etibarən türk düşüncəsinə hakim olan monoteizmin, türk dini etiqadının daşıyıcısı olmuşdur.
Türküstan.- 2013.- 31 mart-6 aprel.- S. 6.
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Dünya mədəniyyətinin əfsanəsi
Bakıda Nizami Gəncəvi əlyazmalarının sərgisi və dahi şair haqqında kitabın təqdimatı keçirilib
Sentyabrın 5-də Bakıda Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin və Madrid Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə gələn il keçiriləcək “Birgə
Cəmiyyətlər-2014” Forumuna hazırlıq məqsədilə “Ali səviyyəli görüş” işə başlayıb.
İkigünlük tədbirdə “Minillik İnkişaf Proqramı-2015”, “Dinlərarası anlaşma”, “Qadınların cəmiyyətdə rolu
və
Cənubi
Qafqaz
regionunda
münaqişələr”
mövzuları
müzakirə
olunur.
Görüş çərçivəsində sentyabrın 4-də “Four Seasons” hotelində dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin orijinal
əlyazmalarından ibarət sərgisi, Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin həmsədri İsmayıl Seragəldinin “Böyük mütəfəkkirin poeziyası” kitabının və DVD mühazirənin
təqdimatı olub.
Tədbirdə çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi idarə
heyətinin üzvü Nazim İbrahimov son illər ölkəmizin mühüm beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etdiyini, bu
tədbirlərin dövlət başçısı İlham Əliyevin xüsusi diqqəti və qayğısı sayəsində reallaşdığını bildirib. Nizami
Gəncəvi irisinə dünyanın bir sıra ölkələrində maraq göstərildiyini deyən komitə sədri İsmayıl Seragəldinin
“Böyük mütəfəkkirin poeziyası” kitabı və onun mühazirələri əsasında hazırlanan DVD-nin dahi şairin irsinin daha
geniş şəkildə öyrənilməsinə qiymətli töhfə olduğunu vurğulayıb.
Latviya Respublikasının sabiq prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri xanım Vaira
Vike-Freiberga Azərbaycana növbəti səfərindən məmnunluğunu bildirib. O, yaranmasından keçən qısa müddətdə
bir sıra uğurlara imza atan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin işini yüksək qiymətləndirib.
Vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə fəaliyyətini genişləndirən qurum Nizami irsinin
dünyada təbliğinə öz töhfəsini verməkdədir. Ötən il şairin 870 illik yubileyi münasibətilə qədim Gəncədə
olduğunu və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində iştirakını xatırlayan qonaq deyib
ki, yaxın illərdə bu qurum öz missiyasını daha yüksək səviyyədə yerinə yetirəcək.
Nizami irsinin yüksək səviyyədə təbliğinə göstərdiyi diqqətə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə
minnətdarlığını bildirən Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru İsmayıl Seragəldin dünya mədəniyyətinin
əfsanəsi, ən dəyərli əsərlərin yaradıcısı olan Nizami Gəncəvinin təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, eyni
zamanda, dünya ədəbiyyatının inkişafında böyük rol oynadığını diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, XII əsr intibah
dövründə Gəncədə yaşayıb-yaradan böyük Azərbaycan şairinin yaradıcılığı bütün parametrlərinə görə - istər
ideya-tematik, istər bədii-estetik, istərsə də bir çox Şərq xalqları, o cümlədən fars, türk, urdu, hind, kürd, özbək
xalqlarının ədəbiyyatlarına təsiri baxımından bəşər tarixində qlobal hadisədir. Təsadüfi deyil ki, Nizaminin
əsərlərinə 500-dək nəzirə yazılıb. Humanist ideyalar carçısı Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında Şərq və antik
ədəbi, fəlsəfi və mədəni dəyərləri üzvi şəkildə sintez olunub. İnsan xoşbəxt yaşamaq üçün yaradılıb və bu ilahi
qədəri heç bir şər qüvvə dəyişdirə bilməz. Budur Nizami yaradıcılığının əsas ideya məğzi.
Sonra tədbir iştirakçıları sərgi ilə yaxından tanış olublar.
Mədəniyyət. - 2013.-6 sentyabr. - № 63. - S. 5 .
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“Nizami obrazları xalçalarda”
Miniatür kitabın təqdimatı keçirilib
Sentyabrın 6-da Bakıda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi və Madrid Klubunun təşəbbüsü ilə təşkil olunan “Ali səviyyədə görüş” çərçivəsində dahi Azərbaycan
şairinə həsr olunmuş “Nizami obrazları xalçalarda” miniatür kitabının təqdimatı keçirilib.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə nəşr olunan kitabın müəllifi Lətif Kərimov adına
Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin direktoru, sənətşünaslıq doktoru, professor Röya
Tağıyevadır. Nəşr Miniatür Kitab Muzeyinin direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi Zərifə Salahova tərəfindən
həyata keçirilib.
Dahi Azərbaycan şairinin yaradıcılığı ədəbiyyatşünaslarla yanaşı, müxtəlif sənət sahələrini araşdıran
mütəxəssislərin də daim diqqət mərkəzində olub. Nizaminin qəhrəmanları fırça və tişə ustaları tərəfindən
heykəlləşib, miniatürlərə, tablolara çevrilib, habelə parça, tikmə və bədii metalda həkk edilib.
Orta əsrlərdən başlayaraq şairin əsərləri ən yaxşı xəttatlar tərəfindən köçürülüb, zərif şəkildə cildlənib,
miniatürlərlə bəzədilib. Nizaminin poemaları əsasında yaradılan bu nümunələr yüksək bədii keyfiyyəti, incə zövq
və zərif harmoniyası ilə seçilib, şairin yaratdığı obrazların qəhrəmanlığını, humanizmini, taleyini və ülvi
məhəbbətini təcəssüm etdirib.
Nizami dühasından bəhrələnən, onun əsərlərinin ruhuna nüfuz edən, obrazlarının daxili dünyasını duya
bilən Şərq, o cümlədən Azərbaycan, Türkiyə, İran, Hindistan və s. ölkələrin sənətkarları həmin mövzuda yüksək
sənət əsərləri olan xalçalar da yaradıblar. Qarabağ, Şirvan, Təbriz xalça ustaları ədəbi mənbədən istifadə etməklə
örnək kimi miniatür təsviri sənət üslubundan da geniş bəhrələniblər. Nizaminin gözəllik, ədalət, humanizm,
xoşbəxtlik uğrunda mübarizə ideyaları insanı zərif hisslər və xoş əhvali-ruhiyyə aləminə salır. Məhz bu amillər,
əsrlər keçməsinə baxmayaraq, müasir dövrdə də xalça sənətində istifadə olunan humanist ideyalı Nizami əsərlərini
tam dolğunluğu ilə göz önündə canlandırır.
Röya Tağıyevanın “Nizami obrazları xalçalarda” kitabında təqdim olunan nümunələrə tamaşa edərkən
sanki insan Nizami poeziyasının dünyasına qərq olur. Kitabda dünya muzeylərini bəzəyən xalçalarla yanaşı,
Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
fondunda olan müəllif xalçalardan da nümunələr gətirilib. Bu mənada Xalq rəssamı Lətif Kərimovun 1938-ci ildə
toxuduğu “Məcnun vəhşi heyvanlar arasında”, Lətif Kərimov və Məmmədəli Şirinovun “İsgəndər və Nüşabə”,
Lətif Kərimov və Qəzənfər Xalıqovun “Şirinin Bisutun dağına Fərhadın görüşünə getməsi” (1939), Kamil
Əliyevin “Nizami Gəncəvi” (1978) və s. xalçalar haqqında yazılanlar da maraq doğurur.
Nəfis şəkildə, maraqlı və rəngli illüstrasiyalarla tərtib olunan “Nizami obrazları xalçalarda” miniatür kitabı
“İndiqo” nəşriyyatında işıq üzü görüb. Kitabda məlumatlar Azərbaycan, rus və ingilis dillərində verilib.
Mədəniyyət. - 2013.-11 sentyabr. - № 64. - S. 7 .
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FƏRHAD MƏHƏBBƏTİ ŞİRİN MƏHƏBBƏTİNDƏN DƏ ÜSTÜNDÜR
Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poeması üstə
İnam ATA
İnam Atanın dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poeması üstə “Kaspi” qəzetinin
sayğılı oxucularına təqdim olunan bu yazısı 1979-cu il fevral ayının 18-də, saat 19.30-da Azərbaycan Dövlət
Televiziyasında müəllifi olduğu “Zirvələr” verilişində səslənib.
Atanın bu çıxışı birbaşa sinədən deyilib. Ona görə vəcdlidir, yüksək eşqlidir, coşqundur... İnam Ata eşqin
insan ömründəki bənzərsizliyindən danışır, Nizaminin məşhur əsərini özünəməxsus təhlil edir.
İşıqlı Atalı, Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü
***
Bütün müsbət və mənfi tərəflərilə adi məhəbbət. Heyrətlə həvəs və şəhvətlə vəcdin qarışığından yaranmış
məhəbbət. Eyş-işrət meyli, həyatdan kam almaq ehtirası və böyük ali gözəlliyə əbədi bağlılıq. İki təzadlı
duyğunun vəhdətindən doğmuş məhəbbət: əsl böyük sevgi və sadəcə əylənmək, nəşələnmək həvəsi, məhəbbəti
tapmaq və itirmək.
Ehtiras atının cilovunu saxlaya bilməmək, böyük sevgini kiçik sevgilərə dəyişmək, lakin yenidən böyük
sevgilərə qayıtmaq. Şirini Şəkərlərlə əvəz etmək. Ancaq Şirinsiz yaşaya bilməmək!
***
Xosrov əyyaş deyil. Əyyaşın ürəyində qüdsiyyət olmazdı. Lakin Xosrov eşq fədaisi də deyil. Eşq daxilində
heyrət zirvəsi var. Xosrovun qəlbində pak və təmiz duyğular olduğu kimi, bulanıq duyğular da yaşayır. O,
məhəbbətdə çox adi bir şəxsdir. Xosrov məhəbbət şahı deyil. Məhəbbətdə şahlıq etmək səlahiyyəti ondan uzaqdır.
Bunun üçün onda qeyri-adilik çatmır. Məhəbbət tam mənada onun üçün məqsəd deyil, vasitədir. Gözəlliyi
mənimsəmək eşqi gözəlliyə xidmət etmək eşqini üstəliyir. Güclü, çılğın, qarşısıalınmaz şəhvət duyğusu pərəstiş
duyğusu ilə qəribə bir tərzdə birləşir. Hissi ehtiras adlanan dəli at Xosrovu Şirindən uzaqlaşdırır. Daşa salır. Böyük
sevgi adlanan qüdrətli əl cilovu düz səmtə – Şirin səmtinə yönəldir.
***
Mayasına şəhvət qatılmış məhəbbətdir Xosrov ehtirası. Mayasına məhəbbət qatılmış şəhvətdir Xosrov
ehtirası. Xosrov Şirinsiz yaşaya bilmir. Ancaq Şəkərlərə meylini salıb. Xosrov Şirinsiz cismən yaşayır, qəlbən
yaşaya bilmir, həmişə Şirinlə olur. Xosrov gözəldir, qəhrəmandır, ədalətli və əzəmətli bir şahdır. Ancaq məhəbbət
yoxuşlarında yıxılır. Məhəbbət yolçuluğunda yorulur. Çünki ayaqları möhkəm deyil. Çünki hiss atı iradə və ağıl
cilovunu itirir. Çünki Xosrova təbiət ani ehtirasa uymaq adiliyi verib. Xosrovda Şirinə qarşı məftunluq var. Ancaq
Şirini bütə çevirmək ilahiliyi yoxdur. Onun üçün Şirin bütün gözəlliyi ilə, qeyri-adiliyi ilə dərilməli, iylənməli bir
güldür. Xosrov Şirinin gözəlliyini ilk növbədə bu baxımdan qiymətləndirir. Meyvə dərilməlidir, özü də indi, bu
saat. Həmin münasibət qarşısıalınmaz çılğın ehtiras yaradır və bu ehtiras Xosrov sevgisini bulanıq, çılğın bir selə
çevirir.
***
Şirinin məhəbbətini biz “gözəl məhəbbət” adlandırdıq. Çünki həmin məhəbbətdə ağlın keçici, ötəri, ani
duyğular üzərində qələbəsi var. Çünki Şirin məhəbbəti həm son dərəcədə atəşin, həm də son dərəcədə müdrikdir.
Çünki Şirin qəlbində çox böyük ehtiras gəzdirir. Ancaq həmin ehtiras idrakın, ləyaqətin qüdrəti ilə nizamlanır,
ram edilir. Şirin ləyaqətini məhəbbətə qurban vermir. Həm də o məhəbbəti ürəyində söndürmür. Ləyaqət tələbi
gənclik atəşini, cazibədarlığını, həyatsevərliyini məhv etmir, əksinə onlarla yeni mənəvi bir gözəllik gətirir.
Bakirəlik həyat nəşələrinə biganəlik deyil. Həmin nəşənin, fərəhin mənəvi məzmun kəsb etməsidir. İsmət təbii
duyğuların nizamlanması, xalisləşməsi, əslləşməsi deməkdir. Təbiət Şirinə hər şeyi verib. Onun gözəlliyində həm
səma, həm də yer cazibədarlığı, möcüzəsi, əfsunu var. O, yer nəşəsinin zövqünü, dadını bilir. O, sevdiyinə cismani
zövqün şəkərini, qəndini, balını təqdim edə bilir. Ancaq Şirin ona görə şirindir ki, dünya ləzzəti, eşq ehtirası,
insani ləyaqət, “qadın namusu” adlanan ali hakimin əmrinə həmişə tabe olur. Bu baxımdan, Şirin döyüşkəndir.
Xosrovla Şirinin münasibətlərində döyüş anları çoxdur. Əslində Xosrovun məhəbbəti Şirinə baha başa gəlir. Şirin
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həm öz insani ləyaqətini, həm də məhəbbətin ülviliyini, zirvə mahiyyətini saxlayır. Əslində Şirinin məhəbbət
dastanı öz ölkəsini düşməndən qoruyan bir dövlət başçısının, sərkədəsinin dastanını xatırladır.
***
Xosrov sonsuz dərəcədə qiymətli, əziz bir dostdur. Ancaq həm də düşməndir. Xosrovun ürəyində yaşayan
əsl məhəbbət ali dostluq nümunəsidir. Ancaq həmin Xosrovun vücudunu sarsıdan, sümüyünün iliyinə qədər
işləyən, qanına qarışan şahlıq tacı ilə, ana südü ilə bərabər verilən zadəganlığın üfunətli iqlimində yetişən qızğın
şəhvət əsirliyi Şirinin qəddar düşmənidir. İkincisini Şirin daim lənətləyir, qapısından qovur. Birinci üçün ağlayır.
Şirinin həyatında ali bir məqsəd var. Xosrovun şəhvət əsirliyini öldürüb, məhəbbətini qorumaq. Bunun üçün
sonsuz əzablara düçar olur. Ancaq yolundan dönmür və qələbə çalır!
***
Şirinlə Xosrovun söz döyüşündə Şirin həmişə hücumçu, Xosrov həmişə müdafiəçidir. Çünki Şirin həqiqətə
söykənir, Xosrov rütbəyə. Çünki Şirinin niyyəti təmizdir, Xosrovunku bulanıq. Çünki Şirin müdrikdir, Xosrov
çılğın. Çünki Şirin namus keşikçisidir, Xosrovda isə namus oğrusu olmağa meyil var. Çünki Şirinin Xosrovdan
başqa heç kimi yoxdur. Xosrovun isə Şirindən başqa Məryəmi və Şəkəri var. Çünki Şirin Xosrovun müəllimi,
Xosrov isə Şirinin tələbəsidir. Məhəbbət müəllimliyi və məhəbbət tələbəliyi. Şirin Xosrovun arxasınca gedəndə
belə əzəmətlidir. Xosrov Şirini təhqir edəndə belə zavallıdır. Çünki ismətlə gözəlliyin vəhdətindən yüksək
qadınlıq idealı yoxdur.
***
Fərhad məhəbbəti dahi məhəbbətdir. Fərhad dahi aşiqdir. Çünki onun üçün sevgi mövcudluqdur. Çünki
onun gözündə Şirin bütdür. Fərhad məhəbbətdə məhəbbətin özündən başqa heç nə axtarmır. Fərhad üçün Şirin
pərəstişə layiq ilahi qüdrətdir. Fərhad üçün məhəbbətdə tanınmaq, özünü tamamilə unutmaq, məhəbbətdə itmək
deməkdir. Məhəbbət ehtirası Fərhadın bütün ömrünə, bütün həyatına hakim olur və Fərhad məhəbbətlə eyniləşir.
Məhəbbət ehtirası Fərhad şəxsiyyətinin mənasını bütünlüklə ifadə edir. Dahiyanə bir pərəstiş yaranır. Müxtəlif
rənglərlə dolu olan dünyada bir rəngi seçmək, müxtəlif hisslər və həyəcanlar dənizində bir dalğanı seçmək və bu
dalğanı dənizə çevirmək, müxtəlif həvəslər, arzular dünyasında yalnız bir arzuya qovuşmaq, onun arxasınca
getmək! Fərhad daim kədərlidir. Çünki onun ürəyini, iradəsini çəkib aparan möhtəşəm qüdrətin gücünü duyur.
Çünki möhtəşəmliyin özündən hədsiz dərəcədə böyük olduğunu anlayır. Eyni zamanda duyur ki, bu ali, qeyri-adi
dahi məhəbbət onu cılızlardan, ortalardan, yarımaşiqlərdən ayıracaq, onu tənhalığa düçar edəcək. Eyni zamanda
dahiyanə məhəbbətin uğursuzluğunu, Xosrovlar dünyasına sığmadığını da hiss eləyir və qəmlənir. Təbiət Fərhada,
möhtəşəmliyə qovuşmaq səadəti verdiyindən kiçiklikdən, cılızlıqdan, adilikdən, bəsitlikdən təcridolunma
faciəsini də verib.
***
Əslində Fərhad Xosrov məhəbbətinin inkarıdır. Fərhadın peyda olması Xosrov üçün gözlənilməz haldır.
Xosrov miqyaslı rəqibin yaranması təbii olardı və Xosrovu oyadan təsəvvürləri çərçivəsində saxlardı. Lakin
Fərhad dahi aşiqdir. Dahilər hər zaman doğulmur. Ancaq doğularsa, bəsit təsəvvürləri, yalançı dahiliyi, dahiliyə
bənzərliyi darmadağın, alt-üst edər. Fərhadın Xosrovu təlaşa salmasının səbəbi budur. Fərhad öz mövcudluğu ilə
Xosrovu məhəbbət taxtından salır. “Fərhad” adlanan mənəvi pəhləvanın yanında Xosrovlar cırtdan görünürlər.
Həmin cılızlığı pərdələmək üçün miskin təskinlik xəyalən tərəfləri kiçildir. Onları “dəli” adlandırırlar. Ancaq
dəlilər nədənsə ağıllıları dəli eləyirlər. Onların fikrini özlərinə cəlb edirlər. Dəhşətli bir təhlükəyə çevrilib qəlb
evlərini tar-mar edirlər. Və bu zaman məkr işə düşür və dünyanı Xosrovların xeyrinə Fərhadlardan təmizləyirlər.
Onlar sevinir, fərəhlənir, çünki dəhşətli bir təzyiqdən – dahilik təzyiqindən xilas olurlar. Əgər Fərhadlar məhv
olmasaydılar, Xosrovlar sevilməzdilər. Fərhad məhəbbəti Şirin məhəbbətindən də üstündür. Çünki təmənnasızdır,
çünki ülvidir, çünki sonsuzdur, çünki gözəlliyin qarşısında əyiləndir, çünki vəcdlidir, çünki Şirini Şirindən yaxşı
qiymətləndirir.
***
Əslində əsərdə Fərhada layiq aşiq yoxdur. Fərhadın amal dostu, məqsəd yoldaşı, qardaşı Məcnun ola
bilərdi. Lakin Fərhadın Leylisi də yoxdur. Şirin gözəldir, cazibədardır, ismətlidir, ancaq Leyli deyil. Leyli
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Xosrovu sevməzdi, Şirin Fərhadı sevmədiyi kimi. Əsərdə əslində Fərhad qədər məhəbbətdən faydalanan da
yoxdur.
Şirin vüsala yetir. Xosrov əsilliyə qovuşur məhəbbətdə. Fərhad müqəddəs hislər, duyğular axarına qovuşur
məhəbbətdə. Əsl güc, qüdrət gəlir biləklərinə, Büsutun dağını parçalayır. Şirini qucağında dağların arasından
keçirir. Yeri-Göyü titrətməyə qadir, müqəddəsliyə həmahəng olan ürək məhəbbətin Fərhad səviyyəsini yaradır.
Və bu səviyyə dastana görünməz bir ülvilik bəxş edir. Adi gözəlliyin yeri, miqyası, istiqaməti tamamilə aydınlaşır.
Xosrov məhəbbətində öz şəhvanəliyi üzərində qələbə çaldı. Şirin məhəbbətində öz insani ləyaqətini təsdiq
etdi. Fərhad məhəbbətində yeni sevgi zirvəsi yaratdı.
***
Dastanın digər qəhrəmanı Şuriyyə həm Xosrovun, həm də şərin övladıdır. Xosrov natamlığında, qeyrikamilliyində, nəfs düşkünlüyündə şər imkanı var. Şəhvət odundan qəbahət külü tez seyrəlir. Şuriyyə əslində
Xosrovun daxili aləminin gizlin guşələrində yaşayan ehtirasların eybəcər şəkildə ifadəsidir. Əsl böyük ali
məhəbbətdən Şuriyyələr törəmir. Şuriyyə Xosrov mənəvi dünyasının ikiliyinə dəlalət edir. Xosrov mənəvi
aləmində gözəl, parlaq nə vardırsa, onlar Şirinə olan məhəbbətdə biruzə verir. Xosrov şəxsiyyətində naqis, bəsit
nə vardırsa Şuriyyə timsalında üzə çıxdı. Biz həmin cəhətləri əvvəldən də görürdük. Şuriyyə onların mənəvi
mahiyyətini daha da bariz şəkildə göstərdi.
***
Şahlığın zadəgan eyş-işrətinin süni, murdar nəşəsevərliyinin bir Şuriyyə bataqlığı mütləq var! Xosrov
Şuriyyə kimi qeyrətsiz, pozğun şəxs deyil. Ancaq Xosrov qızğınlığı, hərisliyi Şuriyyə azğınlığını hazırlayırdı.
Əslində Şuriyyə hərcayi həvəs və şəhvət mayasının gətirdiyi zəruri qazancdır. Əxlaqi naqislik, şər və cinayət
arasında məsafə qısadır. Nizami bunu görmüşdü:
O belindən gələn bir damla şəhvət,
Sənin öz belini əydi nəhayət.
Təbiidir ki, hətta Xosrov mühitində belə analığa eşq elan etmək qəbahət sayılır. Ancaq buna yaxın
cinayətlər, hərəmxana dəhşəti, ölümə çevrilmiş başıbəlalı eşq, məkr qəbahəti, zərif və nəzakətli rəzalət adi hal
sayılır. Şuriyyə iradə zəifliyi, eyş-işrət hərisliyinin yetirdiyi çirkinlikdir. Hətta Xosrov mühitində belə ataya əl
qaldırmazlar. Şuriyyə atasını öldüdür. Çünki ehtirasın ağlı söndürdüyü bir mühitdə hər şey – ata qatilliyi də
mümkündür. İndi Şirinin böyüklüyü, qadirliyi, nəcibliyi daha da aydın oldu. Əslində Şirinin Xosrov əxlaqı
üzərində qələbəsi Xeyirin Şər üzərində qələbəsi imiş. Əslində Şirin Xosrovun Şuriyyəlikdən xilas edir. Şirin
Xosrovun daxilində yaşayan Şuriyyəliyi öldürür.
***
“Xosrov və Şirin” məhəbbət dastanıdır. Şirinin böyük qələbəsidir məhəbbət! Xosrovun həyat dərsidir
məhəbbət! Fərhadın hünər dünyasıdır məhəbbət! Şuriyyənin məğlubliyyətidir məhəbbət! Nizaminin dünya ilə
söhbətidir məhəbbət!
Kaspi.-2013.-28-30 sentyabr.-S.21.
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Parisdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunan
sərgi təşkil edilmişdir
Əsgər Əliyev
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris
Paris, 13 noyabr (AZƏRTAC). Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin
dəstəyi ilə noyabrın 12-də Parisdəki Məktublar və Əlyazmalar Muzeyində dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunan sərgi təşkil edilmişdir.
Muzeyin təsisçisi və prezidenti Jerar Leritiye görkəmli Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyat və
yaradıcılığından bəhs edən sərginin onun rəhbərlik etdiyi muzeydə təşkil olunmasından böyük məmnunluq hissi
keçirdiyini bəyan etmişdir.
Muzeyin səlahiyyətli nümayəndəsi Paskal Fülaşe Nizami Gəncəvi kimi dahi şairin Fransada az
tanınmasından təəssüf hissi keçirdiyini bildirmiş, şairin 20 mindən artıq şeirinin toplandığı “Divan”ının Şərq
ölkələrində yaxşı tanındığını xatırlatmış, əsərlərində sosial problemlərdən söhbət açıldığını, məhəbbət və
gözəlliyin tərənnüm edildiyini vurğulamışdır.
Şairin beş poemasının toplandığı “Xəmsə”nin dünya ədəbiyyatında “Beş xəzinə” adı altında tanındığını,
Nizami Gəncəvi tərəfindən yaradılan ədəbi məktəbin hind, fars, türk, özbək, əfqan və digər türkdilli xalqların
ədəbiyyatına ciddi təsir etdiyini diqqətə çatdıran P.Fülaşe dahi söz ustasının əlyazmalarının dünyanın nüfuzlu
muzey və kitabxanalarında, o cümlədən İstanbul, Tehran, Qahirə, Sankt-Peterburq, London, Paris və Berlinin
kitabxana və muzeylərində qorunub saxlanıldığını bildirmişdir.
Paskal Fülaşe muzeydə təşkil olunan sərginin humanist filosof və şair Nizami Gəncəvinin Fransada
tanınmasında, habelə Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin yaxınlaşmasında mühüm rol oynayacağına əminliyini qeyd
etmişdir.
Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov çıxışında Şərq intibahının, bəşəriyyətin parlaq
simalarından biri olan Azərbaycanın dahi filosofu və böyük şairi Nizami Gəncəvinin ədəbi sahədə misilsiz irs
qoyduğunu, səkkiz əsr bundan əvvəl yaşamasına baxmayaraq onun ideyalarının bu günlər belə öz aktuallığını
itirmədiyini diqqətə çatdırmışdır.
Şairin vaxtilə əsərlərində əks etdirdiyi azadlıq, bərabərlik və qardaşlıq, habelə dünyəvilik, qadınlar və
kişilər arasında bərabərlik ideyalarının hətta uzun əsrlər keçməsinə baxmayaraq, müasir dövrün mühüm
hadisələrinin əsasını təşkil etdiyini vurğulayan səfir Nizami Gəncəvinin xatirəsinin və irsinin bu gün ölkəmizdə
yüksək qiymətləndirildiyini, doğulduğu doğma şəhəri Gəncədə mavzoleyinin yaradıldığını, Bakıda şairin adını
daşıyan muzeyin fəaliyyət göstərdiyini, onun həyatından və yaradıcılığından bəhs edən “ Nizami “ filminin
çəkildiyini, N.Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyinin təntənəli şəkildə qeyd edilməsi ilə bağlı 2011-ci ildə
Prezident İlham Əliyev tərəfindən Sərəncam imzalandığını, əsərlərinin müxtəlif dillərdə tərcümə edilməsində
Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondunun xüsusi rolunu diqqətə çatdırmışdır.
E.Əmirbəyov şairin anadan olmasının 850 illiyi münasibətilə UNESCO tərəfindən 1991-ci ilin “Nizami
Gəncəvi ili” elan olunduğunu, 2012-ci ildə Romada şairə büst qoyulduğunu bildirmiş və Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı ilə görkəmli söz ustadının 870 illiyi ilə əlaqədar Fransada keçiriləcək silsilə tədbirlər haqda məlumat
vermişdir.
Sonda səfir şairin vətəni Gəncənin qədim və müasir həyatından bəhs edən fotolarla bərabər sərgidə nümayiş
etdirilən xalçaların, bəzək əşyalarının, geyimlərin Nizami Gəncəvi vaxtında hakimiyyətdə olan Atabəylər və
Şirvanşahlar dövrünü əks etdirdiyini bildirmişdir.
Mərasimdə senator Pyer Bordie Azərbaycana iki dəfə səfər etdiyini, birinci səfəri zamanı yalnız Bakıda
olduğunu, ikinci dəfə isə Bakı ilə yanaşı, ölkənin ikinci böyük şəhəri Gəncədə də olduğunu xatırlatmış, Gəncənin
tarixiliyinin və qədimliyinin onda böyük təəssürat yaratdığını, Nizami Gəncəvinin mavzoleyinə baş çəkdiyini
bildirmişdir. Senator Azərbaycanda olduğu müddətdə hamının Nizami Gəncəvidən danışdığını, ölkəsində şair və
filosof, həm də milli qəhrəman kimi xatırlandığını qeyd etmiş, hətta Gəncədə keçirilən şərab festivalında belə
böyük ideallar tərənnümçüsünün həyat və yaradıcılığından söhbət getdiyinin şahidi olduğunu vurğulamışdır.
Fransa Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları İnstitutunun müəllimi Aygün Eyyubova Nizami Gəncəvinin dünya
ədəbiyyatı tarixini zənginləşdirən yaradıcılığının əsas məziyyətlərindən bəhs edərkən şairin poemalarında
şəxsiyyətə hörmətin, xeyirin şər üzərində qələbəsinin, saf hisslərin və təmiz məhəbbətin əks olunduğunu,
əsərlərinin əsas mövzusunun Şərq aləmindəki rəvayət və hadisələrdən alındığını bildirmişdir.
Sərgidə şairin anadan olduğu Gəncə şəhərinin qədim və müasir görünüşlərinin, müxtəlif yerlərdə qoyulan
büst və heykəllərinin, mavzoleyinin, adını daşıyan elm və mədəniyyət ocaqlarının əks olunduğu fotolar,
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əsərlərindən ibarət illüstrasiyaların təsvir edildiyi xalçalar, şairin yaşadığı dövrə məxsus geyimlər, dulusçuluq və
misgərlik nümunələri nümayiş etdirilmişdir.
Qonaqlara Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığından bəhs edən kitablar və broşürlər paylanmışdır.
Azərbaycan. - 2013.-14 noyabr. - № 250. - S. 8 .
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Nizami Gəncəvi yaradıcılığına yeni baxış: leksikadan sənətkarlığa
Paşa ƏLİOĞLU,
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor əvəzi
filologiya elmləri doktoru
Nizami Gəncəvi irsinin leksikasının tədqiqi onun möhtəşəm yaradıcılığının, fikir dünyasının araşdırılması
üçün ən önəmli açarlardan biridir. Təəssüf ki, bizdə bu məsələyə son dövrlərə qədər yetərli dərəcədə fikir
verilməmişdir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mənzərə Məmmədova Nizami əsərlərinin leksikasının tədqiqi
sahəsində məhsuldar fəaliyyət göstərmiş, 2009-cu ildə “Şərəfnamə” poeması əsasında iki cildlik iri həcmli
“Nizami Gəncəvi dilinin lüğəti” adlı iktabını çap etdirmişdir. Burada “Şərəfnamə” məsnəvisinin leksik tərkibinin
lüğətini yazmaq məqsədini qarşısına məqsəd qoymuş müəllif əsərdəki sözlərin, söz birləşmələrinin, frazeoloji
ifadələrin, məcazların, bədii obrazların və s. dil vahidlərinin mənalarının müqabilini azərbaycanca vermişdir.
Lüğətin hazırlanması prosesi iki mərhələdən keçmişdir: Birinci mərhələdə “Şərəfnamə”dəki dil vahidlərinin
sözlüyü fars əlifbası sırası ilə tərtib edilmiş, ikinci mərhələdə onların azərbaycanca mənaları
müəyyənləşdirilmişdir. Növünə görə farsca-azərbaycanca bu ikidilli lüğət Nizami əsərlərinin dil və üslub
məsələləri ilə, ümumiyyətlə, dahi şairimizin yaradıcılığı, dövrün ədəbiyyatı ilə məşğul olan mütəxəssislər üçün
zəngin material verir. Bu lüğət Nizaminin yaradıcılıq laboratoriyasını, söz üzərində necə çalışdığını öyrənmək
üçün də əvəzsiz mənbədir.
Mənzərə xanımın bu yaxınlarda çapdan çıxmış “Nizami Gəncəvi dilinin leksik üslubu” monoqrafiyasında
tədqiqat obyekti – şairin dilinin leksik üslubunu formalaşdıran dil amilləri “İsgəndərnamə” poeması əsasında
müəyyənləşdirilmişdir. Şairin ədəbi irsinin leksik vahidlərin araşdırılması yolu ilə öyrənilməsi sahəsində bu, ilk
təşəbbüsdür. Monoqrafiyanın diqqətəlayiq cəhəti ondan ibarətdir ki, burada bədii sözün çoxsahəli qatlarını ehtiva
edən məcazların şairin dilinin əlvanlığı, bədiiliyi, zənginliyi və yeni mənaların yaranmasındakı rolu geniş
göstərilmiş, bununla əlaqədar meydana gələn bədii təsvir vasitələrinin təkrarsızlığı müəyyənləşdirlmişdir.
Bir sıra tədqiqatçılar, o cümlədən, görkəmli rus alimi Y.M.Meletinski “Orta əsrlər romanı” adlı kitabında
Nizami poemalarını nəzmli roman hesab etdiklərini bildirmişlər. Sübut kimi bu əsərlərdə (eləcə də Firdovsinin
“Şahnamə”sində) epik təsvirin mühüm rol oynaması, tarixi mənbələrdəki faktların bədiiləşdirilməsi göstərilir.
Lakin Nizami əsərlərini diqqətlə nəzərdən keçirdikdə görürük ki, onun hər beyti dərin mənalarla bərabər, yüksək
zövqlü, misilsiz poetik obrazlarla zəngindir. Başqa sözlə, Nizami məsnəviləri əsl poeziya nümunələridir.
M.Məmmədova şairin söz yaradıcılığını, üslubiyyatını araşdırmaqla, beytlərini bir-bir nəzərdən keçirməklə,
əslində, onun təkrarsız poetik dünyasını tədqiq etmişdir. Alim bu fikirdədir ki, bir neçə cəhətinə görə
“İskəndərnamə” poeması onun digər məsnəvilərdən daha bitkin və üstündür: Əvvəla, mövzu əhatəliliyinə, hadisə
və epizodların zənginliyinə, ikincisi, şairin yaşının daha kamil dövründə yazıldığına, daha təcrübəli, daha bişmiş
qələm sahibinin məhsulu olduğuna görə. Bu səbəbdən də əsər elmin bir sıra sahələrində çalışan tədqiqatçılar üçün
zəngin material verdiyi kimi, XII əsr fars dilinin leksik-qrammatik xüsusiyyətlərini öyrənmək baxımından da
misilsizdir.
Monoqrafiyada Nizaminin söz yaradıcılığı sahəsindəki fəaliyyəti, onun sözdən istifadə sənətkarlığı
araşdırma predmetinə çevrilir. Nizami gözlərimiz önündə ilk növbədə dahi şair kimi canlanır. Sözləri, ifadələri
beytlər tərkibində məna çalarlarıyla nəzərdən keçirən M.Məmmədova belə nəticəyə gəlir ki, Nizami sözü ilk
növbədə məntiqiliyi, mənalılığı, yığcamlılığı və səlisliyi ilə diqqəti cəlb edir. O, həm bir incə mənanı ifadə etməyə,
həm də bir mənanı bir neçə variantda oxucuya çatdırmağa qadirdir. Tədqiqatçı göstərir ki, şair tarixi hadisə və
rəvayətləri təsvir etsə də, onun əsərləri orijinal, poetik bir dillə nəzmə alınmış, sözlər sənətkar qələminin gücüylə
yeni forma və məzmun kəsb etmişdir. Monoqrafiyada Nizaminin söz üzərində işləməsindəki orijinallığı, onun
özünəməxsus üslubu barədə deyilir: “Şair bəzən bir cümləyə sığmayan fikri bir söz və ya bir söz birləşməsi ilə
verir. Əksinə, bir məfhumun özünü və ya ona məxsus xüsusiyyətlərini göstərmək üçün bir sıra söz işlətməli olur”.
N.Gəncəvinin poetik söz demək üslubunun digər bir səciyyəvi cəhəti onun sözünü haqqında danışmaq istədiyi
mətləbə uyğunlaşdırmaq qabliliyyətindən ibarətdir: “Onun sözü bəzən qılınc kimi kəsərlidirsə, bəzən çox incə,
təsvirə aldığı mətləblərdən, hisslərdən də incədir”.
Orta əsrlərdən tutmuş günümüzə qədər farsdilli ədəbiyyatda Nizami dilinin leksik tərkibinə həsr olunmuş
lüğətlər tərtib edilmişdir. M.Məmmədova bu lüğətlər barədə ətraflı məlumat vermiş, tədqiqatında bunlardan
istifadə etmişdir. Nizami leksikasının səciyyəvi cəhəti kimi tədqiqatçı göstərir ki, şair sözdən istifadə, onun
mənalarının ifadə tərzi, yəni üslubiyyatı baxımından leksikoqraflara misilsiz dil materialı vermişdir, toponimik
və onomastik adlarla, canlı xalq ifadələri, atalar sözləri və məsəllərlə zəngindir, nəhayət, müxtəlif dillərdən, o
cümlədən türk dilindən gələn müxtəlif sözlərlə zəngindir. Monoqrafiyanın giriş hissəsində Nizami Gəncəvinin
leksikasının öyrənilmə tarixindən danışılmış, göstərilmişdir ki, şairin əsərləri yazıldıqdan az sonra fars dili
leksikoqrafiyası mütəxəssisləri onun əsərlərinin leksikasınına dair lüğətlər yazmışlar. Fars dilinin çox zəngin
leksikoqrafiya tarixində, leksikoqrafik əsərlərin yaranmasında şairin rolu böyükdür. I fəsil “İsgəndərnamə”də
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işlənən təşbihlərin izah və təhlilini əhatə edir. Burada Nizami şeirinin bədiiliyinin çox vacib göstəricisi olan
təşbihlər vasitəsi ilə onun obrazlı ifadələrinin yaranma yolları müəyyənləşdirilir. Fəslin sonunda təşbih
predmentləri, təşbih obrazları və əlamətlərinin cədvəli verilir.
Şair yaradıcılığında təzad poetik fiqurundan məharətlə istifadə etmişdir ki, dilçilik baxımından bunlar
üslubi antonimlər hesab edilir. Tədqiqatçı göstərir ki, “İsgəndərnamə”də antonimlər sözə axıcılıq, rəngarənglik,
obrazlılıq gətirməklə yanaşı söz təkrarının qarşısını alır. İkinci fəsil bu dil vahidlərinin araşdırılmasına həsr
edilmişdir.
Sonuncu, üçüncü fəsildə sinonim cərgədə işlənə bilməyən sözlərin “İsgəndərnamə”də mənaca eyni leksik
cərgəyə daxil olma səbəbləri aydınlaşdırılır. Sonda istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısı verilmişdir.
M.Məmmədovanın “Nizami Gəncəvi dilinin leksik üslubu” kitabı göstərir ki, dahi şairimizin əsərlərinin
dilinin leksik tərkibinin ətraflı tədqiqi onun söz sənətinin, poetik dünyasının öyrənilməsi baxımından çox maraqlı,
dəyərli nəticələr verə bilər.
Kitabın redaktorları filologiya elmləri doktorları M.Rəhimov və M.Kazımovdur.
525-ci qəzet.- 2013.- 22 fevral.- S.7.
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Nizami Gəncəvinin milli və ədəbi kimliyi haqqında
Nizami türklüyü fəlsəfi düşüncə sisteminin nüvəsinə yerləşdirib
I yazı
Seyfəddin Rzasoy,
filologiya üzrə elmlər doktoru
Hər bir xalqın milli düşüncə tarixində elə şəxsiyyətlər olur ki, onlar öz fəaliyyətləri ilə etnik sistemin
fövqünə qalxırlar. Belə şəxsiyyətlərin adı öz xalqına daim şöhrət gətirir: onları fiziki və mənəvi cəhətdən yetirən
xalq sonralar əsrlər boyunca öz yaşam gücünü, milli mövcudluq impulslarını həmin şəxsiyyətlərin adından və
əməlindən alır. Onların yaradıcılığı, qoyub getdikləri mənəvi irs özlərindən çox sonralar da öz xalqı üçün
etnoenergetik düşüncə qaynağı rolunu oynayır. XII əsr Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi də məhz belə
şəxsiyyətlərdəndir. Onun yaradıcılığı, ölməz «Xəmsə»si bitməz-tükənməz dəyərlər xəzinəsi kimi həm onu
yaradan və yetirən xalqı, həm də ümumən bəşəriyyəti etnokosmik yaşam gücü ilə qidalandırır.
Nizaminin adı, milli və ədəbi mənsubiyyəti ilə bağlı daim davam edən və son zamanlarda Rusiyada və
İranda yenidən qızışan mübahisələr də məhz bununla bağlıdır. Mübahisələr həm də onunla şərtlənir ki, XX əsr
sovet və Azərbaycan şərqşünaslığı Nizamini həm bir yaradıcılıq fenomeni, həm də bir ədəbi şəxsiyyət kimi
dəyərləndirməyin, onun tarixi və müasir dəyərlər sistemindəki yerini müəyyənləşdirməyin universal modelini
tapıb ortaya qoya bilmədi. Bu cəhətdən XX əsr şərqşünaslığı əslində ziddiyyətlərin möhkəmləndirilməsi və bir
sıra digər özünəməxsusluqları ilə tarixdə qaldı.
Sovet şərqşünaslığının Nizamiyə yanaşması daim siyasi konyukturaya əsaslandı. Onun istər milli kimliyi,
istərsə də yaradıcılığının bədii-estetik mahiyyəti bütün hallarda ideoloji-siyasi müstəvidə dəyərləndirildi. Sovet
şərqşünaslığı sosialist Tacikistanına görə dünyanın fars şairi kimi tanıdığı Firdovsinin adının qabağında «farstacik şairi» yazdığı kimi, Nizamini də İran, fars, yaxşı halda farsdilli şair hesab edən «burjua» şərqşünaslığının,
kapitalist ideologiyasının əksinə olaraq, onun da adının qabağında «Azərbaycan şairi» yazırdı. Azərbaycanın
Gəncə şəhərində anadan olmuş, bütün ömrünü bu şəhərdə keçirmiş, yaradıcılığında doğma yurdunu, onun
təbiətini, insanlarını böyük coşğunluqla tərənnüm etmiş, «türklüyü» xüsusi bədii-estetik düşüncə konsepti kimi
yaratdığı fəlsəfi düşüncə sisteminin nüvəsinə yerləşdirmiş Nizami haqqında bu çılpaq və sadə həqiqət sovet
şərqşünaslığında, o cümlədən Azərbaycan sovet nizamişünaslığında heç vaxt siyasi-ideoloji donundan qurtula
bilməyib, konyuktur həqiqət olaraq qaldı.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan sovet nizamişünaslığı daim yaranmış fürsətdən istifadə etməyə
çalışdı. «Nizami» adı Sovet Azərbaycanında milli ədəbiyyatın simvoluna çevrildi, şairin adına verilmiş küçələr,
mədəniyyət sarayları, rayon, salınmış xiyabanlar, qoyulmuş heykəllər onun öz vətənininə bağlılığını hər zaman
təsdiqləyən de-fakto sənədlərə çevrildiyi kimi, ədəbiyyatşünaslıqda da Nizami «bumu» yaşandı: Nizami
Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin əsas probleminə və prioritet tədqiqat istiqamətinə çevrildi. Sənətkara Azərbaycan
və bütöv SSRİ miqyasında möhtəşəm yubileylər keçirildi, yubiley təntənələri müttəfiq respublikalarda da davam
etməklə bütöv SSRİ-nin ədəbi məkanında Nizamini məhz Azərbaycan şairi kimi tanıtdırdı. Şairin əsərləri
orijinalda, Azərbaycan dilində, o cümlədən SSRİ xalqlarının dillərində dəfələrlə kütləvi tirajla çap olundu. Bütün
bu işlərin həyata keçirilməsində Azərbaycan nizamişünaslığı öndə gedirdi və bu fəaliyyət fonunda milli
ədəbiyyatşünaslığımızın xüsusi bir sahəsi — «nizamişünaslıq» elmi yaranaraq inkişaf etdi.
Azərbaycan sovet nizamişünaslığı «burjua-sovet» ideoloji qarşıdurma modelindən Nizaminin milli və
ədəbi mənsubiyyəti məsələsində kifayət qədər uğurla istifadə edirdi. Bu model Azərbaycan nizamişünaslarına
Nizamini fars, İran şairi hesab edən nəhəng Qərb şərqşünaslarının yaradıcılığına, o cümlədən bu məsələdə xüsusi
fəallıq edən İran alimlərinə sərbəst tənqidi münasibət bəsləməyə imkan verirdi. Qərb alimlərinə sovet ideoloji
yanaşmasında birdəfəlik olaraq «mürtəce burjua ideologiyasının daşıyıcıları» damğasının vurulması bundan
istifadə edən Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarına «milli məsələyə» toxunmağa, daha doğrusu, «milli məsələnin»
«formaca — milli, məzmunca — sosialist» modelindən kənarda qalıb, haqqında danışılması yasaq olan
məsələlərindən də söz açmağa şərait yaradırdı. Bu cəhətdən Azərbaycan alimləri şairin yaradıcılığında daha çox
sosial idealların təcəssümünə fikir verən sovet alimlərindən fərqli olaraq, Nizaminin ana vətəni, milli və ədəbi
kimliyi mövzularını da heç vaxt diqqətdən kənarda qoymurdular. Əslində Həmid Araslı, Rüstəm Əliyev, Azadə
Rüstəmova, Qəzənfər Əliyev, Nüşabə Araslı, Çingiz Sadıqoğlu, Xəlil Yusfiov və başqa nizamişünasların
yaradıcılığına diqqət versək, onların şairlə bağlı çox incə və həssas milli nöqtələrə toxunduqlarının şahidi olarıq.
Ancaq sovet nizamişünaslarının bütövlükdə mənsub olduğu siyasi məkanın ideoloji çərçivəsi onlara Nizaminin
milli və ədəbi kimliyi məsələsini bütün çılpaqlığı ilə qoymağa imkan vermirdi. Məsələn, bu problemin qoyuluşu
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan kütləvi oxucusunun 1991-ci ildə Rüstəm Əliyevin tərcüməsində
tanış olduğu «Azərbaycan şairi Nizami» əsərindəki səviyyəyə gedib çatmırdı. Halbuki böyük mütəfəkkir
Rəsulzadənin sistemli şəkildə qoyduğu məsələlərdən sətiraltı şəkildə Azərbaycan nizamişünasları da bəhs
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etmişdilər. Ancaq bütün bunlarla bərabər həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan alimləri dövrün yol verdiyi
imkanlardan istifadə etməyə çalışaraq, Nizaminin Azərbaycan xalqına və ədəbiyyatına mənsubiyyətini
özünəməxsus yollarla gerçəklik faktına çevirə bildilər.
Bu gün Nizaminin milli və ədəbi mənsubiyyəti məsələsi Rusiya və İranda yenidən aktuallaşıb. Rusiya artıq
bir sovet dövləti olmaqdan çıxıb: ümummilli sovet məkanı, ümumsovet maraqları ortadan qalxıb. Bundan istifadə
edən maraqlı (şovinist-siyasi) dairələr indi Nizaminin milli və ədəbi kimliyi məsələsini də Rusiyanın keçmiş sovet
respublikalarından olan Azərbaycanla münasibətlərində siyasi alver predmetinə, o cümlədən siyasi müstəqilliyi
iqtisadi potensialı ilə hər gün daha da artan xətlə güclənən Azərbaycana qarşı təzyiq vasitələrindən birinə
çevirmək istəyirlər.
İrana gəlincə, onun mövqeyi Rusiyadan bir qədər fərqlidir. Burada həm siyasi, həm də milli faktorlar var.
Təbii ki, qonşu dövlətdə İran-Azərbaycan münasibətlərinin bütün dialektik mahiyyətini dərk edənlər var.
(Ardı var)
Xalq Cəbhəsi.- 2013.- 9 oktyabr.- S.14.
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Poeziyamızın Nizami Gəncəvi möcüzəsi
Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illiyinə
Qiymət Məhərrəmli
Bir səs gəldi cahandan: – Ey qul, yetər əyləncə!
Axı kimdi Nizami, axı hardadı Gəncə?
Hələ təxminən 850 il bundan əvvəl bu cavabı gün kimi aydın sualı özü-özünə vermiş bəşəriyyətin misilsiz
söz dahisi Nizami Gəncəvi əlbəttə, yaxşı bilirdi Nizami kimdir, Gəncə hardadır! Təsadüfi deyil ki: «Hər gözələ
can verən incə söz memarıdır» – deyəndə də, «Sən şairə vurul ki, o, söz bəstəkarıdır!» – qənaətinə gələndə də,
qüdrətli bir şair kimi öz yaradıcılığının möhtəşəmliyinə arxalanır və dünya söz xəzinəsinə bəxş etdiyi əsərlərin
zamanlardan-zamanlara ləl kimi öz qiymətini getdikcə artıracağına güvənirdi. O, sözün qüdrətinə inanırdı, sözə
güvənir, sözdən kam alırdı. Hökmdarların aşıb-daşan, qızılla-pulla dolu xəzinəsinin onun gözündə bir zərrə də
olsun, əhəmiyyəti yox idi və yaxşı bilirdi ki:
Sultanın qızılından zərli əba geyənlər,
Bir gün çörək yerinə dəmir çeynər, daş yeyər.
Bu əqidəyə söykənən şairin əbədiyaşarlığı şəksizdir. Yaratdığı bütün ədəbi nümunələrdə şairin
böyüklüyündən, yenilməzliyindən xəbər verən şərəf, ləyaqət, insanı, insanlığı sevmək kimi mühüm keyfiyyətlər
özünü göstərməkdədir.
Artıq bütün dünya şərqşünasları çoxdan etiraf ediblər ki, XII əsrdə yaşayıb-yaratmış qüdrətli söz sərkərdəsi
Nizami Gəncəvi üçün zaman və məkan anlayışı çoxdan öz «hüquqi qüvvəsini itirib». Belə ki, Nizami dühasının
nə zamana, nə məkana sığışa biləcəyini güman etmək ağılsızlıq olardı.
«Nə qədər söz dedilər, yenə əskilmədi söz»-deyə yazıb-yaratdıqlarının poeziya kəhkəşanından bir damla
olduğunu qəbul edən dahi söz sənətkarı heç də öz yaradıcılığına kölgə salmır, əksinə, tarix boyu yaşamış qüdrətli
sənətkarların böyük irsinin qarşısına öz əzəmətli poeziyası ilə çıxmaqdan çəkinmir. Çünki o, nə deyibsə, dərin
deyib, nə yazıbsa, möhtəşəm alınıb.
Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əsrlərin keşməkeşli hadisələri onun bənzərsiz mənəvi irsindən bir çox
nümunələrin yoxa çıxmasına səbəb olub. Ancaq bununla belə «Xəmsə»sinə («Beşlik») daxil olan beş irihəcmli
poeması – «Sirlər xəzinəsi», «Xosrov və Şirin», «Leyli və Məcnun», «Yeddi gözəl», iki kitabdan («Şərəfnamə»
və «İqbalnamə») ibarət «İskəndərnamə»si və çoxlu miqdarda qəzəl və qəsidələri, rübailəri və s. lirika nümunələri
nə qədər ki, tarix var, nə qədər ki, insanlıq var, şeirsevərlərin könlünü oxşayacaq, nəsilləri heyrətdə saxlayacaq
böyük Nizami. Bu da qəbulediləndir ki, nadir istedad sahibləri, qüdrətli söz sənətkarları hər zaman özünə çoxlu
sayda pərəstişkarlar qazanmaqla yanaşı, şər qüvvələrin nifrəti ilə də üzləşib, bədxahların məkrli niyyətlərindən
zərər görüblər. Bunu şair belə qələmə alıb:
Bunlar ləli çamura atandan daha murdar,
Ürəyi parçalayan dərddilər, zəqqumdular.
Tüstü olub boğarlar bircə zəka görsələr,
Yel olub söndürərlər, bir çıraq yansa əgər.
Halına bax dünyanın, gör kimlərdir rəhbəri?
Kimlər məngirləməkdə ən gözəl mövqeləri!
Bu beytlərin qələmə alındığı vaxtdan əsrlər keçib, ancaq mənasına fikir versək görərik ki, elə bil Nizami
Gəncəvi müasir dövrümüzün, bugünümüzün şairi, söz mülkünün əvəzsiz rəssamıdır. Elə bil bu gün baş verən
haqsızlıqları, insanlığın məhvinə, zəka sahiblərinin mənəvi cəhətdən «axtalanması»na yönəlmiş gizli-aşkar
prosesləri hələ XII əsrdə yaşamış şairimiz hiss edib duyub, öz gözüylə görərək real cizgilərlə qələmə alıb. Yəqin
bu da ondan irəli gəlir ki, cəmiyyət yaranandan, dövlətlər, hökmranlıqlar mövcud olandan bəri bəşər övladının bir
gözü gülsə də, bir gözü ağlamaqdadır. Çünki ağıllı başlara sığal çəkən əllər, bir gün də dönüb o başları cəllad
kötüyü üzərinə itələyib.
Niyə həqiqəti deyən dillər, yazan əllər kəsilməli, şairlərin dərisi soyulmalı, dara çəkilməlidir? Həqiqəti
haqsızlığı təşviq və təlqin edənlərin düz gözlərinin içinə söylədikləri üçünmü? Ancaq bir məsəl də var axı: bir
çıraq ki, Haqdan yana, onu heç bir qüvvə söndürə bilməz. Nizami Gəncəvi də dünya poeziyasının səmasında
yanan bir günəş kimi hər zaman öz nurunu ötüb keçib və gələcək yüzilliklərə, minilliklərə salmaqdadır.
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Dünya şeir xəzinəsinə əvəzsiz incilər bəxş etmiş bu misilsiz şair Azərbaycanın qədim mədəniyyət
mərkəzlərindən biri olan Gəncədə doğulub boya-başa çatıb (1141-1209), Vətənini dərin məhəbbətlə sevib, həm
doğulduğu torpağa, həm də onun insanlarına qəlbən bağlanıb. Bu bağlantı təkcə məhdud bir ərazini əhatə etsəydi,
məlumdur ki, bu gün dünyanın hər tərəfindən aydın görünən Nizami zirvəsi yaranmazdı. Nə mutlu «Türkəm»
deyənə ki, Nizami Gəncəvi adlı sənət möcüzəsi ilə hər zaman dünyaya meydan oxumaqdadır.
Azərbaycanın mütəfəkkir şairi Nizami Gəncəvinin şeiriyyətin ən uca zirvəsində qərar tutan əsərləri dünya
bədii fikrinin əvəzsiz simalarını və ədəbiyyat bilicilərini mat qoymaqdadır. Məhz bu səbəbdəndir ki, «… böyük
hərflərlə yazdığımız «ŞAİR» sözünə sığışmayan Nizami Gəncəvi»nin (Xəlil Rza Ulutürk), «… söz incisi
mədəninin etibarlı xəzinədarı…» – nın (Əlişir Nəvai) əbədiyaşar poeziyası nəinki Azərbaycan və Şərq
ədəbiyyatında, eləcə də dünya poeziya tarixində «bədii möcüzə» olaraq qalmaqdadır.
Bütün müqəddəs arzu və niyyətlər, istiqlal uğrunda çarpışmalar, həqiqət və ədalət yolunda göstərilən
çabalar Nizami dühasının bəşəri mahiyyət daşıyan mənəvi irsinin əsas mahiyyətini özündə əks etdirir. Nizami
Gəncəvi təkcə qüdrətli ilham sahibi olan şair deyil, o həm də dünyəvi elmlərin dərin bilicisidir: Nizami həkimdir,
filosofdur, astronomdur, rəssamdır, musiqişünasdır, dilçidir, ədəbiyyatşünasdır, tərcüməçidir, insan
mənəviyyatının tərcümanıdır!
Nizami Gəncəvinin ədəbi irsi dünya poeziyasının aparıcı – ana xəttinin nüvəsində dayanan bir təməl
nöqtəsidir. Bu təməl nöqtəsi o qədər nəhəng və hüdudsuzdur ki, rişələndikcə rişələnir və ondan qaynaqlanan sənət
incilərinin dəyəri, bizləri onun yaradıcısının doğum tarixindən uzaqlaşdıran zaman məsafəsi kimi böyüdükcə
böyüyür, ənginləşir, əlçatmaz olur. Çünki:
Qızılı udsa da qara torpaqlar,
Yenə qiymətini özündə saxlar.
Bir də ki, dahi söz ustadı: «Mən qanım bahasına yetirdim can meyvəsi…» – deyə qanı-canı bahasına, feodal
hökmranlığının, şah istibdadının qan-qan dediyi bir zəmanədə bu cür «dürri-şəhvar» misallı əsərlər yaradıbsa,
nədən biz onların yaradıcısı ilə fəxr edib öyünməyək?! Axı bu cür dahiləri tarix nadir hallarda yaradır. Nizami
həqiqətən də, tarixin Azərbaycan xalqına əvəzsiz bəxşişi, dünya ədəbiyyatında isə nadır möcüzəsidir. Buna görə
isə sevinməyə, fəxr etməyə, Nizami dühasının incilərindən bəhrələnməyə, ibrət götürməyə dəyər.
…Mən torpaqda yatan bir mirvariyəm,
Qaldırsan, görərsən səntək diriyəm.
Batıb gedən bilmə sən hər gedəni,
Məni görməsən də, görürəm səni…
Bunu da hələ diriykən ölməzliyini görüb-duyan Nizami deyib. Bütün zamanlarda yaşayacaq əbədiyaşar
Gəncəli Nizami!
Xalq cəbhəsi. - 2012.-27 yanvar. - № 15. - S. 14 .
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Nizami Gəncəvinin adına çıxılan bir əlyazma haqqında
Məhəmmədəli Hüseyni
Misirin Xədiviyyə Kitabxanasının Əli əfəndi Helmi tərəfindən tərtib edilmiş kataloqunda Nizami
Gəncəvinin türkcə əlyazma divanının mövcudluğu barədə məlumat verilmişdir. Həmin məlumat klassik irsimizlə,
anadilli şerimizlə məşğul olan mütəxəssisləri, ədəbiyyat həvəskarlarını laqeyd buraxa bilməzdi. Çoxları bu əsəri
əldə edərək çap etdirmək arzusunda olmuşdur. Nəhayət, Eloğlu təxəllüslü Sədyar Vəzifə bu arzunu həyata
keçirmiş və həmin əlyazma “Divani-Nizami Gəncəvi — türkcə yeni tapılan əsərləri” adı ilə 2003-cü ildə İranın
“Əndişeyi-no” nəşriyyatında çap edilmişdir. Kitabın nəşri həmin divanın Nizami Gəncəviyə aid olub-olmaması
barədə fikir söyləməyə imkan verir.
Kitabla tanış olduqdan sonra Əli əfəndinin kataloqunda Qaramanlı Nizami Qunəvi divanının səhvən
Nizami Gəncəvinin adına çıxıldığını qətiyyətlə söyləyə bilərik. Müxtəlif əlyazma kataloqları, təzkirə və
monoqrafiyalarda, digər elmi mənbələrdə səhv və qeyri-elmi məlumatlara az rast gəlmirik. Məsələn, Berlin Dövlət
Kitabxanasının əlyazmalar xəsinəsində saxlanılan “Gəncinə” adlı məcmuənin 1862-ci ildə elmi təsvirini verən
E.Rodiger bildirir ki, özündən qabaq yazılan köhnə kataloqda, bu antologiya Firdovsinin “Şahnaməsi” adı ilə
təqdim edilmişdir. Əslində isə 1666-cı (H.1077) ildə fars və türk dillərində yazılıb tərtib edilmiş bu əlyazmaya
Şah İsmayıl Xətai, Əlişir Nəvai, Məhəmməd Füzuli, Baqi, Məlik bəy Ovci kimi türk şairlərinin əsərləri daxil
edildiyi kimi, fars dilində yazılmış bir çox əsərlərdən, o cümlədən “Şahnamə”dən də bir hissə daxil edilmişdir.
Eləcə də Saib Təbrizinin türkcə şeirlərinin elmi və tənqidi mətnini tərtib etdiyim zaman, Gülçin-e Məani adlı
müəllifin Saib Tabriziyə həsr etdiyi monoqrafiyasında Əhməd Münzəvi kataloquna əsaslanaraq şairin Qahirədə
saxlanılan üç türkcə divanının mövcudluğuna işarə etdiyini oxumuşdum. Həmin nüsxələrdən birinin surətini xeyli
zəhmətlər bahasına əldə etdikdən sonra məlum olmuşdu ki, bu əsərlər şairin farsca şeirlərinin osmanlıcaya
tərcümə və şərhindən ibarətdir.
İranın Məclisi-Şurayi-İslami Kitabxanasının əlyazma nüsxələri föhristində türkcə yazılan “Xosrov və
Şirin” əsəri Salimi Təbrizinin (XVI əsr) adına çıxılmışdır. Əsəri diqqətlə nəzərdən keçirdikdə onun XVIII əsrin
2-ci yarısı, XIX əsrin 1-ci yarısında yaşayıb-yaratmış Salim adlı, yaxud təxəllüslü osmanlı şairi tərəfindən
yazıldığı üzə çıxır. Məlum olur ki, bu nüsxənin təsvirini verən Əbdülhüseyn Hairi nüsxənin nə əvvəlini, nə də
sonunu oxumuşdur! Olduqca oxunaqlı və gözəl nəsx xətti ilə köçürülmüş bu nüsxədə III Sultan Səlimə aid mədh
və kitabın yazılıb tamamlanma tarixi (1800) açıqcasına göstərilir. Yenə də həmin kataloqun 25-ci cildində Sani
adlı cığatay şairinin divanı Sani Səfəviyə (II Şah Abbasa) və ya Sani Təkəlüyə aid edilir. Xalis cığatay türkcəsində
yazılan bu divanda bir sıra Türküstan şəxsiyyətlərinə həsr edilmiş şeirlər də vardır. Kataloqun tərtibçisi Əli Sədrai
Xoyi həmin əlyazmanın mündəricatına belə göz gəzdirməmiş, bəlkə də türkcə olan bu əsəri oxumağa qadir
olmamışdır! Belə də ola bilər ki, nüsxə türkcə olduğundan ona lazımi əhəmiyyət verilməmişdir! Bu xüsusda
faktların sayını dəfələrlə artırmaq olar.
Məlum faktdır ki, İran, Orta Asiya, Hindistan və Türkiyədə bir sıra eyni ad, ya təxəllüs daşıyan sənətkarlar
olmuşdur. Türkcə əsərlər üzərində tədqiqat aparan şəxs mütləq cığatay, osmanlı və Azərbaycan türkcəsinə dair
geniş məlumata malik olmalıdır. Yalnız ad və təxəllüsdən istifadə edərək şairin hansı yerə və xalqa mənsub
olduğunu düzgün müəyyənləşdirmək mümkün deyil.
Vaxtilə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə (25 dekabr 1996) “Fəzlullah Nəiminin şeirləri” başlığı ilə çap edilən
məqalədə Nəiminin adına iki türkcə qəzəl verilmişdi. Məqalənin müəllifi Qulamrza Budaqi burada belə yazmışdı:
“Nəiminin dərin fəlsəfi məzmuna malik farsca şeirləri ilə müqayisədə zəif görünsə də, bu heç də bu şeirlərin fəzlə
mənsubluğunu şübhə altına almağa əsas vermir”.
Həmin məqalədə Fəzlullah Nəimidən başqa bir neçə Nəimi və Nəima adlı şairin, o cümlədən Nəimi
Hərəvinin (XV), Nəimai-Quminin və Nəimai-Şirazinin olduğu bildirilir. Burada mən, Qınalızadə Həsən Çələbinin
“Təzkirətüş-şüəra”sındakı Nəimi adlı iki şairin də adını onlara əlavə etmək istərdim. Budaqinin məqaləsindəki
həmin iki türkcə şerin sərlövhəsində gedən “qofteyi-Nəimi” ifadəsinə əsasən ehtimal etmək olar ki, bu şeirlər
“Təzkirətüş-şüəra”da adı çəkilən iki şairdən birinə aiddir. Çünki “qofte” sözü tarixən Osmanlı ədəbiyyatında
musiqi əsərləri üçün yazılan şeirlərin başlığında işlədilmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatında isə bu sözün həmin
mənada işlədilməsinə rast gəlmirik.
Əli əfəndi Helmi Xədiviyyə Kitabxanası üçün kataloq tərtib etdiyi zaman “Divani-Nizami” sərlövhəli
əsərin Nizami Gəncəviyə məxsusluğunu göstərməklə yol verdiyi yanlışlıq yüz ildən artıq bir zaman keçdikdən
sonra Eloğlu adlı müəllifin bu səhvi təkrar etməsinə gətirmişdir. Eloğlu tərtib etdiyi “Divani-Nizami Gəncəvi”
kitabının 58 (34-91) səhifəsini təşkil edən divan hissəsinin 11 səhifəsini (34-45) Nizami Gəncəvinin türkcə
şeirlərinə (1-ci bölüm), yerdə qalan 45 səhifəsini (46-91) Qaramanlı Qunəvi Nizaminin farsca və türkcə şeirlərinə
(2-ci bölüm) aid etmişdir. Başdan-ayağa oxuduqdan sonra belə bir nəticəyə gəlirik ki, kitab Osmanlı türkcəsində
yazılmışdır, birinci bölümlə ikinci bölüm arasındakı müəyyən dil fərqlərini isə ancaq mövzu ayrılığı ilə izah etmək
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lazımdır. Birinci bölümə salınan nət və mədhdən fərqli olaraq, ikinci bölümə qəzəllər yerləşdirilib ki, onların da
dili daha sadə olmalı idi.
Demək istəyirik ki, birinci bölümün istər dil, istərsə də bəzi digər faktlar əsasında təhlili əsərin Nizami
Gəncəvi ilə heç bir əlaqəsi olmadığını bariz surətdə göstərir. Eloğlu “Nərgis” rədifli qəsidədə çəkilən Məhəmməd
xan adı haqqında verdiyi izahda deyir:
“Belə nəzərə gəlir ki, Nərgis rədifli bu qəsidədə adı gələn Məhəmməd xan Məhəmməd Cahan Pəhləvan
Eldəniz olsun. O, tarixdə Cahan Pəhləvan, Məhəmməd Xan adı ilə qeyd olunubdur”.
Kimdir ol Xosrov-i afaq Məhəmməd xan kim,
Gərdi-rahindən edər didə münəvvər nərgis.
(müqəddimə, s.11)
Bizcə, Eloğlu bu fikrində tam əmin olsaydı, “belə nəzərə gəlir ki” ifadəsini işlətməzdi. Kitabın başqa bir
yerində (s.36) tərtibçi həmin beytdəki Məhəmməd xan adı barədə belə yazır: “Məhəmməd xan: Güman edilir ki,
Məhəmməd Cahan Pəhləvan Eldəniz oğluna işarədir”. Türk alimi Zəki Pakalın “Xan” sözünü izah edərkən yazır:
“Xan” Osmanlı padşahları haqqında ünvan olaraq qullanılan bir təbirdir”. Şəmsəddin Sami göstərir ki, bu ad
“Səlatini-osmaniyyə əsamisinə ilhaq olunur”.
Burada adı çəkilən Məhəmməd xan böyük Osmanlı imperatoru Sultan Məhəmməd Fatehdir. Digər bir
beytdə bu, tam açıqlığı ilə üzə çıxır:
Rəzmi-Bəhramilə yunan təxtini fəth eyləyib,
Qəsri-Keyxosrovda Dara bigi (kimi) tutdu Cami-Cəm.
(s.40)
Tarixdən məlumdur ki, 1453-cü ildə Sultan Məhəmməd Qəstəntəniyyəni (Konstantinopolu) fəth etdikdən
üç il sonra, 1456-cı ildə bütün Yunanıstan Osmanlı imperatorluğunun tərkibinə daxil olmuşdur. Beytdə
göstərildiyi kimi, yunan təxtinin fəth edilməsi Məhəmməd Cahan Pəhləvana deyil, Sultan Məhəmmədə aiddir!
Bağ içində nə qədr vərdü reyahin var isə
Cümləsin kəndisinə eylədi növkər nərgis —
(s.37)
beytindəki “nökər” sözü ilə bağlı olaraq hal-hazırda Londonda yaşayan görkəmli türkoloq alim Turxan
Gəncei diqqətimizi olduqca maraqlı bir fakta yönəltdi: “Nökər” monqol mənşəli sözdür, monqol istilasından sonra
fars və türk dillərinə nüfuz etmişdir. Nizami Gəncəvinin dövründə bu söz işlədilə bilməzdi. Bu fakt əsərin Nizami
Gəncəvidən sonrakı dövrdə yaranmasına ciddi sübutdur.
Beləliklə, əslində bu Qaramanlı Qunəvi Nizaminin vahid divanıdır. Səhv olaraq Nizami Gəncəvinin adına
çıxılan hissə isə həmin divanın əvvəli — nət, və mədh hissəsidir.
Kitabın müqəddimə və izahatlarındakı səhvləri sadalasaq, böyük bir siyahı alınar. Qısaca olaraq onu demək
istədik ki, bu divanda mədh edilən tarixi şəxsiyyətlərlə Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sindəki adların eyni olması
mümkün deyil. Buradakı bəzi təşbehlərin Nizami Gəncəvi əsərlərində də mövcudluğuna gəlincə, demək istərdik
ki, orta əsrlərdə bir çox farsdilli və türkdilli şairlərin yaradıcılığında obraz və təşbeh eyniliyi ən adi bir hal
olmuşdur.
Bu məqalənin yazılmasında istifadə edilmiş iki əlyazma nüsxəsinin (Salimin “Xosrov və Şirin”i, DivaniSani) İranın Məclisi-Şurayi-İslami Kitabxanasından mikrofilmlərini əldə edib ünvanıma göndərən möhtərəm
Füruğ xanım Salehdirinə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Məhəmmədəli Hüseyni
Berlin, 30.01.2004
Ədəbiyyat. - 2012.-3 fevral. - № 4. - S. 1, 5 .
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Nizami poeziyasının rasionalist və kosmoloji paradiqmaları
Timuçin ƏFƏNDİYEV,
professor
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi geniş qeyd olunmaqdadır. Dövlət
başçımızın Gəncə səfəri zamanı böyük Nizaminin məqbərəsini ziyarət etməsi, ətrafda görülən tikinti-quruculuq
və abadlıq işləri ilə tanış olması, əməli tövsiyələr verməsi, Nizami irsini yüksək dəyərləndirməsi yubiley
tədbirlərinin daha geniş vüsət almasının təməlini qoymuşdur.
Ölməz Nizami poeziyası təkcə Azərbaycanın deyil, həm də bütün dünyanın əvəzsiz mənəvi xəzinəsidir. Bu
danılmaz həqiqəti dünyanın bir çox uyğun mədəniyyət mərkəzləri, beynəlxalq qurumları çoxdan bəyan etmişlər.
Nizami irsinin öyrənilməsinə hələ şairin öz sağlığında başlanılmış, aradan keçən əsrlər boyunca tədqiqatlar
daim dərinləşmiş, təkmilləşmiş, bu ölməz poeziya öz aktuallığını bütün əsrlərdə qoruyub saxlamışdır. Nizami irsi
bu gün də dünya tədqiqatçılarının diqqət mərkəzindədir və aparılan tədqiqatlar bu möhtəşəm fəlsəfi poeziyada hər
dəfə yeni-yeni çalarlar, nüanslar aşkara çıxarır.
Nizami poeziyasının epik-fəlsəfi xarakteri öz çoxcəhətli əhatə dairəsi ilə diqqəti cəlb edir. Bütünlükdə Şərq
poeziyasına xas olan kosmoqonik baxışlar sistemi Nizami yaradıcılığında həm poetiklik, həm də empirik
təbiətşünaslıq baxımından yeni yüksəlişə qalxmışdır.
Nizami irsinin rasionallığını onun maddi aləmə obyektiv yanaşması, təbiətin fiziki parametrlərinə diqqət
yetirməsi artırır. Böyük şair kainatın quruluşuna zəmanəsinin bilikləri müstəvisində yanaşmışdır. Bütün bunlar
Nizami yaradıcılığına elmi, kosmoloji, həndəsi və riyazi paradiqmalardan nəzər salınmasını gündəmə gətirir.
Şairin bədii düşüncəsi ilə bağlı rasionalizmin özəllik kimi problemə çevrilməsi məhz onun poetik sistemində elmi
biliklərin geniş istifadəsindən doğur.
Bu söylədiyimiz fikirlərə nümunələrdə baxaq. Nizamidə belə bir deyim var: "Eşitmişəm ki, hər ulduz bir
dünyadır, onun da bizim kimi yeri və göyü var". Orta əsrlər dövrünün adi şüurları və doqmatik teoloji bilik sistemi
üçün bu deyim çox cəsarətli idi. Nöqtə kimi balaca görünən ulduzların yer modelində açılmasının əsasında
empirik metod dura bilməzdi. Yalnız "ratio"ya söykənən düşüncə ulduzların böyük sistem faktı olmasını güman
edə bilərdi. Biz Nizami rasionalizmindən danışarkən məhz belə cəhətləri nəzərdə tuturuq.
Nizami fizika, həndəsə, triqonometriya, astronomiya kimi dəqiq elmlərdə geniş bilik sahibi idi. O, Şərqdə
Bətlimus adı ilə tanınan Ptolomeyin geosentrik sistemi ilə, yəni kainatın hərəkətsiz mərkəzi kimi götürülmüş yerin
çevrəsinə günəş və başqa göy cisimlərinin fırlanması təlimi ilə yaxşı tanış idi. Eyni zamanda o, Evklid (İqlidis)
həndəsəsini bilirdi, əsərlərində nöqtə, xətt, müstəvi, kürə, cisim kimi həndəsi-riyazi anlayışlara müraciət edirdi.
Astronomiyanın yüksək bilicisi olan şair o dövrdə bəlli olan planetləri, bürcləri tanımış, əsərlərində tez-tez onların
adlarını çəkmişdir.
Günəşə ən yaxın planet olan Merkuridə kraterlərin birinə Nizaminin adı verilmişdir.
Nizaminin kainatın quruluşu haqqındakı görüşlərinə heliosentrik sistemin təsirinin də olduğunu təsdiq edən
məqamlar var. "Sirlər xəzinəsi"nin başlanğıcında, şair Tanrı haqqında "Günəş qurşağına "əllər düzəndir" ifadəsini
işlətmişdir. Zənnimcə, bu deyim Nizaminin heliosentrik bilgisinin poetik dilə transformasiyasından doğmuşdur.
Şair göy qurşağı yox (məntiqlə geosentrik sistemdə belə olmalıdır), Günəş qurşağı deyir. Özü də bu seçim heç də
vəzn və ya qafiyə diktəsindən irəli gəlmir.
Nizaminin idealist görüşləri onun naturfəlsəfəsi ilə ziddiyyət təşkil etməmişdir. Varlıq və idrak
münasibətlərində maddi aləmin obyektiv mövcudluğunu önə çəkən böyük mütəfəkkir onların meydana
çıxmasında ilkin gücün rolunu inkar etmirdi. Nizami idealizmi obyektivdir, həm də bu idealizm maddi aləmin
təkamülü haqqında təlimə xidmət etdiyindən onu heç cür subyektivizmlə bir araya sığışdırmaq olmaz. Nizami
yaradan gücdən bəhs edərkən materiyanın zaman və məkan kimi obyektiv mövcudluq formalarının adlarını
çəkmiş ("O, zaman və məkandan çox ucadır" - "Sirlər xəzinəsi", Başlanğıc), bu iki kateqoriyanı öz kosmoqonik
və təbiətşünaslıq görüşləri müstəvisində (Yerə və Göyə şamil etməklə) açıqlamışdır.
"Xəmsə"nin sayca üçüncü əsəri olan "Leyli və Məcnun"da da kosmoloji təsəvvürlər güclüdür. Əvvəlki
poemalarında olduğu kimi, burada da fəlsəfi-poetik kosmologiya riyazi formulalarda öz ifadəsini tapır. Nizami
beytlərinin riyazi əsası həm aşkar, həm də müəmma şəklində verilir. Ancaq onun müəmmaları nisbətən sadə olub
dövrün savadlı adamları üçün asan yozumlu idi.
Nümunə üçün belə bir fakta nəzər salaq. Nizami "Leyli və Məcnun"un yazılma tarixini saylar dilində
şifrələmişdi. O, "Kitabın nəzminə səbəb haqqında" bölməsində l4 rəqəminə simvolik məna vermiş və bunu
dünyanın dörd cəhəti ilə əlaqələndirmişdi. Şair dörd min beyti dörd aya yazdığını deyir və əlavə edir ki, əgər
başqa işlər olmasaydı, o, əsəri 14 gecəyə tamamlayardı. Burada "14 gecə" ifadəsi Ayın Yer kölgəsindən çıxışının
əvvəlindən sonuna qədər (təzə aydan bədirlənmiş Ayadək) keçdiyi sinodik mərhələyə işarədir. Nizamiyə görə,
göstərilən sinodik mərhələ yaranışdan kamilliyədək olan məsafəni (müddəti) ifadə edir. Sözsüz ki, burada
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rəqəmlərin dili ilə rəmzi məna gizlədilmişdir; şair bununla əsərin yaranışını, getdikcə ərsəyə gəlməsini və nəhayət,
tam kamilləşməsini, bitməsini vurğulamaq istəmişdir.
Növbəti misralarda şair əbcəd hesabında (rəqəmlərin ərəb əlifbasında qəbul edilmiş hərf qarşılıqları vasitəsi
ilə) əsərin gerçək yazılma tarixini "elitar" oxucuya nisbətən asan "müəmma" şəklində bildirir. O, "sə", "fə" və
"dal" hərflərini sadalayır və bunları əsərin sona çatdığı il olduğunu deyir. Aya və günə gəlincə, bunun rəcəbin
sonuncu günü olduğu qeyd edilir. Xatırlayaq ki, "əbcəd" hesabında "sə" 500-ə, "fə" 80-ə, "dal" 4-ə bərabərdir,
rəcəb ayı isə hicri (qəməri) təqvimdə ilin 7-ci ayıdır. Daha sonra Nizami yazılış tarixini açıq formada da göstərir
və əlavə edir ki, yuxarıdakı misralarda olan müəmma "qeyri-elitar" oxucuların zənnini azdırmaq üçündür. Ancaq
istənilən halda bizim üçün daha maraqlı olan tarixin "örtülü" verilməsi deyil, onun riyazi rəmzlərin kosmoloji
ifadə formalarında əks etdirilməsi və bu üsulun Nizamidə xeyli geniş yayılmasıdır.
"Xosrov və Şirin" poemasında da şair öz doğum tarixini ədədi simvollar vasitəsilə (əbcəd üsulu ilə)
müəmma şəklində ifadə etmişdir. Buradan onun hicri tarixlə 535-ci ildə, şir bürcündə anadan olduğu (1140-cı il
17-22 avqust arası) anlaşılır.
Nizaminin yaradıcılığında təbiətşünaslıq və kosmologiya ciddi vəhdətdədir. Riyazi formullardan istifadə
edən şair bu bağlılığı özünün bütün əsərlərində dəfələrlə əsaslandırmışdır. Şair bununla həm əsərdəki poetikliyi
gücləndirmiş, həm də göy mexanikası və geosferin quruluşu haqqındakı bilgiləri əsərin məzmununa
uyğunlaşdırmışdır. Sözsüz, bütün bunlar həm təşbehlərin, həm də ədədi simvolların (rəqəmlərin) vasitəsilə həyata
keçirilirdi. Şairin bir çox əsərlərində 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 40, 100 və daha çox simvolik ədədlər sisteminə təsadüf
edilir. Bu simvolları məharətlə işlədən şair bədii sözə həm rasionalist sxem verir, həm də mistik cazibə əlavə
edirdi.
Nizaminin yaradıcılığında rasionalizm təbiətin ilahiləşdirilməsi ilə bir qədər panteist xarakter alır. Ancaq
bu panteizm elmi biliklərin poetik ifadə forması olub orta əsrlər dövründə geniş yayılmış sufi-mistik görüşlərdən
uzaq idi və hətta onlara qarşı yönəlmişdi. "Sirlər xəzinəsi"nin girişində şair "Mütləqi görməyin mümkün
olmadığını" iddia edənlərə gülür və onları kor adlandırır. Kainatı mütləqin obyektiv maddi siması hesab edən şair
öz panteizmini təbiətşünaslıqla yaxınlaşdırmış, bunun üçün yenə də "riyazi" formullardan poetik vasitə kimi
yararlanmışdı.
Nizaminin rəqəmlər sistemi bir sıra hallarda universal xarakter daşıyaraq müxtəlif simvolik yozumlarda
açıla bilər. Məsələn, "Leyli və Məcnun"dakı "Məlik Axsitanın mədhinə" bölməsində şair 12 elmdən bəhs edir.
Bu, həm 12 bürc kimi yozula bilər, həm də dörd səmavi kitabın (Zəbur, Tövrat, İncil və Quranın), dörd ünsürün
(torpaq, səma, su və atəşin) və dörd maddənin (qan, sevda, səfra və bəlğəmin) toplusu kimi açıla bilər. Eləcə də
əsərlərində tez-tez təsadüf olunan 7 ədədi Tanrının dünyanı yeddi günə (6+1) yaratmasını, göy qübbəsinin yeddi
qurşağını, yeddi əsas səma cismini (Günəş, Ay və beş planeti) bildirə bilər.
Ümumiyyətlə, 7 rəqəminin rəmzləşdirilməsi Şərq mistikasında və fəlsəfəyə meyilli poetikasında güclü
amillərdəndir. Nizaminin poeziyasında isə o, özünün ən yüksək poetik ifadəsini tapır. O, "Leyli və Məcnun"dakı
"Leylinin vəziyyəti barədə söz" bölümündə 7 ədədindən poetik təşbeh kimi istifadə edərək Leylinin gözəlliyini
"Göy camalının föhristi (yəni cəmi)» adlandıraraq onu 7 səma cismi ilə tutuşdurur. Onu da deyək ki, poemadakı
7 simvolu qəzavü-qədər mistikasından uzaqdır, irreal deyil, zəkaya sığandır, realdır. Bu təşbehdə riyazi
modelləşdirmə meyilləri duyulmaqdadır. Çünki riyazi modelləmə, hər şeydən öncə, proseslərin (hadisələrin)
riyazi modelini qurmaqla onların tədqiq olunmasını ehtiva edir. Burada Nizami fiziki təbiəti müxtəlif olan
(şəxsiyyət və səma cismləri), lakin təsvirində identiklik müşahidə edilən təşbeh metodundan istifadə etmiş,
beləliklə də riyazi modelləmənin poeziyada orijinal nümunəsini yaratmışdır. Qeyd edim ki, şairin yaradıcılığında
(xüsusilə "Sirlər xəzinəsi" və "Yeddi gözəl"də) riyazi modelləmənin poetik tətbiq formaları daha güclüdür.Nizami
"xeyri-şəri bilinməyən", "təzadlı" 7 rəqəmini nəinki mistik səciyyədən təmizləmişdir, həm də ona yüksək estetik
kateqoriya olan gözəlliyin kosmoloji təcəssümünü vermişdir. Beləliklə, Nizami yaradıcılığında 7 ədədi mövhumi
dəyərləndirmədən uzaqlaşaraq real estetik ideal səviyyəsinə yüksəlmişdi. Ancaq Nizaminin bu ədədlə bağlı daha
mühüm əsəri "Xəmsə"nin dördüncü poeması olan "Yeddi gözəl" əsəridir. Burada göy mexanikasına əsaslanan
riyazi kosmoqoniya açıq ifadə olunmuşdur. Əsərin adı orijinalda (klassik fars dilində) "Həft peykər" kimi səslənir.
Burada "peykər" termini gözəllikdən daha çox səma cismləri (planet, yaxud ulduz) mənasını verir. Əlbəttə, şair
səma cismlərini poetik vasitələrlə gözəllik simvollarına çevirmiş və vəsf edilən hər gözəli bir səma cismi ilə
identifikasiya etmişdir (burada biz yenə riyazi modelləşdirmə meyllərini görürük).
Ümumən bütün Şərq poeziyasında olduğu kimi, Nizami yaradıcılığında da səma cismlərinin təfsirinə meyl
güclüdür. Şərq təfəkkürüncə Tanrının qüdrəti böyük coğrafi obyektlərdən daha çox məhz göy cismlərində, onların
uzaqlığında, əsrarəngizliyində, dövriliyində təcəssüm edir (ilahi nizam). Göy mexanikası qanunlarına tabe olan
səma cismlərinin hərəkəti qarşılıqlı riyazi formullarla tənzimlənir və müəyyən bir dayanıqlığa tabe olur. Şərq
idealizmində göy mexanikası Tanrı qüdrətinin ölçüyəsığmazlığı kimi dəyərləndirilir. İslam dünyasında səma
cisimlərinin gündəlik məişət fəaliyyəti üçün zaman etalonu kimi daha artıq əhəmiyyət daşıması onlara olan mistik
marağın əsas səbəblərindəndir.Nizami poeziyasında Günəş, Ay, səyyarələr (planetlər), bürclər və ulduzlar önəmli
yer tutur. Əslində ay və qismən ulduzlar hər zaman poetik ilham mənbəyi olmuşlar. Ancaq Nizami poeziyasında
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səma cismləri sadə poetik ifadə vasitələri olmayıb riyazi kosmoqonizm ilə birləşən naturfəlsəfənin və "ilahi
qüvvə" konsepsiyasının obyektləri kimi daha böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Maraqlıdır ki, səma cismlərinə
münasibətdə Nizaminin empirik bilgilərə tabe olmayan rasionalizmi özünü aydınca göstərir. Məsələn, Nizami
Ayın öz işığının olmadığını söyləmiş, ay diskinin günəşin şüalarını əks etdirməklə işıqlandığını təsdiq etmişdir.
O, ayı "qara", yəni işıqsız adlandırmışdır. Antik təbiətşünaslıq və astronomiyada düzgün müddəaları
dəyərləndirən şair, yanlış müddəaları da duymuş, poetik vasitələrlə onlara "düzəliş" vermişdi. O, Ptolomeyin
geosentrik sisteminə qarşı "Günəş qurşağına "əllər düzəndir" fikrini söyləmiş, Kopernikdən çox-çox öncə
Biruninin irəli sürdüyü heliosentrik sistemdən xəbərdar olduğunu və hətta onu müdafiə etdiyini dolayısı ilə
bildirmişdi.
(ardı var)
Xalq qəzeti. - 2012.-7 aprel. - № 74. - S. 5.
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Nizami Gəncəvinin 870 illik yubiley tədbirləri əsl sülh, bərabərlik və poeziya bayramına
çevrilmişdir
Sentyabrın 29-da dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, dünya poeziyasının günəşi Nizami Gəncəvinin
Vətəni Gəncədə böyük izdiham yaşanmışdır. Burada bütün işıqlı ömrünü Gəncədə keçirməklə dünya poeziya
xəzinəsinə əvəzsiz incilər bəxş edən dahi şairin 870 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 23 dekabr 2011-ci il tarixli sərəncamından dərhal sonra
Gəncədə geniş hazırlıq işləri aparılmışdır. Şairin məqbərəsi və onun ətrafı yenidən qurulmuş, sahəsi
genişləndirilərək yeni xiyabanlar salınmışdır. Burada Nizami Gəncəvi muzeyinin inşasına başlanılmış, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin inşası üçün hazırlıq işləri aparılmışdır.
Dövlətimizin başçısının müvafiq sərəncamından irəli gələn vəzifələrə uyğun olaraq alimlərdən və
ziyalılardan ibarət yubiley komissiyası yaradılmış, görülən işlər demək olar ki, hər gün müzakirə edilmişdir. Bir
sözlə, bütün Gəncə və gəncəlilər Azərbaycanın fəxri olan dahi şairin yubileyinə geniş hazırlıq işləri ilə gəlmişlər.
Gəncədə yubiley tədbirləri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsini ziyarətlə başlamışdır. Qonaqlar
və şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ulu öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu olan bu dahi şəxsiyyətə ehtiramlarını bildirmişlər.
Yubiley tədbiri dahi şairin məqbərəsi önündə davam etdirilmişdir. Burada tədbir iştirakçılarını şərbətlə
qarşılayan milli geyimli məktəblilər müxtəlif dillərdə dahi şairin əsərlərindən parçalar söyləmiş, qonaqları qədim
Azərbaycan rəqsləri ilə salamlamışlar. Sonra Nizami Gəncəvinin sözlərinə bəstələnmiş romansların müşayiəti ilə
yubiley tədbirləri davam etdirilmişdir.
Minlərlə şəhər sakininin qatıldığı mərasimdə Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Elçin
Əfəndiyev, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti
Mahmud Kərimov, təhsil naziri Misir Mərdanov, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, Milli Məclisin
deputatları, xarici ölkələrin Azərbaycandakı diplomatik korpuslarının nümayəndələri, 14 ölkədən dəvət olunmuş
150-dən artıq alim iştirak etmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev açaraq qonaqları salamlamış,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin 870 illik
yubileyi ilə bağlı müvafiq sərəncamının əhəmiyyətindən danışmış və xalqımızın mədəni irsinə göstərdiyi diqqət
və qayğıya görə dövlətimizin başçısına gəncəlilər adından minnətdarlığını bildirmişdir.
Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev bu böyük bayram münasibətilə bütün gəncəliləri, eləcə də dahi
Nizami yaradıcılığının işığına yığılan qonaqları təbrik etmişdir. Elçin Əfəndiyev demişdir ki, Nizaminin bu gün
başlayan yubiley tədbirləri yalnız poeziya, mədəniyyət bayramı deyildir. Nizaminin yubileyi sözün əsl mənasında
ümumxalq bayramıdır. Çünki 870 ildir ki, Nizaminin sənəti, onun özü Azərbaycan xalqı ilə birlikdədir. Nizami
Gəncədə doğulmuş, Gəncədə yaşamış və Gəncədə də vəfat etmişdir. Ancaq onun sənətinin, istedadının miqyası
o qədər böyükdür ki, o, bütün bəşəriyyətin övladı oldu. Nizami nə qədər milli şairdirsə, o qədər də bəşəri şairdir.
Nizami doğulduğu Gəncəni sənətkarlar diyarı adlandırır, özünü isə mahir sənətkar hesab edirdi. O, Gəncəni qədim
Babillə müqayisə edirdi. Bu sözlər başqa bir dahi sənətkarın dilindən eşidilsəydi bəlkə də bir qədər qeyritəvazökar səslənərdi. Lakin Nizaminin dediyi bu sözlər son dərəcə təbii səslənir. Ona görə ki, Nizami istedadının
böyük imkanları ilə Nizami sənətkarlığının iddiası tam şəkildə üst-üstə düşür. Mənim yaxşı yadımdadır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Nizaminin 840 illiyi ilə əlaqədar xüsusi sərəncam imzalamışdı. Son dərəcə
qiymətli olan bu sərəncam Azərbaycan xalqı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Hamı yaxşı bilir ki, yubileylər yuvarlaq rəqəmlərlə olur. O vaxt ulu öndərin təşəbbüsü ilə böyük Nizaminin
840 illik yubileyinin keçirilməsinə sovetlər birliyində qısqanclıqla yanaşırdılar. Lakin bu, böyük bir hadisə idi və
şübhəsiz ki, bu hadisə ulu öndərin şəxsiyyətinin gücü sayəsində mümkün olmuşdu. Nə yaxşı ki, bu ənənə indi də
davam edir. Nə yaxşı ki, bu estafet Azərbaycanın müstəqilliyinə qədər gəlib çıxmışdır. Sevinirik ki, bu gün
Azərbaycan Prezidenti bu ənənələrə sadiq qalaraq Nizami şəxsiyyətinə ümumxalq məhəbbətinin ifadəsi olaraq
dahi şairin 870 illik yubileyinin keçirilməsi barədə xüsusi Sərəncam imzalamışdır.
Mərasim başa çatdıqdan sonra qonaqlar və yubiley iştirakçıları dahi söz ustadının qəbrini ziyarət edərək
məzarı üzərinə qızılgüllər qoymuş, ruhuna dualar oxumuşlar.
Sonra məqbərə ətrafında Gəncə Dövlət Dram və Kukla teatrları aktyorlarının şairin "Sirlər xəzinəsi",
"Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "İsgəndərnamə" və "7 gözəl" əsərlərinin motivləri əsasında hazırladıqları
ədəbi-bədii kompozisiyalar nümayiş etdirilmiş, Gəncə Dövlət Filarmoniyası və Dövlət Kamera Orkestrinin
birləşmiş xorunun, eləcə də müğənnilərin ifasında Nizaminin sözlərinə bəstələnmiş romanslar səsləndirilmişdir.
Məqbərə ətrafında gəzintidən sonra burada xatirə şəkli çəkdirilmişdir.
Sentyabrın 29-da yubiley tədbirləri çərçivəsində Gəncənin mərkəzində Nizami Gəncəvi adına piyada
keçidinin açılışı olmuş, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Nizami Gəncəvi irsinin təbliğində xidmətlərinə
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görə yubiley tədbirlərinin iştirakçısı olan xarici ölkələrin bir qrup elm xadiminə Azərbaycan Dövlət Aqrar və
Gəncə Dövlət universitetlərinin fəxri doktoru adının verilməsi mərasimi keçirilmişdir.
Mərasimdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetin rektoru, professor Mirdamət Sadıqov və Gəncə Dövlət
Universitetinin rektoru, professor Elman Məmmədov rəhbərlik etdikləri universitetlərin elmi şuralarının
qərarlarını oxumuş və dünyanın ən qədim və zəngin İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru, Misir Elmlər
Akademiyasının prezidenti, BMT baş katibinin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə səfiri, doktor İsmayıl Seragəldiyə və
BMT-nin Hökumət Komissiyasının sədri, İsveçrə Konfederasiyası Prezidentinin müşaviri, İsveçrənin sabiq dövlət
naziri, UNESCO-nun kommunikasiya üzrə hökumətlərarası panelinin sədri, səfir Valter Fusta Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universitetinin, Latviyanın 6-cı Prezidenti, BMT baş katibinin xüsusi təmsilçisi, Avropa İttifaqının
uzunmüddətli inkişaf proqramının vitse-prezidenti Vaira Vike-Freibergaya və Qırğız Respublikasının sabiq xarici
işlər naziri və müvəqqəti hökumətin rəhbəri Roza Otunbayevaya Gəncə Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adı
verilməsi barədə həmin universitetlərin diplomları təqdim edilmişdir.
Fəxri doktor adına layiq görülmüş qonaqlar diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq etmişlər.
Təhsil naziri Misir Mərdanov fəxri doktor adına layiq görülmüş qonaqları təbrik etmiş, bunu əlamətdar
hadisə adlandırmışdır.
Universitetdə keçirilən təntənəli mərasimdən sonra Xan bağında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev, Baş
nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev və Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin sədri Anar çıxış edərək təməli yenicə qoyulan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin işinə uğurlar
arzulamışlar.
Təməqoyma mərasimindən sonra Heydər Əliyev Mərkəzində Nizami Gəncəvinin poemalarının yeni
tərcümə və tərtibatda nəşr olunmuş nüsxələrinin təqdimatı keçirilmişdir.
Mərasimdə çıxış edən Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev dahi şairin yubileyi
münasibətilə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq "Xəmsə"yə daxil olan 5 əsərin
külliyyat şəklində çap edilməsindən danışmış və buna görə Azərbaycanın birinci xanımına minnətdarlığını
bildirmişdir.
Sonra nizamişünas alimlər Samir Pişnamazzadənin "Nizami Gəncəvi məqbərəsinin tarixi və taleyi" və
"Nizami Gəncəvi yaradıcılığına əxilik ideologiyasının təsiri", Xəlil Yusiflinin "Nizami Gəncəvi: sələflər və
xələflər", Mübariz Yusifovun "Nizamidə azərbaycançılıq", Sevda Qurbanəliyevanın "Nizami Gəncəvinin musiqi
dünyası" və "Nizami Gəncəvi obrazları miniatürlərdə" mövzularında məruzələri dinlənilmişdir.
Mərasimdə çıxış edən şəhər ziyalıları da görülən işləri yüksək dəyərləndirmiş və bildirmişlər ki, bu günədək
qeyd olunan yubileylər sırasında ilk dəfə olaraq Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən "Xəmsə" külliyyat
halında nəşr edilmişdir. Bütün bunlar Nizami yurdu Gəncənin elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsi deməkdir.
Sentyabrın 30-da Gəncədə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi müxtəlif tədbirlərlə
davam etdiriləcəkdir.
AzərTAc
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Gəncənin dünya şöhrətli övladı - ulu NİZAMİ
Qədim şəhər dahi şairin yubileyinə hazırdır
Əhməd İSAYEV
Gəncəlilər ulu öndər Heydər Əliyevin 2000-ci il may ayının 24-də Nizami Gəncəvinin məqbərəsi önündə
söylədiyi tarixi nitqi indi də minnətdarlıqla xatırlayırlar. Məqbərənin ziyarəti zamanı ümummilli lider Heydər
Əliyev demişdir: "Bütün Azərbaycan xalqı Nizami Gəncəvi ilə fəxr edir. Ancaq gəncəlilər xüsusi iftixar hissi
keçirirlər. Birincisi, ona görə ki, Nizami gəncəlidir. Gəncənin adını dünyada məşhur edibdir, bu torpaqda
yaşayıbdır, bu torpaqda yazıbdır. Onun yazdığı əsərlər bütün dünyada məşhurdur. Təsəvvür edin, 850 il bundan
öncə bu qədər böyük əsərlər yaratmaq!.. Bu əsərlər təkcə şeirdən ibarət deyildir, onların hər birində böyük elm
var, böyük fəlsəfə var, dahi fikirlər var. Buna görə onun əsərləri də yaşayır, özü də yaşayır".
Dəqiq və aydın! "Nizami gəncəlidir!". Ulu öndərin bu müdrik sözləri hər bir gəncəlinin qəlbində yuva salıb.
Əsl qürur, iftixar mənbəyidir! Əbəs deyildir ki, Nizami deyəndə Gəncə yada düşür. Gəncənin adı çəkiləndə
Nizami göz önünə gəlir. Bu şöhrətin, bu qüdrətin qol-qanad açmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin
xidmətləri əvəzsizdir. Ulu öndər Nizami Gəncəvinin ölməz sənətinə, dünyanı bürüyən əbədi şöhrətinə çox yüksək
qiymət verir, dahi söz ustasının irsinin geniş təbliğini, onun yubileylərinin müntəzəm surətdə keçirilməsini tövsiyə
edirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 22 sentyabr 1975-ci və 4 yanvar 1978-ci illərdə "Nizami
məqbərəsinin qorunması", 1 yanvar 1979-cu ildə Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin öyrənilməsini, nəşrini və
təbliğini yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında, 28 iyul 1981-ci ildə isə dahi mütəfəkkirin 840 illik yubileyi
münasibətilə verilən qərar və göstərişlər böyük şair haqqında möhtəşəm tədbirlər görülməsinə, genişmiqyaslı
tədqiqatlar aparılmasına səbəb olmuşdur.
"Nizami" filminin çəkilməsi, "Xəmsə" kompleks abidələrinin ucaldılması, Nizami məqbərəsinin təmiri
və qorunması, "Xəmsə"nin yeni tərcümə və nəfis tərtibdə nəşr edilməsi, dünyanın bir çox şəhərlərində Nizami
heykəllərinin ucaldılması, Bakı Metropoliteninin stansiyalarından birinə "Nizami" adının verilməsi və digər
tədbirlər Heydər Əliyevin dahi Azərbaycan şairinə olan diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev də qədim Gəncəyə, ölməz
Nizami irsinə xüsusi ehtiramla, məhəbbətlə yanaşır. Milli Elmlər Akademiyasının illik ümumi yığıncağında
Nizami mərkəzinin yaradılmasının vacibliyi barədə məsələ qaldırılanda dövlət başçısı dedi ki, "Nizami
mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar səslənən təkliflər, hesab edirəm ki, təqdirəlayiqdir. Heç kəsdə şübhə yoxdur
ki, Nizami Gəncəvi dahi Azərbaycan şairidir. Bunu bütün dünya bilir".
Beləliklə, dövlət başçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə şairin vətənində Nizami Gəncəvi Mərkəzi təşkil
olundu. Son vaxtlarda Gəncədə misli görünməmiş quruculuq işləri gedir. Bu genişmiqyaslı abadlıq, quruculuq
işlərinin məhz Nizami məqbərəsinin ətrafından başlanması heç də təsadüfi deyildir.
Türk elinin iftixarı, şeirin-sənətin bayraqdarı ulu Nizami məhz Gəncədən bütün dünyaya şəfəq saçıb. Dahi
Nizami qədim Gəncənin əvəzsiz simvolu, Azərbaycan xalqının baş tacıdır. O, burada bir-birindən dəyərli əsərlər
- "Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl" və "İsgəndərnamə" kimi beş əvəzsiz inci
yaradıb və öz müdrik sözü, büllur sənəti ilə qədim Gəncəni bütün dünyaya tanıdıb. Elə o vaxtdan gəncəli
Nizaminin "Xəmsə"si müqəddəs poeziya aləminin əbədi günəşinə çevrilib.
Bu ilin sentyabr ayında ulu şairin 870 "yaşı" tamam olur. Dövlət başçısı İlham Əliyev 2011-ci il dekabr
ayının 23-də "Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında" sərəncam imzalayıb. Qədim Gəncə elliklə öz müdrik oğlunun ad gününə hazırlaşır. Nizami Gəncəvinin
adı ilə şöhrət tapan şəhərdə əlamətdar yubileyə geniş hazırlıq görülür. Şəhər başdan-başa Nizami nuruna, Nizami
şəfəqinə bürünüb. Nüfuzlu ziyalılardan, elm və sənət adamlarından ibarət yubiley komissiyası və işçi qrupları
yubileylə bağlı genişmiqyaslı fəaliyyətlə məşğuldur. Ali və orta təhsil müəssisələrində, elm və mədəniyyət
ocaqlarında silsilə tədbirlər keçirilir. Ölməz söz ustadının ədəbi irsinin tədqiqi və təbliği üçün geniş tədbirlər
görülür. Nizami şeirlərinin ifası üzrə müsabiqələr, ədəbi-bədii gecələr təşkil olunur. Şəhərin mərkəzi meydanında
vaxtaşırı keçirilən "Nizami Gəncəvinin söz buketi" adlı sərgilər, ədəbi kompozisiyalar, görüşlər geniş maraq
doğurur. Burada Nizaminin əsərləri ilə, onun motivləri üzrə reproduksiyalarla, miniatürlərlə, rəsmlərlə yanaşı ən
müxtəlif illərdə çap olunmuş kitablar, Nizami dövrünü əks etdirən məişət əşyaları, habelə Gəncədə çalışan
nizamişünas alimlərin əsərləri nümayiş etdirilir. Şəhərdə hamı Nizaminin adına layiq işlər görməyə çalışır, ayrıayrı sənət sahibləri, nizamisevərlər yubileyə layiqli töhfələr hazırlayırlar.
Bəlli olduğu kimi, ümummilli lider Heydər Əliyev Nizami Gəncəvinin böyük türk aləmində, bütövlükdə
dünya miqyasında olan şöhrətinə, onun ölməz ədəbi irsinin təbliğinə xüsusi önəm verirdi. Müxtəlif vaxtlarda
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yubileylərin keçirilməsi, ədəbi irsin öyrənilməsi, əsərlərin kütləvi nəşri barədə sərəncamlar imzalanmış, ədəbi
ictimaiyyətin diqqətini xalqımızın bu müdrik oğlunun şəxsiyyətinə, sənət aləminə daha yaxından cəlb etmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin varisi Prezident İlham Əliyev bu müdrik siyasi kursu uğurla davam etdirərək
Nizami Gəncəvi irsinin təbliğinə həmişə böyük həssaslıqla yanaşır. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə hələ 2004-cü
ildə "Xəmsə" latın qrafikası ilə nəfis şəkildə yenidən nəşr edilmiş, Nizami poeziya günləri, Sankt-Peterburq
şəhərində və digər yerlərdə Nizami Gəncəvinin heykəllərinin təntənəli açılış mərasimləri keçirilmişdir.
İlham Əliyev ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşlərdən birində demişdir ki, Gəncə Azərbaycanın qədim
şəhəridir. Azərbaycanın tarixində onun xüsusi yeri var. Prezident kimi mən də çalışıram ki, Gəncənin inkişafı
üçün bütün lazımi tədbirlər görülsün.
Tədbirlər görülür və qədim Gəncə çox böyük sürətlə inkişaf edir, yeniləşir, tanınmaz olur. Son vaxtlarda
həyata keçirilən genişmiqyaslı abadlıq və quruculuq işlərinin ana xətti qədim şəhərin milli görkəmini qoruyub
saxlamaqla müasir şəhərsalmanın tələblərinə uyğunlaşdırmaq və ulu Nizaminin adı ilə bağlı olan hər bir guşəni
daha da gözəlləşdirmək, bütün şəhər boyu ölməz şairin müqəddəs ruhuna meydan açılmasına şərait yaratmaqdan
ibarətdir. Şəhərin icra orqanlarının çoxcəhətli fəaliyyəti məhz bu istiqamətdə qurulub.
Nizami məqbərəsinin bərpası məsələsi həmişə milli qeyrətli insanları düşündürürdü. Bu vacib məsələ
nəhayət bizim günlərdə öz konkret həllini tapdı. Bugünkü möhtəşəmliyin daha dəqiq dərk edilməsi üçün bəzi
məqamları yada salmaq istəyirik.
1939-cu il noyabr ayının 1-də Bakıda Nizami muzeyi yaradıldı. 1940-cı ildə isə şairin məzarı üzərində
məqbərənin ucaldılması məqsədilə Moskvadan arxeoloji ekspedisiya gəldi. Tədqiqatlarda şəxsən iştirak etmiş
İ.P.Şeblıkin "Nizami türbəsinin tarixinə dair" məqaləsində yazır ki, XIII əsrdə tikilmiş məqbərə heç də ölməz
şairin adına layiq deyildir. Ekspedisiya bu qərara gəlir ki, şairin məzarı üzərində abidənin ucaldılması vacibdir.
Bəs layihəsi necə olsun? Hələ 1926-cı ildə Şeyx Nizaminin məqbərəsinin bərpası ilə bağlı müsabiqə
keçiriləndə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun tələbələri tərəfindən işlənmiş layihə birinci yerə layiq
görülmüşdü. Lakin türk üslubundan geniş istifadə edildiyi üçün layihə kənara atılır. 1930-cu ildə məqbərənin
layihəsi üçün yeni müsabiqə elan olunur. S.Dadaşov və M.Useynov kimi kamil memarlarımızın hazırladıqları
layihə də "tünd milli boyalarına" görə Moskvanı razı salmadı. 1939-cu ildə sayca üçüncü müsabiqə keçirilir və
İ.Vaxutinlə A.Sarkisovun işlədikləri layihə qəbul olunur. Bu da çətin bir dövrə düşür. Dünya çalxalandı, müharibə
neçə il əl saxladı.
Nəhayət, 1947-ci ildə Şeyx Nizaminin məzarı üzərində yerli ağdaşdan məqbərə ucaldıldı. Hündürlüyü 15,2
metr, ümumi sahəsi 49 kvadratmetr! 1947-ci ildə məqbərənin təntənəli açılışı oldu. Neçə-neçə yaxın-uzaq elli
qonağın, eləcə də ustad Səməd Vurğunun alovlu çıxışını yaşlı gəncəlilər indi də xatırlayırlar.
Qısqanclıq dalğası yenidən tüğyan edir. Yubiley ərəfəsində Moskva tərəfindən qəsdən qıcıqlandırılan İran
rəsmiləri Şeyx Nizaminin yalnız İrana məxsusluğu məsələsini qaldırırlar. Xəbis əl həmişə əlaltından iş görürdü.
Nizaminin qəbrindən çıxarılmış yazılı daş və digər əşyalar, onun tabutunun üzərindən götürülmüş tirmə parça,
kitabələr, Əjdər Ələsgərzadə tərəfindən oxunub tərcümə edilmiş sinədaşının estampajı müəmmalı şəkildə yoxa
çıxır.
Yenə də ulu öndər Heydər Əliyev, qəbri nurla dolsun! Yetmişinci illərdə ölkəyə rəhbərlik edərkən
Nizaminin 840 illik yubileyi ilə əlaqədar Moskvanın qarşısında məsələ qaldırır ki, ölməz şairin məzarı üzərində
ona layiq bir abidənin ucaldılması vacibdir.
Açıq müqavimət göstərilməsə də, Moskvanın xəbis niyyəti yenə də duyulur. Rusların təşəbbüsü ilə
məqbərənin layihəsinin işlənilməsinə erməni memarları cəlb olunur. Lakin ulu öndərin cidd-cəhdi sayəsində yeni
layihənin hazırlanması o vaxt Gəncə şəhərində baş memar işləyən Fərman İmamquliyevə və heykəltəraş Qorxmaz
Sücəddinova həvalə edilir. Milli memarlarımız tərəfindən əski oğuz üslubu ənənələrinə uyğun tikiləcək
məqbərənin hündürlüyü 20,9 metr nəzərdə tutulmuşdu. Bu məqbərə Gəncənin simvoluna çevrilməli idi. Lakin
Heydər Əliyevin səksəninci illərin əvvəllərində Moskvaya getməsindən istifadə edən qara qüvvələr layihənin
yenidən işlənilməsinin zəruriliyini bəhanə edərək məqbərənin bərpasını təxirə salmağa nail oldular.
Nəhayət, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Cəfər Qiyasinin rəhbərliyi altında hazırlanmış layihə
əsasında məqbərə əsaslı surətdə təmir edilir. 1992-ci ildə hər iş başa çatır. Lakin ulu Nizamiyə 850 illik yubiley
təntənəsi qədərincə qismət olmadı. Hər şey doxsanıncı illərin burulğanında sönük-solğun, səssiz-səmirsiz ötüşdü.
Gəncəlilər indi onun əvəzini çıxırlar. Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi münasibətilə məqbərəni əhatə
edən 35 hektar ərazi başdan-başa abadlaşdırılıb. 50 mindən çox ağac əkilib, artezian quyuları qazılıb, məqbərə
əsaslı surətdə təmir olunub, təqribən 8 min kvadratmetr sahəyə qranit lövhə döşənib, dörd hovuz, iki şəlalə və
fəvvarə yenidən inşa edilib. Beş buta qranitlə üzlənmiş, bir süni göl və körpü əsaslı təmir olunub, milli memarlığın
incisi sayılan "Şərq Ulduzu" kompleksi yaradılıb. İndi məqbərənin ətrafında "Xəmsə" personajlarının obrazlarını
əks etdirən abidələrin üzərində bərpa işləri aparılır.
Məqbərənin yaxınlığındakı əraziyə dahi mütəfəkkirin şəcərəsinin daşıyıcılarına hörmət əlaməti olaraq
Şeyxzamanlılar qəsəbəsi adı verilib. Şeyx düzündə Nizami şəhərciyinin salınması istiqamətində ilkin işlər
görülür. Tarixi məqbərənin önündə Nizami Gəncəvi muzeyi inşa edilir.
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Bununla əlaqədar olaraq şəhərdə çox mühüm bir tarixi iş görülür. Şairin dünyanın müxtəlif ölkələrinə
səpələnmiş əsərləri, tarixi, elmi səciyyə daşıyan nümunələri toplanır. Nizami Gəncəvinin Avstriya, Almaniya,
Böyük Britaniya milli kitabxanalarında, Saltıkov Şedrin adına Rusiya Milli Kitabxanasında və dünyanın başqa
yerlərində qorunan nadir əlyazmalarının surətləri şairin doğma yurduna gətirilir.
Bu günlərdə yubiley komissiyasının geniş tərkibdə növbəti toplantısı keçirildi. Şəhər icra hakimiyyətinin
başçısı Elmar Vəliyev görülən işlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən danışdı, konkret tövsiyə və tapşırıqlar verdi.
Sonra yubiley komissiyasının sədri, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Fuad Əliyevin ətraflı məlumatı
dinlənildi.
Qeyd olundu ki, Prezidentin müvafiq sərəncamından sonra şairin vətənində genişmiqyaslı abadlıqquruculuq işləri həyata keçirilmiş, ulu şairin zəngin ədəbi irsinin təbliği sahəsində çox mühüm tədbirlər
görülmüşdür. Uzun illərdən bəri qapısı bağlı olan Nizami poeziya teatrı yeni görkəmdə, yeni proqram ilə
fəaliyyətə başlayıb. "Xəmsə"nin personajları ilə bəzənən Nizami prospekti əsl seyrəngaha çevrilib. Yeni yaradılan
"Sələflər və xələflər" kompleksi çox mətləbdən xəbər verir. Ən önəmli cəhətlərdən biri də budur ki, Gəncədə
elmi-tədqiqat Nizami institutu və altı şöbədən ibarət Nizami mərkəzi yaradılıb. Tədbirlər planına uyğun olaraq
professor Xəlil Yusifli tərəfindən "Leyli və Məcnun" poeması əruz vəznində tərcümə edilmiş, tədqiqatçı alim
Samir Pişnamazzadənin "Nizami Gəncəvi yaradıcılığına əxilik ideologiyasının təsiri" adlı monoqrafiyası,
tanınmış alim Əfrasiyab Vəkilovun "Blokadalı Leninqradda Nizami yubileyi" kitabı, Mübariz Yusifovun
"Nizamidə azərbaycançılıq" əsəri, habelə, 31 alimin iştirakı ilə hazırlanmış "Gəncə şəhərinin tarixi" kitabı çap
olunmuşdur.
Professor Kərim Kərimovun tərtib etdiyi "Nizami yaradıcılığı miniatürlərdə" monoqrafiyası əsasında
sənətşünas-alim Sevda Qurbanəliyeva tərəfindən "Nizami əsərləri miniatürlərdə" toplusu nəfis şəkildə nəşr
edilmişdir.
Şəhər təhsil idarəsində, Gəncə Dövlət Universitetində, aqrar universitetdə, texnologiya universitetində,
müəllimlər institutunun Gəncə filialında, humanitar kollecdə və çağ öyrətim liseyində Nizami Gəncəvinin həyat
və yaradıcılığına həsr olunmuş elmi-praktik konfranslar keçirilmiş, ölməz şairin zəngin ədəbi-fəlsəfi irsi ətrafında
elmi məruzələr dinlənilmişdir.
Yubileyə hazırlıqla əlaqədar dünyanın bir sıra tanınmış alimləri bu mühüm işə cəlb olunmuşlar. Almaniyalı
nizamişünas Sevil Fuks Gəncə Regional Elm Mərkəzində üç günlük seminar keçirmiş, öz ölkəsində bu sahədəki
elmi nailiyyətlərlə bağlı geniş məruzə ilə çıxış etmişdir.
Misirin İskəndəriyyə kitabxanasının rəhbəri, doktor İsmayıl Serageldinin Nizami irsinin təbliğindəki
fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Gəncədə İ.Serageldi ilə birlikdə dahi şairin yubileyi münasibətilə geniş
tədbirlər planı hazırlanmışdır. Nizami kitabxanasının və beynəlxalq mərkəzin yaradılması, nüfuzlu elm
xadimlərinin təmsil olunduğu himayədarlar şurasının təşkili və hər il Gəncədə onun toplantısının keçirilməsi,
Drezden, Vatikan kitabxanalarında, Metropolit muzeyində qorunan "Xəmsə", Dədə Qorqud əlyazmalarının
şəhərimizə gətirilməsi və başqa tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.
Şəhərin hər yerində Nizaminin portretləri, onun müdrik sözləri diqqəti cəlb edir. Nizami küçəsi başdanbaşa yenidən qurulur. "Beşbulaq"da Nizami əsərlərinin "sərgisi" açılır. Gülüstan yaşayış sahəsində Nizami bağı
yaradılır. Bağın mərkəzində dahi şairin abidəsinin ucaldılması nəzərdə tutulub. Şəhərin müxtəlif guşələrindəki
rəngarəng rəsmlərdə, əlvan portretlərdə Nizaminin müdrik sözləri oxunur. Ölməz şairin müqəddəs ruhu hər yanı
bəzəyir:
Çalış öz xalqının işinə yara,
Geysin əməlinlə dünya zərxara.
Nizami sıramızdadır, Nizami "danışır", öyüd-nəsihət verir, doğma xalqına yol göstərir.
Nizami dünən də var idi, bu gün də var, sabah da olacaq! İllər, əsrlər boyu beləcə təravətlə, məhəbbətlə
yaşayacaq. Özü demişkən:
Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır?
Hər beyti səslənər: "Burda, burdadır!"
Bəli, dahi şair türk elində, doğma Gəncə torpağındadır. O, burada anadan olub, burada yazıb-yaradıb,
burada da əbədiyyətə qovuşub. Qədirbilən gəncəlilər bu müqəddəs torpağı, bu cənnətməkan diyarı, onun yetirdiyi
söz-sənət sahiblərini qəlbən sevirlər. Namərd Sisyanov Gəncəni zəbt edəndə I Aleksandrın arvadı Yelizavetanın
şərəfinə qədim Gəncənin adını Yelazavetpol qoydu. Hətta arada bir fərman da verildi ki, kim Gəncə sözünü dilə
gətirsə bir ədəd qızıl pul verməlidir.
Gəncəlilərə öz doğma yurdunun adını yasaq etməkmi olardı?! Əlbəttə, olmurdu! Bir də görürdün ki, bir
dəliqanlı bir ovuc qızılı yerə səpərək qəlbinin odunu söndürür: Gəncə, Gəncə, Gəncə...
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1834-cü ildə Boldıryev adlı bir rus alimi Nizaminin əlyazmalarının birində bu sözlərlə rastlaşıb: "Mən
mirvari kimi Gəncə dənizində qərq olsam da, dağlarda yerləşən Qum şəhərindənəm". Və həmin alim bu nəticəyə
gəlir ki, "Nizami Şirvanın balaca Qum şəhərində anadan olmuşdur".
Geniş müzakirə başlandı. Kimi dedi bu İrandakı Qum şəhəridir. Kimi də söylədi yox, bu Qax rayonunun
Qum kəndidir. Mübahisə, az qala, iki yüz il davam etdi.
Elimizin ən mötəbər elm adamları - ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərli, professor Mikayıl Rəfili, akademik
Ziya Bünyadov və başqaları bu taleyüklü söhbətdən kənarda qalmırdılar. Onlar tam qətiyyətlə dahi Nizaminin
fars əsilli İran Qumundan yox, Azərbaycanın Qum kəndindən olduğunu söyləyirdilər. O vaxtı biz də mətbuatda
Azərbaycan ziyalılarının mövqeyini müdafiə etmişik.
Sonralar bəlli oldu ki, bu mübahisəli misralar əlyazmanı köçürən xəttat tərəfindən əlavə edilib. Qum söhbəti
bununla da biryolluq aradan qalxdı. Nizaminin onsuz da bəlli olan ünvanı bir daha dəqiqləşdi. Gəncəlilər isə elə
o mübahisələrin ən qızğın çağında da ürəklə, qətiyyətlə deyirdilər:
Nizami gəncəlidir, gəncəlidir, gəncəli!..
Azərbaycan. - 2012.-1 sentyabr. - № 194. - S. 5 .
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Dahi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə Heydər Əliyev Fondunun
dəyərli töhfəsi
Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin dəstəyi ilə hazırlanmış böyük formatlı nəşrdə toplanmış 5 poemanın hər birinə yazılan ön söz
əsərlərin mahiyyətini dolğun ifadə edir.
Xəlil Yusifli, Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, Abdulla Şaiq və Mikayıl Rzaquluzadənin tərcüməsində
təqdim olunun "Xəmsə"yə CD disk əlavə olunmuşdur. Diskə Üzeyir Hacıbəyli, Fikrət Əmirov, Cahangir
Cahangirov, Tofiq Quliyev, Şəfiqə Axundova və başqa bəstəkarların Nizami Gəncəvinin sözlərinə yazdığı mahnı
və romanslar, Niyazinin "Xosrov və Şirin" operası, Əfrasiyab Bədəlbəylinin "Nizami" operası, Fikrət Əmirovun
"Nizami" simfoniyası, eləcə də Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Ramiz Mustafayev və başqa bəstəkarların dahi
şairin sözlərinə xor üçün yazdığı əsərlər daxil edilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə hazırlanan yeni təqdimatda
"Xəmsə"yə daxil olan beş poema AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyindən
götürülmüş rəngli illüstrasiyalarla bəzədilmişdir.
"Xəmsə"nin daha bir formatı da işıq üzü görmüşdür. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə toplu şəklində təqdim olunan
nəşr beş kitabdan ibarətdir. Hər kitabda "Xəmsə"yə daxil olan poemalar ayrılıqda yer almışdır. Oxuculara təqdim
olunan yeni nəşrdə "Xosrov və Şirin" poemasının Azərbaycan dilində yeni tərcüməsi yazıldığı ölçüdə - əruz
vəznində yerinə yetirilmiş, dilimizin bugünkü tələblərinə uyğun ifadə edilmişdir.
Yeni nəşrlər sırasında olan "Nizami məqbərəsinin tarixi və taleyi" kitabında dahi mütəfəkkirin məzarı
üzərində XIII əsrin əvvəllərində ucaldılan məqbərənin tarix boyu düşdüyü müxtəlif vəziyyətlər və onun səbəbləri
araşdırılır. İran, Osmanlı və Rusiya imperiyalarının Qafqazda yürütdüyü siyasət nəticəsində dəfələrlə bərbad
vəziyyətə düşən məqbərənin zaman-zaman bərpa olunması, bu istiqamətdə görülən işlər barədə maraqlı faktlar öz
əksini tapmışdır.
Heydər Əliyev Fondu fəaliyyəti dövründə digər nəşrlərlə yanaşı, davamlı olaraq Azərbaycan klassiklərinin
müxtəlif əsərlərini də nəşr etdirir. Nizaminin yaradıcılıq manifesti sayılan "Xəmsə"nin yüksək poliqrafik nəşrini
bu sahədə uğurlu layihə kimi dəyərləndirmək olar. Yeni nəşr dünya poeziyasında epik-romantik janrın banisi,
Şərq intibahının parlaq nümayəndəsi, mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə layiqli töhfədir.
Xalq qəzeti.- 2012.- 13 sentyabr.- № 204.- S. 6.
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Nizami Gəncəvinin memarlıq düşüncələri
Nəriman Əliyev: “Dahi şairin memarlıqla bağlı fikirlərinin xeyli hissəsi sonralar həyatda tətbiq olunub”
Mehparə
Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi geniş tədbirlərlə qeyd edilir. Yubileylə bağlı
mütəfəkkirin zəngin yaradıcılığına müxtəlif aspektdən yanaşan tədqiqat işləri də işıq üzü görür. Əməkdar memar,
professor, memarlıq doktoru Nəriman Əliyev dahi şairin yaradıcılığına fərqli bir prizmadan nəzər salıb:
Nizaminin yazdığı əsərlərdə memarlıqla bağlı fikirlərini tədqiq edib. Araşdırmanın olduqca maraqlı nəticələri
«Nizami Gəncəvinin memarlıq düşüncələri» adlı kitabda əksini tapıb. Memarla söhbətimiz də elə bu mövzuda
oldu.
- Nizami Gəncəvinin fəlsəfə, astronomiya, botanika, səhiyyə və başqa sahələrə dair qiymətli fikirlər
söylədiyi bəlli idi. Görkəmli memarlarla bir dövrdə yaşamış şairin bu mövzuda mülahizələri isə həqiqətən
maraq doğurur. Ümumiyyətlə, həmin dövrdə Azərbaycanda memarlığın mənzərəsi necə idi?
- Orta əsrlər Turan və dünya ədəbi-fəlsəfi məktəbinin yaradıcılarından biri, XII əsrdən bəri dünyanın bir
çox ölkələrinə işıq saçmaqda davam edən Nizami Gəncəvinin bədii-estetik fəaliyyətinin çiçəkləndiyi dövrdə
Azərbaycan memarlığı artıq məzmun və forma baxımdan kristallaşma yolunu keçmişdi. Bu dövrdə karvan
yollarını özünə çəkib gətirən, dünya bazarlarında öz məhsulları ilə məşhur olan Ərdəbil, Təbriz, İsfahan,
Naxçıvan, Beyləqan, Şəki, Bərdə, Gəncə, Dərbənd kimi tarixi şəhərlərimiz mövcud idi. Bu şəhərlərin məxsusi
memarlıq surəti, həcm-məkan kompozisiyası olan tikililəri vardı. Hər bir bina ayrılıqda konkret tarixi-iqtisadi,
təbiət-iqlim, emosional-estetik və fəlsəfi müddəaların məhsulu olmaqla yanaşı, küll halında götürüldükdə zəngin
düşüncələr və tapıntılar xəzinəsini xatırladırdı. O dövrlərin yazılı bədii abidələrində bizə gəlib çatmış yaradıcı
nəhənglərin əsərlərinin tam olmayan siyahısı da bunu bir daha sübut edir. Əbül-Kərim Şirvani, Əbül-Həsən
Məraqi, münəccim Əmrəddin Məsud Naxçıvani, təbib və filosof Əfzələddin Əbil-Malik, Fələki Şirvani, Mirzə
Kafi, Əbül-üla Gəncəvi, İzəddin Şirvani, Əfzələddin Xaqani və başqa yaradıcı şəxslər yalnız Azərbaycanda deyil,
bir çox yaxın Şərq ölkələrində də məşhur idilər.
Bu dövrə kimi adını qiymətli memarlıq abidələrində yadigar qoymuş dahi ustad və memarlar da yetişmişdi.
Məhəmməd Cəfər oğlu, İbrahim Süleyman oğlu, Məhəmməd Əbubəkr oğlu, Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani və
başqaları dünya memarlığında təkrarı olmayan əsərlərlə öz yaradıcılıq dəst-xəttini yadigar qoymuşdular. Bəzən
bütöv, əksər hallarda isə fraqmentar (natamam) şəkildə bizə gəlib çatmış o dövr abidələrinə nəzər saldıqda
Azərbaycan memarlığının yüksək inkişaf səviyyəsinə gəlib çatdığını görürük. Dahi Nizaminin memarlıqla bağlı
fikirləri isə heyrət doğurur. İnanmaq olmur ki, yüksək sənətkarlıq nümayiş etdirən memarlar olduğu dövrdə Şeyx
İlyas Nizami memarlıqda yeni söz, fikirlər və təkliflər deyə bilir. Lakin bu belədir.
- Şair əsərlərində konkret olaraq memarlığın hansı məqamlarına toxunur?
- Nizami hələ ilk böyük əsəri olan «Sirlər xəzinəsi»ndə memarlıqla bağlı bəzi fikirlərini metaforik səhnələr
vasitəsilə bizə çatdırır.
Türkə bənzər yasəmən çöldə qurub ağ çadır,
Çadırın ayparası Sürəyyaya nur saçır.
Şair burada memarlıq fikirlərinə və araşdırmalarına böyük yer verməsə də, biz onun dolayası ilə memarlığın
əsaslarına aid olan dərin fikirlərinin şahidi oluruq. Nizami deyir ki, memarlıq ilk növbədə cəmiyyətin maddi
vəziyyətindən asılı olan nəticədir. Bəli, böyük memarlıq əsərlərinin yaranması üçün birinci və vacib şərt insanların
firavan yaşaması, onların yüksək maddi imkanlarının olmasıdır. Çünki memarlıq ilə səfalət bir yerə sığmayan
həqiqətlərdir. Gözəl memarlıq mənəvi zənginliyin zirvəsini təşkil etsə də, mənəvi zənginliyin özünün də maddi
imkanlar ilə sıx bağlı olduğuna şübhə yoxdur.
Dahi Nizami şəhər və kəndlərin abadlığını bir sosioloji problem kimi qaldırır. «Adil Nuşirəvan və vəzirin
hekayəsi»ndə ova çıxmış şah gözlənilmədən vəzirlə birlikdə dəstədən ayrı qalanda «düşmən ürəyi kimi xarab bir
kənd gördü» deyir. Vəzir xarabazarlıqda iki bayquşun söhbətini şaha nəql edir: «Ey zəmanəmizin şahı, toy
mərasimi haqqında danışıqdır. Quşun biri öz qızını o biri quşa vermiş və əvəzində süd bahasını almaq istəyir».
Beləliklə, dahi Şeyx İlyas ümumbəşəri və dünyəvi bir problemi kiçik bir səhnədə qoyur və həlli yolunu da
göstərir. Şair «Sirlər xəzinəsi»ndə də ev-bina tikintisinin insan həyatının ayrılmaz bir hissəsi olduğuna, insanlar
var olduqca, memarlıqla bağlı sənətin lazım olacağına işarə edir.
“Xosrov və Şirin” poemasında Nizami memar və memarlığa aid düşüncələrini bizə çatdırıb. O, zəhmətkeş,
yaradıcı insanların ümumiləşdirilmiş surəti olan Fərhadı böyük məhəbbətlə işləyir. Fərhad həm mühəndis, həm
rəssam, heykəltəraş, həm də memar, nəqqaşdır. Həndəsəni və astrologiyanı bilir. Əsərdən göründüyü kimi, şair
ilk növbədə insan məskən saldığı yerdə təbiət-iqlim faktorlarına böyük əhəmiyyət verir. Bunu biz şairin
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Məhinbanunun həyat tərzindən söz açdığı məqamlardan görürük. O, qışı iqlimi mülayim keçən Bərdədə oturmağı
məqsədəuyğun sayırsa, yayı Ərmən dağlarında keçirməyi lazım bilir. Əsərdə bugünkü memarlığımız üçün
maraqlı, lakin qapalı görünən sözlər də var. Heç şübhə yoxdur ki, Nizami yaradıcılığının bu çalarları da
tədqiqatçıların diqqətini cəlb edəcək.
- Maraqlıdır, Nizaminin təsvir etdiyi memar hansı xüsusiyyətlərə malikdir və ümumiyyətlə, o,
memarlığı necə görür?
- Şairin əsərlərində memarlığın nəzəri və təcrübə sahələri, təbiət memarlığı, tikintinin həcm-məkan
kompozisiyası ilə təbiətin üzvi bağlılığı, memarlıqda rəng, kolorit, rənglərin təsiri, əhəmiyyəti və ümumiyyətlə,
bədii-estetik gözəlliyindən bəhs edilir. Ümumiləşdirmə aparsaq, qeyd etmək lazımdır ki, Nizami əsas etibarilə
memarlığın bədii-estetik, emosional və funksional problemlərini əhəmiyyətli dərəcədə işıqlandırır. Onu da qeyd
edək ki, dahi şairin memarlıq düşüncələrinin xeyli hissəsi sonralar həyatda tətbiq olunub, bəziləri isə öz tədqiqini,
açılışını və yaxud tətbiqini gözləyir.
Dahi ustad memara bir sənətkar kimi dərin hörmət bəsləyir, ona böyük qiymət verir. Nizaminin fikrincə,
memar yaradıcılığının çoxşaxəli xüsusiyyəti ondan hərtərəfli bilikli olmasını tələb edir. Nizaminin memarı
rəssamdır, nəqşlər çəkir, bəzək vurur, mühəndisdir, tibb, həndəsə, asiman, nücum elmlərindən xəbərdar olan
yüksək bilik və mədəniyyət sahibidir. Dahi mütəfəkkirin memarlığın bədii-estetik xüsusiyyətləri ilə yanaşı,
şəhərsalma, təbiət memarlığı haqqındakı fikirləri, aradan səkkiz əsr keçməsinə baxmayaraq, bu gün də müasir
professional düşüncə səviyyəsindədir.
Mədəniyyət. - 2012.-21 sentyabr. - № 68. - S. 6 .
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Böyük şairin yubileyinə yüksək səviyyədə hazırlıq görülür
Əhməd İSAYEV
Neçə vaxt idi ki, bu əlamətdar günə hazırlıq görülürdü. Gəncə başdan-başa Nizami nuruna boyanıb.
"Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" dövlət
başçısı İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq bir-birindən maraqlı və məzmunlu tədbirlər təşkil edildi. Şairin
məqbərəsi, Nizami meydanı, "Xəmsə" kompleksi, Nizami küçəsi, onun adı ilə bağlı olan digər yerlər tamamilə
yenidən quruldu, ulu şairin ədəbi irsinin öyrənilməsi və təbliği üçün dövlət səviyyəsində sistemli işlər görüldü.
İndi Gəncəni tanımaq olmur. Nizami məqbərəsindən şəhərin ən müxtəlif guşələrinə kimi hər yer al qumaşa
bürünüb. Nizaminin portretləri, əsərlərindən fraqmentlər, miniatürlər, ulu şairin müdrik sözləri hər yanı bəzəyir.
Mərkəzi meydan başdan-başa yenidən qurulub. Bir-birindən yaraşıqlı, zəngin pavilyonlar yan-yana
düzülüb. Bu, Nizamiyə gəncəlilərin sevgi və məhəbbətini əks etdirən nəhəng bir muzeyə bənzəyir. Elm, təhsil,
səhiyyə, mədəniyyət müəssisələrinin, ayrı-ayrı həvəskarların ulu şairin yubileyinə hazırladıqları ən müxtəlif
töhfələr nümayiş etdirilir.
Geniş meydan əsl Nizami ovsununa düşüb. Hara baxırsan, ulu şairin əsərləri, personajları, sənətsevərlərin
ona həsr etdikləri töhfələr, "Xəmsə"nin motivləri əsasında hazırlanmış səhnəciklər nümayiş olunur. Əsaslı surətdə
bərpa olunmuş və yanında üçrəngli bayraq ucaldılmış inzibati binanın sütunları "Xəmsə"nin beş incisinin ən
önəmli fraqmentləri ilə bəzənib. Başda da ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik sözləri: "Azərbaycan xalqının qədim
tarixini, ədəbiyyatını Şərq aləmində, bütün dünyada Nizami Gəncəvi ilə tanıyırlar".
Ümummilli lider Heydər Əliyevin qayğısı və köməyi ilə Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra şairin
ölməz ədəbi irsi daha qayğı və diqqətlə öyrənilir, geniş təbliğ olunur. Ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla
davam etdirən Prezident İlham Əliyev türk xalqının iftixarı, Azərbaycanın ölməz oğlu Nizami Gəncəviyə öz əməli
fəaliyyəti ilə sonsuz məhəbbətini bildirir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə belə möhtəşəm tədbirin
keçirilməsi ümumən ulu tariximizə, onun ədəbiyyatına, incəsənətinə, ölməz dühalarına olan dərin ehtiramın
təcəssümüdür.
Dövlətin qayğısı və köməyi ilə Gəncədə elmi-tədqiqat Nizami İnstitutu fəaliyyətə başladı, altı şöbədən
ibarət Nizami mərkəzi yaradıldı. Yubileyin tədbirlər planına uyğun olaraq professor Xəlil Yusifli "Leyli və
Məcnun" poemasını əruz vəznində tərcümə etdi, Samir Pişnamazzadənin "Nizami Gəncəvi yaradıcılığına əxilik
ideologiyasının təsiri" adlı monoqrafiyası, tanınmış alim Əfrasiyab Vəkilovun "Blokadalı Leninqradda Nizami
yubileyi" kitabı, professor Mübariz Yusifovun "Nizamidə azərbaycançılıq" əsəri, habelə 31 alimin iştirakı ilə
hazırlanmış "Gəncə şəhərinin tarixi" kitabı çap olundu. Otuz illik fasilədən sonra "Nizamişünaslıq" jurnalının
nəşri bərpa edildi, qonaqlar üçün Gəncə şəhəri barədə "Bələdçi" - məlumat toplusu hazırlandı. "Gəncənin səsi" və
"Novosti Qyandji" qəzetlərinin xüsusi nömrələri buraxıldı. Yubiley ərəfəsində daha bir çox dəyərli iş görüldü.
Avstriya, Almaniya, Böyük Britaniya kitabxanalarında, Saltikov Şedrin adına Rusiya Milli Kitabxanasında və
digər yerlərdə qorunan "Xəmsə" əlyazmalarının nadir nüsxələrinin surətləri Gəncəyə gətirildi. "Dahi Azərbaycan
şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi" adlı kitab, şairin sözlərinə bəstələnmiş mahnılardan ibarət kompakt disk və
sənətşünas Sevda Qurbanəliyevanın hazırladığı "Nizami əsərləri miniatürlərdə" toplusu nəfis şəkildə
sənətsevərlərə çatdırıldı.
Şəhər təhsil idarəsində, Gəncə Dövlət Universitetində, Dövlət Aqrar Universitetdə, Texnologiya
Universitetində, Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında, Humanitar Kollecdə və Çağ Öyrətim Liseyində Nizami
Gəncəvinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş praktik konfranslar keçirildi, ölməz şairin zəngin ədəbi-fəlsəfi
irsi ətrafında elmi məruzələr dinlənildi.
Ayrı-ayrı kollektivlər dəyərli töhfələr hazırladılar. Məsələn, 44 nömrəli bağça-məktəb-liseyin kütləvi tirajla
hazırladığı Nizami döş nişanı diqqəti cəlb edir. Yeni istifadəyə verilmiş 30 nömrəli məktəbdə Nizami guşəsi,
Dövlət Aqrar Universitetində Nizaminin təbiət aləmi kompleksi, Gəncənin qocaman ocağı olan 1 nömrəli
məktəbdə Nizami muzeyi, onlarca məktəbdə və mədəniyyət ocağında Nizami guşələri yaradılıb.
Yubileyə hazırlığın miqyası çox geniş idi. Dünyanın bir sıra tanınmış alimləri bu mühüm işə cəlb
olunmuşdu. Almaniyalı nizamişünas Sevil Fuksun iştirakı ilə Gəncə Regional Elm Mərkəzində keçirilən seminar
çox mətləblərə işıq saldı. Misirin İsgəndəriyyə kitabxanasının rəhbəri, doktor İsmayıl Serageldinin Nizami irsinin
təbliğindəki fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Gəncədə İ.Serageldi ilə birlikdə dahi şairin yubileyi münasibəti
ilə görülən digər tədbirlər də təqdirəlayiqdir.
Gəncə böyük fərəh içindədir. Dünəndən yaxın-uzaq ellərdən möhtərəm qonaqlar şənliklərdə iştirak etmək
üçün Nizami yurduna gəlirlər. Onlar gül-çiçəklə, mahnı, musiqi ilə qarşılandı, beynəlxalq tələblərə tam cavab
verən "Ramada-plaza" mehmanxanasında yerləşdirildi.
Sentyabrın 29-da isə möhtəşəm yubiley tədbirləri ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsinin ziyarəti ilə
başlanacaq, məqbərə kompleksinin önündə möhtəşəm bayram şənliklərinə meydan veriləcəkdir. Rəngarəng
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tədbirdə qonaqlar ədəbi-bədii kompozisiyanın təqdimatı, ölməz şairin poemalarına həsr olunmuş rəsmlərin, xalça
və tətbiqi sənət əsərlərinin sərgisi ilə tanış olacaq, müxtəlif dillərdə şairin ölməz əsərlərindən parçaları
dinləyəcəklər. Sonra Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təməli qoyulacaq, ulu şairin poemalarının və yeni
tərcümə edilmiş kitabların təqdimatı olacaqdır.
Ayın 30-da keçiriləcək yekun tədbirlərdə əsaslı surətdə yenidən qurulan Gəncənin görkəmli yerləri, Heydər
Əliyev adına meydan, Şah Abbas məscidi, Çökək hamam, Cavad xan türbəsi, Gəncə seyrangahı, Bayraq meydanı,
"Xəmsə" kompleksi ilə tanışlıq, dahi şairin adına yeraltı keçidin açılışı və kitabxananın təməlinin qoyulması
nəzərdə tutulub. Həmin gün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Himayədarlar Şurasının təsis yığıncağının və
beynəlxalq elmi-praktik konfransın keçirilməsi, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə İsgəndəriyyə, Türkiyə,
Gürcüstan və Kəşmir milli kitabxanaları arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolunun, Gəncə şəhəri ilə
Tacikistan Respublikasının Xocənd şəhəri arasında "Qardaşlaşmış şəhərlər" sazişinin imzalanması, sonda isə
Heydər Əliyev adına meydanda incəsənət ustalarının bayram konserti gözlənilir.
Gəncə elliklə yubileyə gəlir. Hamının qəlbi sevinclə, fərəhlə döyünür.
Azərbaycan. - 2012.-28 sentyabr. - № 217. - S. 6 .
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Türkiyənin 9-cu Prezidenti Süleyman Dəmirəl dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi
ilə bağlı bəyanat yaymışdır
Oqtay BAYRAMOV
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri, Ankara
Türkiyənin 9-cu Prezidenti Süleyman Dəmirəl dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi
ilə bağlı bəyanat yaymışdır.
S.Dəmirəlin bəyanatında Nizami Gəncəvinin bəşəriyyət tarixində xüsusi yeri olan dahi şair, mütəfəkkir və
alim olduğu vurğulanır. Bildirilir ki, gələcək nəsillərə zəngin mənəvi miras qoyan şairin fəlsəfi düşüncələri, ibrət
dolu nəsihətləri bu gün də yaşayır. Nizami sülhü, sevgini, xeyirxahlıq və qardaşlığı təbliğ etmişdir. Onun
yaradıcılığı təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada böyük maraqla öyrənilir. Nizami Gəncəvi, eyni zamanda,
türk dünyasının mədəniyyətinin təşəkkül tapmasında misilsiz xidməti olan böyük şəxsiyyətdir.
Türkiyənin sabiq Prezidenti dahi Nizaminin adını yüksəklərdə tutan Azərbaycan rəhbərliyinə təşəkkürünü
ifadə etmiş, onun xatirəsinin hər zaman milyonların qəlbində yaşayacağını bildirmişdir.
Xalq qəzeti. - 2012.-29 sentyabr. - № 218. - S. 3 .
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Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı və özbək ədəbi - elmi fikri
Almaz ÜLVİ,
filologiya elmləri doktoru
Tədqiqatlara istinadən, Nizami "Xəmsə"sinin ən qədim variantı Özbəkistan Əlyazmalar
Fondundan, Nəvai əsərlərinin ən qədim nüsxələri Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutundan əldə edilmişdir.
Bu o deməkdir ki, Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrinin tarixi yüzilliklərə gedib çıxır.
Ədəbiyyatda təsir məsələsi: Bəli, Azərbaycan - özbək ədəbi münasibətləri nəinki Nizami Gəncəvinin
yaşadığı dövrdən, hətta ondan da irəliki zamanlardan qol-budaq atmaqdadır. Nizami "Xəmsə"si Özbəkistanın da
qiymətli ədəbi xəzinəsi sayılır. Yazıçı-dramaturq Kamil Yaşen yazır ki, böyük şairin vəfatından on illərlə sonra,
Orta Asiyanın monqollar tərəfindən işğal olunduğu dövrdə Xarəzmdə naməlum özbək müəllif "Müftah ül - ədl"
adlı bədii əsər yaratmışdı. Bu əsərin əsasını Nizaminin "Şah və iki bayquş" haqqında hekayəti təşkil edirdi.
Nizamişünasların qənaətinə görə, özbək ədəbiyyatına Nizaminin təsiri belə başlamışdı. Məhəmməd Əli "Ecazkar
Nizami" araşdırmasında qeyd edir ki, XIV əsrdə, daha dəqiq, 1330-1340-cı illərdə özbək şairi Qütb Xarəzm
"Xosrov və Şirin" əsərini ana dilinə çevirərkən poemaya yeni hadisələr daxil etmişdi və buna görə də, Nizami
əsərinin özbək variantı bir növ orijinal kimi səslənir. Müasir dövrümüzdə Özbəkistanda dərc olunmuş beşcildlik
"Özbək ədəbiyyatı tarixi" kitabında da Nizaminin özbək ədəbiyyatının inkişafındakı müsbət təsiri xüsusi qeyd
edilmişdir. Cığatay (özbək) "Xosrov və Şirin"in müəllifi Qütb Xarəzmi Nizamidən öyrəndiyini etiraf edərək
yazmışdır:
Qazantək qaynayıb sevda yetirdim,
Nizami balından halva bişirdim.
Bir çox mənbələrə istinadən deyə bilərik ki, Nizami irsi Özbəkistanda Nəvai dövrünə qədər də geniş
yayılmışdır, sevilmişdir. Özbək ədəbiyyatının klassiki Nəvainin dahi Nizaminin təsiri ilə "Xəmsə" yaratması,
sonralar da Azərbaycanın ən görkəmli sənətkarlarının Nəvaidən öyrənməsi və başqa bu kimi faktlar ədəbiyyat
tariximizdə az deyildir. Qafur Qulamın yazdığı kimi –
Şagirdlər qəlb evinin parlayan çırağıdır,
Ustadı ötən şagird - ustadın bayrağıdır.
Mərifət insana xas, könül göz bulağıdır,
Yurdu sevənlər üçün yurd bir çiçək bağıdır,
Yurdsevərlər bu bağda olar Şirin, ya Fərhad.
Biri-birinə şagird, biri-birinə ustad.
Nəvai "Heyrət ül-Əbrar" ("Nəciblərin heyrəti") əsərində Nizamini öz ustadı və ilhamvericisi hesab etmiş,
ona səcdə qılmış, onu "pir", "Xızr" adlandırmış, "Xəmsə"sini "Beş xəzinə" deyə şərəfləndirmişdir. Nəvai hər
dastanının başlanğıcında Nizamiyə məhəbbət və hörmət əlaməti olaraq xüsusi səhifələr yazmışdır. "Gəncə günəşi
elə bir bayraq qaldırdı ki, söz ölkəsini bir qələmlə birləşdirdi, dostlaşdırdı". Azərbaycanın böyük oğlu Nizamini
tərifləməkdən doymayır, ona layiq əsərlər yazır. Nəvai bir başqa səhifədə yazmışdır: "Gəncəli Nizami şeirini öz
gövhərləri ilə bəzədi. O, dünyanı cəvahiratla doldurdu. Onun cəvahirləri göyün ulduzları kimi saysızhesabsızdır. Elə adam tapılmaz ki, böyük Gəncəlinin incilərini qiymətləndirməsin. Qulaqlarda cingildəyən ləl cəvahirat ağızlarda dolaşacaq, o, heç vaxt torpağa düşməyəcəkdir. Onlar qulaqdan ürəyə keçəcək, ürəyi
zənginləşdirəcəkdir. Eh! Nizami, mən səninlə müqayisə etmək üçün sənə bərabər adam tapmadım". "Leyli və
Məcnun" poemasında isə öz ustadı haqqında yazarkən belə demişdir:
Sal daşdan o qurdu beş uca qala,
Beş gizli xəzinə çıxdı aşkara,
Qala dövrəsində bu tikdi qəsr, Zinəti deyilsin əsrbəəsr.
Həm çölünə vurdu incə naxışlar,
Həm də içində zər parladı par - par.
Ecazla sehrdə var bir təfavüt:
Birinci - Kəbədir, ikincisə - büt.
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Nəvai Bayqara sarayında işlədiyi zaman Nizaminin "Xəmsə"sini xüsusi xəttatlara bir neçə variantlarda
yazdırmışdır. Hətta daha maraqlı bir nüsxəsi - olduqca orijinal və bir nadir əlyazma nüsxəsini misal göstərmək
istərdik. Bu əlyazma nüsxəsində Nəvai öz "Xəmsə"sini Nizaminin "Xəmsə"si ətrafına dairəvi şəkildə
yazdırmışdır. Nəvainin Nizami yaradıcılığına olan məhəbbətinə heyranlığına valeh olan rus şairi N.Tixonov
yazmışdır: "Nəvai şir idi, şirin həndəvərində dolanırdı və şir ilə mübarizədə salamat qalmışdı. Çünki Nəvai
Nizaminin rəqibi yox, müttəfiqi idi".
Akademik Həmid Araslı yazır ki, XV əsr ədəbiyyatı nümayəndələri Lütfi, Xarəzmi, Durbək, Gədai, Ətai,
Səkkaki kimi görkəmli sənətkarlar Nizami irsindən faydalandıqlarını əsərlərində dönə-dönə etiraf etmişdilər
Nəvai zamanında Heydər Xarəzmi ustad saydığı Nizaminin "Sirlər xəzinəsi"nə müraciət edərək onu tərcümə
etmiş və bu adda özü də "Məxzən ül - əsrar" əsərini yazmışdır, əsərin müqəddiməsində deyir:
Şeyx Nizami nəfəsindən can tapıb,
Mənasından hökmlə - fərman tapıb.
Dünyada mən Heydəri - sahib hünər,
Əldə etdim bu qədər dürrü - gövhər.
1987-ci ildə Özbəkistanda çap olunmuş "Nəvai antologiyası"na Heydər Xarəzminin bu əsəri də daxil
edilmişdir.
Xalq şairi Qafur Qulamın misralarıdırAzərbaycan xalqının ölməz şeiri, sənəti,
Qədim zamandan bəri dostlara həyat verib.
Atamız Nizaminin hikmətdə məharəti,
Şərqdə çox şairlərə ilhamdan qanad verib.
Böyük nəvaişünas alim Cənnət Nağıyeva "Klassiklərimizin əsərləri Nəvainin kitabxanasında" tədqiqat
əsərində Nəvai dövründə yazılmış Nizami əlyazma nüsxələri haqqında dəyərli məlumatlar aşkara çıxarmışdır:
"Nəvai klassik Şərq ədəbiyyatını mükəmməl bilən, epik şeirin ustadı Nizami ənənələri ilə tərbiyələnən,
Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı olan şairlərdən idi. Nizami əsərlərinin günümüzə gəlib çıxan ən mükəmməl,
olduqca gözəl xətlə yazılmış nüsxələri məhz Nəvai dövrünə aiddir, daha doğrusu, birbaşa Nəvainin tapşırığı ilə
hazırlanmışdır. Bütün bunlardan əlavə, Orta Asiya söz sənətkarlarının Nizami yaradıcılığı ilə əsrlər boyu davam
edən ədəbi əlaqələrini təsdiqləyən başqa bir çox əlyazmaları da Nəvainin əlində - onun kitabxanasında olmuş,
həmin dövrün məhsulu kimi bu günə qədər gəlib çatmış və öz tarixi-ədəbi əhəmiyyətini saxlamışdır. Nizami və
Əmir Xosrov, Nizami və Nəvai, Nizami və Caminin "Xəmsə"lərindən seçilmiş əlyazmalarına SSRİ-nin kitab
xəzinələrində rast gəlmək olur". Tədqiqatçı bu araşdırmasında Nizami əlyazmalarının yazılma tarixini, cildini,
səhifəsini və s. aydın şəkildə təsvirini qələmə almışdır. Nizaminin Nəvai dövrünə aid olan dörd əlyazması
üzərində xüsusi dayanaraq aydın şərhlər vermişdir.
Bertels öz tədqiqatında Nəvainin Nizami ecazına dair fikirlərini belə şərh etmişdir. "Şəriətdə ecaz
peyğəmbərin öz peyğəmbərliyini sübut üçün göstərdiyi möcüzəyə deyilir. Məsələn, Məhəmməd üçün belə bir
sübut Quran hesab olunur. Nizami poemasını Quranla müqayisə etməklə Nəvai həmin əsərin misli-bərabəri
olmadığını etiraf etmiş olur". Özbək ədəbiyyatşünası Məhəmməd Əli "Ecazkar Gəncəvi" məqaləsində Nizaminin
özbək ədəbiyyatına təsirindən, Nizami irsinin özbək ədəbiyyatşünaslarının tədqiqində xüsusi yeri olduğunu etiraf
etmişdi. Məqalədə Y. Bertelsin fikrinə istinad edilərək göstərilir ki, "Nizami sənətinin müxtəlif ədəbiyyatlarda
doğurduğu əks-səda intəhasız və misilsizdir. Bunu bir çox ədəbiyyatlarda Nizamiyə bolluca yazılan nəzirələr də
təsdiqləyir: - məsələn, farsca - qırx iki, özbəkcə - iki, türkcə iki və s. Eyni zamanda Nizami qüdrətidir ki, sözüsovu dünyaya yayılmışdır. Nizami elmi ilə dünyaya bələd idi. Xarəzm şahzadəsi Nazpəri surətinin bədii
tərənnümü təsdiqləyir ki, şair o xalqın tarixini, etnoqrafiyasını, adət-ənənəsini, mədəniyyətini, coğrafiyasını gözəl
bilirmiş".
Əldə olunan ədəbi faktları bir-bir təhlil süzgəcindən keçirməkdə məqsəd Nizami yaradıcılığının özbək
ədəbiyyatına təsir məsələsini aydınlaşdırmaqdır. Ümumilikdə isə beşcildlik "Özbək ədəbiyyatı tarixi" akademik
kitabında Nizaminin özbək ədəbiyyatının inkişafındakı müsbət təsiri əhatəli qeyd edilmişdir.
Ədəbiyyatşünaslıqda tədqiqi: Özbəkistanda müxtəlif zamanlarda müxtəlif elmi mənbələrdə - kitab və
toplularda, qəzet və dərgilərdə Nizami yaradıcılığı, onun ayrı-ayrı əsərləri haqqında elmi-tənqidi məqalələr,
araşdırmalar nəşr olunmuşdur. 1940-cı illərdə Nizami və Nəvainin yubiley günləri çərçivəsində bu səpgidə xeyli
elmi məqalələr yazılmış və dərc edilmişdir. Akademik Həmid Araslının iki xalqın ədəbiyyatları arasında gördüyü
işləri saymaqla başa gələn deyil. Onun elə həmin illərdə Nəvai ilə bağlı Azərbaycanda gördüyü işlər haqqında
dəfələrlə yazılıb, elə bu sətirlərin müəllifi də "Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri" monoqrafiyasında da qeydlərini
bildirmişdir. H.Araslı 1940-ci ildə yazdığı "Nizami və Nəvai" adlı tədqiqatı özbək elmi-nəzəri fikrində yüksək
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dəyərləndirilmiş, neçə-neçə tədqiqat işi üçün ilk mənbə sayılmışdır. Özbəkistan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi
əsərləri seriyasından nəşr olunan "Dil və ədəbiyyat məsələləri" toplusunun (XXIX cild, 1961) 56-89-cu
səhifələrində H.Araslının "Nizami irsi dünya mədəniyyəti xəzinəsində" adlı məqaləsində Nizaminin özbək ədəbi
meydanında, ədəbiyyatşünaslıq elmində rolundan bəhs edilir.
Akademik Vahid Abdullayev, akademik Vahid Zahidov, professor Səidəxan Nərzullayeva, professor
Şahməhəmməd Şahməhəmmədov və bir çox məşhur özbək alimləri elmi araşdırmalarında Nizami irsinin
öyrənilməsi, özbək ədəbiyyatına təsiri və ədəbiyyatşünaslığında tədqiqi məsələlərinə xüsusi önəm vermişdilər.
Adları çəkilən özbək alimləri vaxtilə doktorluq dissertasiyalarını Nizami yaradıcılığı kontekstində elmi-nəzəri
problemə həsr etmiş və Bakıda - AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda müdafiə etmişdilər.
"Nizami elə bir mədəndir ki, onun yatağı Gəncədir. Bu mədənin qəlbi inci yatağıdır. Fikri, amalı və
xəzinədarı Nizamidir. Onun dili bu xəzinədən incilər çıxarır...". Akademik V. Zahidovun "Nizami Gəncəvi və
özbək ədəbiyyatı" məqaləsindən götürdüyümüz bu fikirlər elmi-ədəbi faktor kimi də ədəbiyyatşünaslığımızda
qiymətlidir. Akademik V.Zahidov qeyd edir ki, "Azərbaycan xalqını vəsf eləmək mənim üçün çox çətindir. Çünki
o, hər cəhətdən kamal zirvələrinə çatmış, tarixin sınaqlarından üzüağ və mətin çıxmış əzəmətli bir xalqdır. Bu
xalqın bədii dühasından danışmaq istəsək, böyük Nizaminin dünyaşöhrətli "Xəmsə"sini xatırlamalıyıq. "Xəmsə"
- Azərbaycan möcüzəsidir. Sənətin və bədiiliyin dünya tarixində yeni və parlaq mərhələsidir, bəşəriyyətin şah
əsəridir".
Maqsud Şeyxzadənin yetişdirməsi olan filologiya elmləri doktoru, professor Natan Mallayevin "Nizami
Gəncəvinin irsi və onun təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti" adlı monoqrafiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Monoqrafiyanın əsas məziyyəti ilk mənbələr, naməlum qaynaqlar əsasında yazılmasıdır. Kitab Nizaminin
fəaliyyətinin və ədəbi irsinin tədqiqi tarixi, həyatı və yaradıcılığı bölmələrini özündə birləşdirən "Nizami
Gəncəvi", "Şairin lirikası", "Xəmsə" ədəbi irsinin dünya miqyasında əhəmiyyəti" və "Nizami ədəbi irsinin dünya
miqyasında əhəmiyyəti" hissələrindən ibarətdir. Bu hissələr arasında qırılmaz əlaqə vardır. Kitabın maraqlı
cəhətlərindən biri də odur ki, müəllif dünya xalqlarının ədəbiyyatşünaslığında Nizaminin tədqiq tarixinə toxunur
və bu tədqiqatların əhəmiyyətini aydınlaşdırır. Əsərdə Nizami irsinin tədqiqatçılarına yeni səpkidə yanaşır, onun
ədəbi məktəbini davam etdirdiklərinin səciyyəvi əlamətlərini açıb göstərir. Xosrov Dəhləvinin, Əbdürrəhman
Caminin, Əlişir Nəvainin, Məhəmməd Füzulinin, İohan Hötenin və başqalarının Nizami irsindən nə məqsədlə
istifadə etmələrini təhlil edir və bu "təlim-tərbiyə məktəbi"nin çoxsahəli, bəşəri, dünyəvi elementlərini bir sistemə
salır... Kitabda həmçinin Özbəkistan ədəbiyyatşünaslığında Nizami Gəncəvi ilə bağlı tədqiqatlar təhlil olunur,
eləcə də Nizami əsərlərinin tərcümə, təbdil və nəşr prinsiplərindən bəhs edilir.
Məhəmməd Əli araşdırmalarında öz fikirlərini üç aspekt daxilində açıqlayır. İlk olaraq, Nizaminin
novatorluğundan bəhs edərək onun nəinki özbək xalqına, bütövlükdə türk dünyasına doğurduğu şəfəqdən, nurdan
bəhs edir, elmi-nəzəri baxışları ilə gəldiyi qənaəti təsdiqləməyə cəhd edir. İkincisi, onun Şərq dünyası
ədəbiyyatlarına olan təsirindən, bu təsirin nəticəsi olaraq yaranan "Xəmsə"lərdən, Nizaminin müraciət etdiyi
mövzulardan yaranan yeni əsərlərdən söz açır və onları ümumiləşdirmə müstəvisində açıqlayır. Nəhayət, Nizami
aləmində, Şərq poeziyasında ilk dəfə olaraq insan şəxsiyyətinin bütün mənəvi zənginliyi və parlaqlığı,
ziddiyyətləri, müzəffər yüksəlişi və acınacaqlı rəzaləti ilə göstərilməsi şərhini yekunlaşdırır.
Görkəmli ədəbiyyat xadimləri S.Erkinovun və M.Qənixanovun "Nizami Gəncəvi" əsərində dahi şairin
özbək elmi-nəzəri fikrində tutduğu mövqeyi, onun özbək ədəbiyyatına, ədəbiyyatşünaslığına olan təsirindən,
ümumiyyətlə, özbək ədəbiyyatında Nizami ənənələrindən danışılır. Ədəbiyyatşünas H.Həmidinin "Əski Şərq
dühaları" irihəcmli kitabında da Nizami ənənələrindən ətraflı söz açılmışdır. Ümumiyyətlə, dahi Nizami haqqında
özbək alimləri, tədqiqatçıları xeyli sayda elmi-nəzəri əsərlər yazaraq dərc etdirmişlər.
Əsərlərinin nəşri: Nizami Gəncəvinin əsərləri özbək oxucuları arasında qədimdən bəri şöhrət tapmışdır.
Müasir dövrümüzdə də bu iş ənənəvi olaraq daim davam etdirilir. Özbəkistan dövrü mətbuatında da Nizami
Gəncəvinin qəzəlləri, poemalarından parçalar ("Yeddi gözəl"dən, "Leyli və Məcnun"dan, "Sirlər xəzinəsi"ndən,
"İsgəndər və çoban" və s. əsərləri) dərc edilmişdir.
Nizami Gəncəvinin 800-illiyi ərəfəsində, Özbəkistan Dövlət Nəşriyyatı 1947-ci ildə (Böyük Vətən
müharibəsinin baş verməsi ilə əlaqədar olaraq yubiley nəşri sonrakı illərdə həyata keçirilmişdir) şairin
poemalarından parçaları "Güldəstə" adı altında ayrıca kitab halında çap etmişdir. XIX yüzilliyin ikinci yarısında
böyük özbək şairi Məhəmməd Rza Agahi Xivə xanı Firuzun sifarişi ilə Nizaminin "Yeddi gözəl" poemasını nəsrlə
tərcümə etmişdir. Özbək ədəbiyyatşünası Məhəmməd Əli yazır ki, həmin əsər Agahinin yeni nəşr olunmuş (təxm.
1988-ci ildə) dördcildlik külliyatına daxil edilmişdir.
1983-cü ildə Nizaminin özbəkcə yüz minlik tirajla yeni bir kitabı- "Seçilmiş əsərləri" nəfis tərtibatda çapdan
çıxmışdır. Kitabın giriş hissəsində dahi şairin ədəbi şəxsiyyəti və irsi haqqında elmi - nəzəri fikirlər yer
almışdır. Kitabın şeirlər - lirika hissəsində Nizami Gəncəvinin qəzəlləri, rübailəri, qəsidələri, qitələri, hikmətli
sözləri, eləcə də "Sirlər xəzinəsi"ndən, "Yeddi gözəl"dən parçalar təqdim olunur (tərcümələr Şahislam
Şahməhəmmədovundur). Kitaba tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, Firdovsi adına respublika mükafatının
laureatı, professor Ş.Şahməhəmmədov müqəddimə yazmış, kitabın sonunda izahlı lüğət vermiş, illüstrasiyaların
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götürülmə mənbəyini qeyd etmişdir. "İncilər ümmanı" kitabında Nizami Gəncəvinin əsərlərindən ibarət
nümunələr nəşr edilmişdir. 2005-ci ildə Daşkənddə dahi şairin iki əsəri ayrıca kitablarda nəşr olundu: "Leyli və
Məcnun" və "Xosrov və Şirin" əsərləri fars dilindən özbəkcəyə tərcümə olunaraq yeni nəsil oxuculara təqdim
olunmuşdur.
Daşkənd Pedaqoji İnstitutu Nizaminin adını daşıyır. Müəllimlər yetişdirən ocağa Şərq şairləri müəlliminin
adı nəsib olmuşdur. Özbəkistan Əlyazmalar İnstitutunun zəngin muzeyinin ilk otağı klassik ustad Nizamiyə həsr
olunub. Hətta Nəvai əlyazmasını əldə edən bu muzeydəki həmin otaqda Nizaminin şəkli, əsərlərindən
illüstrasiyalar, ilk "Xəmsə" müəllifinə həsr olunan tablolar, döymə işləri, xalça, bədii yazılar, kitab vitrinləri və
başqa eksponatlar vardır.
Nəticədə, Azərbaycan klassik ədəbiyyatının, ilk növbədə, Nizami, Nəsimi, Füzuli kimi bədii söz
bahadırlarının yaradıcılığı, onların özbək ədəbiyyatının tərəqqisində və yeni-yeni ənənələrlə zənginləşməsində
danılmaz rolu və böyük təsiri özbək ədəbiyyatşünaslarının, yazıçılarının və mətnşünaslarının daim tədqiqat
obyekti, ilham mənbəyi olmuşdur.
Xalq qəzeti. - 2012.-29 sentyabr. - № 218. - S. 7 .
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Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin Gəncədə başlayan 870 illik yubiley tədbirləri əsl sülh,
bərabərlik və poeziya bayramına çevrilmişdir
Sentyabrın 29-da dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, dünya poeziyasının günəşi Nizami Gəncəvinin
vətəni Gəncədə böyük izdiham yaşanmışdır.
AzərTAc xəbər verir ki, burada bütün işıqlı ömrünü Gəncədə keçirməklə dünya poeziya xəzinəsinə əvəzsiz
incilər bəxş edən dahi şairin 870 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 2011-ci il 23 dekabr tarixli Sərəncamından dərhal sonra
Gəncədə geniş hazırlıq işləri aparılmışdır. Şairin məqbərəsi və onun ətrafı yenidən qurulmuş, sahəsi
genişləndirilərək yeni xiyabanlar salınmışdır. Burada Nizami Gəncəvi muzeyinin inşasına başlanılmış, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin tikintisi üçün hazırlıq işləri aparılmışdır.
Dövlət başçısının müvafiq sərəncamından irəli gələn vəzifələrə uyğun olaraq alimlərdən və ziyalılardan
ibarət yubiley komissiyası yaradılmış, görülən işlər, demək olar ki, hər gün müzakirə edilmişdir. Bir sözlə, bütün
Gəncə və gəncəlilər Azərbaycanın fəxri olan dahi şairin yubileyinə geniş hazırlıq işləri ilə gəlmişlər.
Gəncədə yubiley tədbirləri ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarətlə başlamışdır. Qonaqlar və
şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ulu öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu olan bu dahi şəxsiyyətə ehtiramlarını bildirmişlər.
Yubiley tədbiri dahi şairin məqbərəsi önündə davam etdirilmişdir. Burada tədbir iştirakçılarını şərbətlə
qarşılayan milli geyimli məktəblilər müxtəlif dillərdə dahi şairin əsərlərindən parçalar söyləmiş, qonaqları qədim
Azərbaycan rəqsləri ilə salamlamışlar. Sonra Nizami Gəncəvinin sözlərinə bəstələnmiş romansların müşayiəti ilə
yubiley tədbirləri davam etdirilmişdir.
Minlərlə şəhər sakininin qatıldığı mərasimdə Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Elçin
Əfəndiyev, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti
Mahmud Kərimov, təhsil naziri Misir Mərdanov, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, Milli
Məclisin deputatları, xarici ölkələrin Azərbaycandakı diplomatik korpuslarının nümayəndələri, 14 ölkədən dəvət
olunmuş 150-dən artıq alim iştirak etmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev açaraq qonaqları salamlamış,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin 870 illik
yubileyi ilə bağlı müvafiq sərəncamının əhəmiyyətindən danışmış və xalqımızın mədəni irsinə göstərdiyi diqqət
və qayğıya görə dövlət başçısına gəncəlilər adından minnətdarlığını bildirmişdir.
Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev bu böyük bayram münasibətilə bütün gəncəliləri, eləcə də dahi
Nizami yaradıcılığının işığına yığışan qonaqları təbrik etmişdir. Elçin Əfəndiyev demişdir ki, Nizaminin bu gün
başlayan yubiley tədbirləri yalnız poeziya, mədəniyyət bayramı deyildir. Nizaminin yubileyi, sözün əsl
mənasında, ümumxalq bayramıdır. Çünki 870 ildir ki, Nizaminin sənəti, onun özü Azərbaycan xalqı ilə
birlikdədir. Nizami Gəncədə doğulmuş, Gəncədə yaşamış və Gəncədə də vəfat etmişdir. Ancaq onun sənətinin,
istedadının miqyası o qədər böyükdür ki, o, bütün bəşəriyyətin övladı oldu. Nizami nə qədər milli şairdirsə, o
qədər də bəşəri şairdir. Nizami doğulduğu Gəncəni sənətkarlar diyarı adlandırır, özünü isə mahir sənətkar hesab
edirdi. O, Gəncəni qədim Babillə müqayisə edirdi. Bu sözlər başqa bir dahi sənətkarın dilindən eşidilsəydi, bəlkə
də bir qədər qeyri-təvazökar səslənərdi. Lakin Nizaminin dediyi bu sözlər son dərəcə təbii səslənir. Ona görə ki,
Nizami istedadının böyük imkanları ilə Nizami sənətkarlığının iddiası tam şəkildə üst-üstə düşür. Mənim yaxşı
yadımdadır. Ümummilli lider Heydər Əliyev Nizaminin 840 illiyi ilə əlaqədar xüsusi sərəncam imzalamışdı. Son
dərəcə qiymətli olan bu sərəncam Azərbaycan xalqı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Hamı yaxşı bilir ki, yubileylər yuvarlaq rəqəmlərlə olur. O vaxt ulu öndərin təşəbbüsü ilə böyük Nizaminin
840 illik yubileyinin keçirilməsinə sovetlər birliyində qısqanclıqla yanaşırdılar. Lakin bu, böyük bir hadisə idi və
şübhəsiz ki, bu hadisə ulu öndərin şəxsiyyətinin gücü sayəsində mümkün olmuşdu. Nə yaxşı ki, bu ənənə indi də
davam edir. Nə yaxşı ki, bu estafet Azərbaycanın müstəqilliyinə qədər gəlib çıxmışdır. Sevinirik ki, bu gün
Azərbaycan Prezidenti bu ənənələrə sadiq qalaraq Nizami şəxsiyyətinə ümumxalq məhəbbətinin ifadəsi olaraq
dahi şairin 870 illik yubileyinin keçirilməsi barədə xüsusi sərəncam imzalamışdır.
Mərasim başa çatdıqdan sonra qonaqlar və yubiley iştirakçıları dahi söz ustadının qəbrini ziyarət edərək
məzarı üzərinə qızılgüllər qoymuş, ruhuna dualar oxumuşlar.
Sonra məqbərə ətrafında Gəncə Dövlət Dram və Kukla teatrları aktyorlarının şairin "Sirlər xəzinəsi",
"Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "İsgəndərnamə" və "7 gözəl" əsərlərinin motivləri əsasında hazırladıqları
ədəbi-bədii kompozisiyalar nümayiş etdirilmiş, Gəncə Dövlət Filarmoniyası və Dövlət Kamera Orkestrinin
birləşmiş xorunun, eləcə də müğənnilərin ifasında Nizaminin sözlərinə bəstələnmiş romanslar səsləndirilmişdir.
Məqbərə ətrafında gəzintidən sonra burada xatirə şəkli çəkdirilmişdir.
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Sentyabrın 29-da yubiley tədbirləri çərçivəsində Gəncənin mərkəzində Nizami Gəncəvi adına piyada
keçidinin açılışı olmuş, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Nizami Gəncəvi irsinin təbliğində xidmətlərinə
görə yubiley tədbirlərinin iştirakçısı olan xarici ölkələrin bir qrup elm xadiminə Azərbaycan Dövlət Aqrar və
Gəncə Dövlət universitetlərinin fəxri doktoru adının verilməsi mərasimi keçirilmişdir.
Mərasimdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetin rektoru professor Mirdamət Sadıqov və Gəncə Dövlət
Universitetinin rektoru professor Elman Məmmədov rəhbərlik etdikləri universitetlərin elmi şuralarının
qərarlarını oxumuş və dünyanın ən qədim və zəngin İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru, Misir Elmlər
Akademiyasının prezidenti, BMT baş katibinin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə səfiri, doktor İsmayıl Seragəldiyə və
BMT-nin Hökumət Komissiyasının sədri, İsveçrə Konfederasiyası Prezidentinin müşaviri, İsveçrənin sabiq dövlət
naziri, UNESCO-nun kommunikasiya üzrə hökumətlərarası panelinin sədri, səfir Valter Fusta Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universitetinin, Latviyanın 6-cı Prezidenti, BMT baş katibinin xüsusi təmsilçisi, Avropa İttifaqının
uzunmüddətli inkişaf proqramının vitse-prezidenti Vaira Vike-Freibergaya və Qırğız Respublikasının sabiq xarici
işlər naziri və müvəqqəti hökumətin rəhbəri Roza Otunbayevaya Gəncə Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adı
verilməsi barədə həmin universitetlərin diplomları təqdim edilmişdir.
Fəxri doktor adına layiq görülmüş qonaqlar diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq etmişlər.
Təhsil naziri Misir Mərdanov fəxri doktor adına layiq görülmüş qonaqları təbrik etmiş, bunu əlamətdar
hadisə adlandırmışdır.
Universitetdə keçirilən təntənəli mərasimdən sonra Xan bağında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev, Baş
nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev və Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin sədri Anar çıxış edərək təməli yenicə qoyulan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin işinə uğurlar
arzulamışlar.
Təməqoyma mərasimindən sonra Heydər Əliyev Mərkəzində Nizami Gəncəvinin poemalarının yeni
tərcümə və tərtibatda nəşr olunmuş nüsxələrinin təqdimatı keçirilmişdir.
Mərasimdə çıxış edən Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev dahi şairin yubileyi
münasibətilə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq "Xəmsə"yə daxil olan 5 əsərin
külliyyat şəklində çap edilməsindən danışmış və buna görə Azərbaycanın birinci xanımına minnətdarlığını
bildirmişdir.
Sonra nizamişünas alimlər Samir Pişnamazzadənin "Nizami Gəncəvi məqbərəsinin tarixi və taleyi" və
"Nizami Gəncəvi yaradıcılığına əxilik ideologiyasının təsiri", Xəlil Yusiflinin "Nizami Gəncəvi: sələflər və
xələflər", Mübariz Yusifovun "Nizamidə azərbaycançılıq", Sevda Qurbanəliyevanın "Nizami Gəncəvinin musiqi
dünyası" və "Nizami Gəncəvi obrazları miniatürlərdə" mövzularında məruzələri dinlənilmişdir.
Mərasimdə çıxış edən şəhər ziyalıları da görülən işləri yüksək dəyərləndirmiş və bildirmişlər ki, bugünədək
qeyd olunan yubileylər sırasında ilk dəfə olaraq Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən "Xəmsə" külliyyat
halında nəşr edilmişdir. Bütün bunlar Nizami yurdu Gəncənin elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsi deməkdir.
Sentyabrın 30-da Gəncədə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi müxtəlif tədbirlərlə
davam etdiriləcəkdir.
Azərbaycan. - 2012.-30 sentyabr. - № 219. - S. 4 .
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Dahi şairin adına layiq yubiley
Nizami Gəncəvi – 870
Təranə Vahid
Sentyabrın 29-da Gəncə şəhərində dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 870 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlərə start veriləcək. Tədbirlər planına əsasən, sentyabrın 30da Gəncədə dünyanın 20-dən çox ölkəsindən qonaqların, nizamişünasların iştirakı ilə beynəlxalq konfrans
keçiriləcək. Oktyabrın 1-də Bakıda, Heydər Əliyev Sarayında Nizaminin yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunacaq.
Müsahibimiz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Nəşriyyat, reklamın təşkili və informasiya şöbəsinin
müdiri Vaqif Bəhmənlidir.
- Vaqif müəllim, hazırda beynəlxalq bir tədbir - dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin 870 illik yubileyi ərəfəsindəyik. 2012-ci il ümumilikdə ölkəmizin tarixində bir çox mədəniyyət
hadisəsi ilə yadda qalacaq. Eyni zamanda il ərzində dövlət səviyyəsində bir çox ədiblərimizin yubileyləri
qeyd olunub və bu tədbirlər davam etməkdədir. İstərdim, əvvəlcə keçirilən tədbirlərin ümumi mənzərəsinə
qısa bir nəzər salaq.
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2010-2012-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatının
qüdrətli nümayəndələrinin yubileylərinin keçirilməsi haqqında imzaladığı sərəncamlar dövlətimizin milli irsə
verdiyi dəyərin parlaq ifadəsi olmaqla yanaşı, həm də xalqımızın möhtəşəm ədəbi sərvətlərinin nə qədər zəngin
olduğunu bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirmək məqsədi daşıyır. Ölkə başçısının sərəncamlarının icrası
məqsədilə bu il Mirzə Ələkbər Sabirin 150, Əhməd Cavadın 120, Məmməd Səid Ordubadinin 140, Xurşidbanu
Natəvanın 180, Nizami Gəncəvinin 870, Hüseyn Cavidin 140, Mirzə Fətəli Axundzadənin 200, Həsən bəy
Zərdabinin 170, Xəlil Rza Ulutürkün 80, Mirvarid Dilbazinin 100 illik yubileyləri ilə bağlı Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin, Təhsil, Xarici İşlər nazirliklərinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, Yazıçılar Birliyinin
birgə təkliflərinə əsasən ümumi tədbirlər planı təsdiq edilmişdir. Yubiley tədbirləri beynəlxalq xarakter
daşıdığından ölkənin ən nüfuzlu teatr, konsert salonlarında, vahid qrafik əsasında Bakıda, bölgələrdə, həmçinin
xarici ölkələrdə təşkil olunmuşdur.
Yubileylərlə bağlı sərgilər, elmi konfrans və simpoziumlar, müsabiqələr keçirilmiş, ədəbi-bədii
kompozisiyalar, teatr tamaşaları, ədəbi görüşlər təşkil olunmuş, kütləvi informasiya vasitələrində bu sənətkarlar
haqqında çoxsaylı məqalələr dərc edilmiş, radio və televiziya verilişləri hazırlanmışdır. Məsələn, xarakterik bir
faktı xatırladım: yubiley çərçivəsində yalnız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Mirzə Ələkbər Sabirin
yaradıcılığına aid 6 kitab (“Hophopnamə”nin yeni tərtibatı da daxil olmaqla) nəşr olunub, Nizami Gəncəvinin,
Məmməd Səid Ordubadinin, Xurşidbanu Natəvanın, Əhməd Cavadın, Hüseyn Cavidin, Mirzə Fətəli
Axundzadənin yaradıcılığını əhatə edən kitablar işıq üzü görüb.
- Şərqi Qərbə və bütövlükdə bütün dünyaya tanıdan Nizami ümumbəşəri şairdir və dünya ədəbiyyatında
onun yeri əvəzsizdir. Bu mənada Nizami Gəncəvinin yubileyinin möhtəşəm keçiriləcəyini bəri başdan
demək olar...
- Şübhəsiz ki, Azərbaycanın dahi şairi bizim eranın ən parlaq istedad sahiblərindən biridir. Nizami Gəncəvi
qüdrətli qələmi ilə XII əsrdən başlanan Azərbaycan intibahının qızıl səhifələrini yazmışdır. Dünya ədəbiyyatına
“Xəmsə” adlı söz xəzinəsi bəxş etmiş, eyni zamanda 800 il ərzində Azərbaycan insanının özünüdərkində və
dünyagörüşünün formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Nizaminin yubileyinin qeyd olunması məsələsi müxtəlif
vaxtlarda gündəmə gəlmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev haqlı olaraq demişdir ki, Nizami Gəncəvi elə dahi şairdir
ki, onun yubileyi hər il qeyd olunmalıdır.
Tarixi şərait bəzən bu sənət bayramlarının xalq tərəfindən yad edilməsinə mane olmuşdur. İlk dəfə Nizami
Gəncəvinin yubileyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi təşəbbüsü dahi şairin 800 illik yubileyinə təsadüf edir.
Bu barədə qərar 1939-cu ildə qəbul edilsə də, İkinci Dünya müharibəsi buna imkan verməmişdir.
1970-ci illərdə ümumən respublikamızda klassik mədəni irsimizin öyrənilməsi baxımından tamamilə yeni
mərhələ başlayır. Həmin mərhələ xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz onun
təşəbbüsü ilə qəbul edilən “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini,
nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” 1979-cu il 6 yanvar tarixli qərar bu istiqamətdə
kompleks vəzifələr irəli sürərək, Nizami irsinin və ümumən orta əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin sistemli
araşdırılması üçün geniş perspektivlər açıb. 1981-ci ilin avqust ayında Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 840
illiyi
haqqında
qərar
isə
nizamişünaslıqda
əsaslı
dönüş
yaradıb.
Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1981-ci ildə şairin 840 illiyi geniş qeyd olunmuş, Bakıda,
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Moskvada, keçmiş SSRİ-yə daxil olan digər respublikalarda Nizami Gəncəvi təntənəsi nümayiş etdirilmişdir.
Ümummilli liderin hakimiyyətdə olduğu illərdə böyük mütəfəkkirin adını əbədiləşdirən heykəllər ucaldılmış,
onun adına yüzlərlə məktəb, şəhər, qəsəbə, kənd, prospekt, küçə, mədəniyyət sarayı, kinoteatr verilmiş, haqqında
bədii və sənədli filmlər, musiqi əsərləri, romanlar yaradılmışdır. 1991-ci ildə Nizami Gəncəvinin 850 illiyi ilə
əlaqədar yubiley tədbirləri keçirilməli idi. Lakin ölkədəki dərin siyasi, iqtisadi və sosial böhran buna imkan
vermədi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 23-dekabr 2011-ci il tarixli sərəncamı böyük söz
ustadının öz aktuallığını bu gün də qoruyub saxlayan irsinə verilən ən yüksək qiymətdir. Bu vacib sənədin icrası
məqsədilə, deyildiyi kimi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən aidiyyəti qurumların təklifləri toplanaraq
tədbirlər planı hazırlanmış və 16 mart 2012-ci il tarixli əmrlə təsdiq olunaraq icraya götürülmüşdür.
- Nizami Gəncəvi yaradıcılığı, şəxsiyyəti hər zaman ədəbiyyatşünasların diqqətini çəkib, onun
haqqında çoxsaylı tədqiqat əsərləri yazılıb. Şairin əsərləri dünyanın ən zəngin kitabxanalarını bəzəyir və
bu gün Nizami irsini dünyaya tanıtmaq üçün daha böyük imkanlarımız var. Yubileylə bağlı hansı nəşrlər
işıq üzü görüb. Eyni zamanda Nizami yaradıcılığı ayrı-ayrı sahələrdə necə əks olunub?
- Əvvələn qeyd edim ki, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Xəmsə” nəfis tərtibatla işıq üzü görmüşdür. Bu, Nizaminin yubileyinə, həqiqətən də, böyük
hədiyyədir. Azərbaycan, rus və digər xarici ölkə alimlərinin (nizamişünaslar Həmid Araslı, Nüşabə Araslı, Azadə
Rüstəmova, Rüstəm Əliyev, Cabbar Məmmədov, Yevgeni Bertels, Nikolay Marr, İqnati Kraçkovski, Aqafangel
Krımski, Vahid Dəstgirdi, Səid Nəfisi və başqaları) Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş əsərlərinin Azərbaycan
dilinə və xarici dillərə tərcümə edilərək nəşr olunması və onların elektron variantlarının internetdə yerləşdirilməsi
sahəsində uzunmüddətli proqramın tərtib olunması ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır. Nizami Gəncəvi haqqında
sənədli film üzərində işlər yekunlaşmışdır, ekran əsəri təntənəli yubiley mərasimi çərçivəsində tamaşaçılara
təqdim olunacaqdır. Filmin ingilis və rus dillərinə tərcüməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Nizaminin sözlərinə
yazılmış mahnılardan ibarət disk hazırlanıb və sentyabrın 19-da Milli Kitabxanada təqdimat mərasimi keçirilib.
İl ərzində mütəmadi olaraq ölkənin mətbuat orqanlarında (“Azərbaycan”, “Ədəbiyyat qəzeti”, “Mədəniyyət”,
“525-ci qəzet” və s.) Nizami Gəncəvi irsi ilə bağlı məqalələr dərc edilmişdir.
- Nizaminin 870 illik yubileyi yəqin ki, bir çox ölkələrdə də qeyd olunacaq?
- Azərbaycanın xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərində Nizami Gəncəvinin
yubileyinə həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı mütəmadi olaraq məlumatlar daxil olur və diplomatik
korpusun səyləri nəticəsində, demək olar ki, dünyanın hər yerində böyük şairin unudulmaz xatirəsi yad edilir.
Bu yerdə bir məqamı da xüsusi qeyd edim ki, 2012-ci ilin aprelində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü
ilə İtaliyanın paytaxtı Romanın “Villa Borqhese” parkında Nizaminin heykəlinin ucaldılması dahi şairə olan
ümumbəşəri ehtiramın bariz nümunəsidir.
Hindistanın Azərbaycandakı səfirliyinin təklifini nəzərə almaqla Dehli şəhərində Nizami Gəncəviyə həsr
edilmiş elmi konfrans, dekorativ, rəsm, xalça, numizmatika və tematik kitab sərgisi ilə bağlı təşkilati işlər görülür.
Bu tədbirlərin 2012-ci ilin noyabr ayında keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Moskvada Nizami Gəncəvinin heykəli önündə və azərbaycanlıların ictimai təşkilatı olan “Şəhriyar” ədəbi
məclisi ilə birlikdə “Bakı” kinoteatrında “Nizami poeziya günləri” keçirilib. Hər iki tədbirdə şairin əsərlərindən
parçalar, onun sözlərinə yazılmış mahnılar və muğamlar səsləndirilib. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində
“Nizami obrazları təsviri sənətdə” adlı sərginin və Rusiya Dövlət Ermitajında Azərbaycanla bağlı eksponatlardan
ibarət sərginin təşkili ilə bağlı tərəflər arasında danışıqlar aparılır.
Avstriyanın Milli Kitabxanasında saxlanılan “Xəmsə” əlyazmasının UNESCO-nun “Dünya Yaddaşı”
proqramı üzrə müvafiq siyahıya daxil edilməsi və Azərbaycan, alman və ingilis dillərində nəşri, Avstriya Milli
Kitabxanasında Nizami Gəncəviyə həsr olunan sərginin təşkili istiqamətdə işlər davam etdirilir. “Nizami
yaradıcılıq məktəbinin” formalaşmasının 850 illik yubileyi UNESCO-nun yubileylər proqramına təqdim edilib.
Respublika kitabxanalarında mütəmadi olaraq Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına həsr olunmuş dəyirmi
masa və kitab sərgiləri təşkil edilir. Onun haqqında elektron ensiklopediyalarda olan bütün məqalələrin
yoxlanılması, məlumatların dəqiqləşdirilməsi və şairin 870 illik yubileyinin bu məqalələrdə qeyd edilməsi ilə
bağlı işlər aparılmışdır və bütün zəruri materiallar bir sıra xarici dillərdə internetdə yerləşdiriləcəkdir.
- Böyük şairin Gəncədə və Bakıda keçiriləcək təntənəli yubileyinə hazırlıq nə yerdədir?
- Gəncədə Nizami Gəncəvi irsinin əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar xeyli işlər görülüb. Şairin məqbərəsi əsaslı
şəkildə təmir edilib, Nizami Gəncəvi Muzeyinin tikintisinə başlanılıb. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyəti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi tərəfindən çoxsaylı tədbirlər
təşkil olunub. Milli Kitabxana tərəfindən “Nizami Gəncəvi” saytının Azərbaycan, ingilis, fransız və rus dillərində
hazırlanması üzərində işlər başa çatdırılmaq üzrədir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illiyinə
həsr olunmuş təntənəli yubiley tədbirinin keçirilməsi haqqında” 12.09.2012 tarixli əmrinə əsasən Gəncədə və
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Bakıda reallaşacaq tədbirlərə hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Yubiley proqramına uyğun olaraq, sentyabrın
29-da Gəncədə silsilə tədbirlər keçiriləcək. İlk öncə Azərbaycan mədəniyyətinin yüksəlişi, mədəni-mənəvi irsin
qorunması, sonrakı nəsillərə töhfə verilməsi sahəsində misilsiz xidmətlər göstərən ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsi ziyarət ediləcək, dahi söz ustadının məqbərəsi önündə yubiley mərasiminin açılışından sonra
şairin yaradıcılığının motivləri əsasında ədəbi-bədii kompozisiya, musiqi və poeziya nümunələri təqdim olunacaq.
Sentyabrın 30-da Gəncə şəhərində dünyanın 20-dən çox ölkəsindən qonaqların, nizamişünasların iştirakı ilə
beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək. Oktyabrın 1-də isə Bakıda, Heydər Əliyev Sarayında təntənəli yubiley
tədbiri olacaq. Tədbirdə Nizami əsərlərinin əsasında bədii nümunələr təqdim ediləcək.
Mədəniyyət. - 2012.-28 sentyabr. - № 70. - S. 5 .
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Bakıda Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd
edilmişdir
Xəbər verildiyi kimi, ölkəmizdə Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr
olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir.
Dahi mütəfəkkirə həsr edilmiş tədbirlər oktyabrın 1-də Heydər Əliyev Sarayında davam etdirilmişdir.
Sarayın foyesində dahi söz ustadı ilə bağlı hazırlanmış kitab və rəsm əsərlərindən ibarət sərgi qonaqlar
tərəfindən böyük maraqla izlənilmişdir.
Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
“Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2011-ci il
23 dekabr tarixli Sərəncamını tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırmışdır. Bildirmişdir ki, Nizami Gəncəvinin
qüdrətli qələmi ilə 800 il bundan əvvəl meydana gələn Şərq, o cümlədən Azərbaycan intibahının qızıl səhifələri
yazılmışdır. O, bəşəriyyətin bədii söz aləminə “Xəmsə” adlı xəzinə verməklə milli və bəşəri dəyərlərin tamamilə
yeni bir mənzərəsini yaratmışdır. Dahi şair söz meydanında elə bir nizam yaratmışdır ki, 800 ildən bəri Şərqdə və
Qərbdə, Şimalda və Cənubda, “Nizami” kəlməsi şair sözünün sinonimi kimi səslənməkdədir. Bu ilin əvvəlindən
Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Sərəncamına uyğun olaraq ölkəmizin bütün şəhər və rayonlarında silsilə
tədbirlərin keçirilməsinə başlanılmışdır. Bu tədbirlərin zirvəsi iki gün əvvəl Gəncə şəhərində - böyük şairin
vətənində, yaşadığı doğma torpaqda çox möhtəşəm təntənə ilə və xeyli sayda qonaqların iştirakı ilə həyata
keçirilmişdir. Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü
ilə bu il İtaliyanın Roma şəhərində Avropada ilk olaraq böyük şairimizin abidəsi ucaldılmışdır. Həmçinin
sentyabrın 30-da Gəncədə “Xəmsə”nin tam külliyyatı təqdim olunmuş və bu töhfələrə görə biz, bütün
Nizamisevərlər və mədəniyyət ictimaiyyəti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya
təşəkkürümüzü bildiririk.
Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev Nizami Gəncəvi dühası, onun bəşəri irsi, dahi şairin yaradıcılığını
tədqiq edənlərin sənətkarla bağlı gəldikləri qənaət haqqında geniş məlumat vermişdir. Bildirmişdir ki, onun 68
illik ömründən (1141-1209-cu illər) qalan mirasın bədii estetik, ictimai-fəlsəfi mahiyyəti və miqyası nəinki 68
ilin, hətta aradan keçən 870 ilin təcrübələrinə sığışmır. Ona görə Nizami daim müasirdir və qərinələrin çağdaşıdır.
Təsadüfi deyildir ki, onun əsərləri əsrlər boyu tədqiq olunsa da, bu günün özündə də nizamişünaslıq yeni-yeni
mülahizələr söyləyir və elmi-nəzəri mübahisələr aparılır. Əsrlər bir-birini əvəz etdikcə Nizami ədəbi irsi hər dəfə
yeni nəzəri-estetik baxış bucağı tələb edir.
Elçin Əfəndiyev vurğulamışdır ki, 30 il bundan əvvəl Ümumittifaq səviyyəsində dahi Nizami Gəncəvinin
840 illik yubileyinin keçirilməsi məhz ulu öndər Heydər Əliyevinin şəxsi nüfuzu sayəsində mümkün olmuşdur.
O vaxtdan illər keçir, dünyanın siyasi xəritəsi və ictimai quruluşu kökündən dəyişir, ancaq Nizami irsinə heç bir
ziyan dəymir. Əksinə, Nizaminin doğma xalqı ilə mənəvi təması daha da artır. Bu mənada Azərbaycan Prezidenti
ilham Əliyevin dahi şairin 870 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı müvafiq Sərəncamı çox əhəmiyyətlidir.
Yubiley tədbirində Misirin məşhur İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru İsmayıl Səragəldin, Qazaxıstan
Respublikasının UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi Oljas Süleymenov, Xalq Yazıçısı Anar, Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev, İtaliya Şərqşünaslıq İnstitutunun professoru, türkoloq Mikeli Bernandini
dahi şairin irsinin əhəmiyyətindən danışmışlar.
Rəsmi çıxışlardan sonra tədbir maraqlı konsert proqramı ilə davam etmişdir.
Xalq qəzeti. - 2012.-2 oktyabr. - № 220. - S. 4 .
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Oljas Süleymenov: “Yazmaq! Dayanmadan yazmaq! Nə qədər çətin olsa da, yazmaq!
Bütün inkişaf edən dünyanı, həyati, bəşəriyyəti sözə çevirmək!”
Pərvinin həmsöhbəti qazax şairi, yazıçı-ədəbiyyatşünası Oljas Süleymenovdu.
Pərvin: Azərbaycana budəfəki səfərinizin “səbəbkar”ı Nizamidi. Bilirik ki, Azərbaycan Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin dəvəti ilə dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyində iştirak üçün təşrif
buyurmusunuz ölkəmizə. Gəncədə keçirilən tədbirlər artıq yekunlaşmaq üzrədi. İstərdim ilk öncə tədbirlə bağlı
təəssüratlarınızı bizimlə bölüşəsiniz.
Oljas Süleymenov: Təşəkkür edirəm. Azərbaycana vaxtaşırı səfərlərim olur. Amma budəfəki gəlişimin
səbəbi, dediyiniz kimi, Nizaminin yubileyidir. Artıq iki gündü Gəncədə Nizamiylə bağlı mərasimlərdə iştirak
edirəm. İstər-istəməz 30 il öncəni xatırlayıb müqayisə aparıram. Onda Nizaminin 840 illik yubileyinə, indiki
Gəncə, o zamankı Kirovabad şəh ərinə gəlmişdim. O zaman h əmin tədbiri Heydər Əliyev təşkil etmişdi. Adətən
yubileylər yuvarlaq rəqəmlərlə bağlı keçirildiyindən, təəccüblənmişdik. Onda mən Heydər Əliyeviçdən bu barədə
soruşdum. O cavab verdi ki, Nizami kimi dahilərin yubileyini hər il qeyd etmək olar. Bu sözlərin arxasındakı
mənanı sonralar daha yaxşı anladım. Təəssüf ki, Nizaminin 850 illiyi 1992-ci ilə, Azərbaycan üçün çox çətin bir
dövrə təsadüf etmişdi, ona görə yubileyi təmtəraqla qeyd etmək imkanı olmamışdı. Və mən 1992-ci ildə Heydər
Əliyevin on il öncəki sözlərinin dərinliyini çox dəqiq dərk etmişdim. Mənə elə gəlir ki, o bəlkə də qarşıda
yaşanacaq çətinlikləri öncədən duyduğu üçün belə etmişdi. Bu gün də Nizaminin 870 illik yubileyi qeyd olunur
və bu, yuvarlaq rəqəm deyil - mən Heydər Əliyevə ənənəni pozduğuna görə minnətdarlıq hissi duyuram. Çünki
belə tədbirlər Nizami kimi böyük bir şəxsiyyətin, dahi şairin bu torpaqda yaşayıb-yaratdığını insanlığa xatırladır.
Mən sevinirəm ki, İlham Əliyev də atasının qoyduğu, yaxud dəyişdirdiyi adəti davam etdirərək bu cür sərəncam
verib. Çünki Nizaminin yubileyi sonraya saxlanılmamalıdı.
Pərvin: 1992-ci ildən danışdınız. Ölkədəki ab-hava, ovqat Nizamini belə unutdurmuşdu. Siz o zamandan
bəri Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini həm uzaqdan, həm də yaxından izləyən adam kimi bugünkü durumu
necə dəyərləndirərdiniz?
Oljas Süleymenov: 2002-ci ildən Qazaxıstanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsiyəm. Bu işimlə,
yazıçılıqla əlaqədar, yaxud sadəcə gəzmək üçün müxtəlif ölkələrə səfərlərim olur. Son illərdə Azərbaycan
mədəniyyətinin, incəsənətinin uğurları həqiqətən heyrətamizdi. Azərbaycan öz müstəqilliyini çətinliklə əldə etmiş
ölkədi. Təbii ki, müharibənin fəsadları bu gün də müəyyən dərəcədə hiss olunur. Amma bununla yanaşı,
mədəniyyət, ədəbiyyat sahəsində xeyli işlər görülüb. Mənə belə gəlir ki, bu, hər şeydən öncə dövlət başçısının
xidmətidi. İlham Əliyev xalqa xidmət edir, Mədəniyyət və turizm naziriniz Əbülfəs Qarayev də onun verdiyi
tapşırıqları vicdanla yerinə yetirir. Nəticədə sənət qazanır. Səmimi deyirəm, başqa ölkələrdə mədəniyyət nazirləri
bu qədər işgüzar və qabiliyyətli deyillər. Bu da məni Azərbaycanı sevən adam kimi sevindirir.
Pərvin: Son illər yaradıcılığınız haqqında geniş məlumatlı deyilik. Şeirdən, poeziyadan uzaqlaşmağınızın
səbəbi çox maraqlıdı. Azərbaycan oxucusu sizin şeirlərinizi istər rus dilində, istərsə də Cabir Novruzun
tərcüməsində oxumuşdu...
Oljas Süleymenov: Yaradıcılığımın ilk illərində şeir yazmağa meylim bundan daha artıq idi. Bizləri 60cılar nəslinə aid edirlər. Elə o dövrlərdə şeirlərim çox çap olunurdu. Bir sıra dillərə, o cümlədən Azərbaycan dilinə
tərcümə olunmuşdu şeirlərim. Son illərdə də fikirlərimin poetik ifadəsinə ara-sıra ehtiyac duyuram. Bəzən
düşüncələrini nəsrlə ifadə edə bilmirsən. Onda şeirə üz tutmalı olursan. Amma son şeirlərim oxucu üçün deyil
hələlik. Bəlkə nə vaxtsa fikrim dəyişsə, ola bilər.
Pərvin: İndi haqqınızda yazılan əsərlər öz əsərlərinizdən daha çoxdur yəqin ki...
Oljas Süleymenov: (gülür) Belə demək olar. Əslində nəsr sahəsində ciddi işlər görürəm, çox yazıram.
Amma az çap olunuram. Hazırda bir kitab üzərində işləyirəm. Əvvəlcə bu kitabın adını “1001 söz” qoymaq
istəyirdim. Sonra fikrimi dəyişdim və sadəcə “1001” adlandırmaq qərarına gəldim. Kitabı belə adlandırmaq
istəyim Jan Jak Russonun sözlərindən yaranıb. O demişdi ki, 1000 yol insanı azdırır, 1 yol isə həqiqətə aparır və
həmin o bir yol minincidən sonra gəlir. Fikir verin, həqiqətə aparan yol birinci, onuncu, yüzüncü deyil, məhz
minbirinci yoldu. Doğru yolu tapmaq üçün min dəfə səhv istiqamətdə gedib, sınaqdan keçirib, çaşıb, azıb əziyyət
çəkməlisən.
Pərvin: Maraqlıdır. Haqqında danışdığınız “1001” kitabı nədən bəhs edir?
Oljas Süleymenov: Belə demək olar ki, “1001” kitabı şüurlu insanın yaranma tarixi barədədi. Eyni
zamanda, kitabda yazının, dinin, mədəniyyətin və sairənin yaranma tarixçəsinə də toxunulur. Hazırda kitab
üzərində işlər davam edir. Qeyd edim ki, biz UNESCO ilə layihə təşkil etmişik. Həmin layihə çərçivəsində 2008ci il iyun ayında Parisdə Qazaxıstan daimi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə “Xalqların birinci böyük köçü” adlı
Beynəlxalq Konfransı keçirilmişdi. Bu Konfrans Homo-sapiensin Afrikadan çıxıb başqa qitələrə yayılması
mövzusundaydı. İkinci “Amerikada məskunlaşma” adlı konfrans isə ötən il Nyu-Yorkda Kolumbiya
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Universitetinin bazasında baş tutdu. Bu ilin sonu, yaxud gələn ilin əvvəlində isə “Cənub-Şərqi Asiyada
məskunlaşma” mövzusunda konfransın Çində keçirilməsi nəzərdə tutulur. İndiyə kimi bu konfranslarda
Qazaxıstanın, Fransanın, İtaliyanın, Rusiyanın, Böyük Britaniyanın görkəmli genetika, arxeologiya,
antropologiya, linqvistika üzrə alimləri iştirak ediblər. Onlar çıxışlarında millətlərin ilk böyük miqrasiyalarının
səbəbləri, hərəkət istiqamətləri, Avropada, Mərkəzi Asiyada, Amerikada məskunlaşmalar barədə öz ehtimallarını
irəli sürmüşdülər. Bu barədə müzakirələr keçirilmişdi. Həmin materiallardan ibarət toplular rus və ingilis dilində
işıq üzü görüb. Dediyim kitabın yazılmasında, toplanmasında məhz bu konfransların əhəmiyyəti böyükdü. Yeri
gəldikcə həmin çıxışlardan əldə etdiyim faktları da “1001” kitabıma əlavə edirəm.
Pərvin: Bu kitabla bağlı çoxmu işləriniz, araşdırmalarınız qalır? Ümumiyyətlə, kitabın oxuculara təqdim
olunmasını nə zamana planlaşdırırsınız?
Oljas Süleymenov: Bu çox geniş bir araşdırmadı. Linqvistika, dilçilik, tarix, dinin yaranmasına tamamilə
yeni baxış ortaya qoymaq niyyətindəyəm. Ona görə də kitab üzərində işin yaxın günlərdə yekunlaşacağına
inanmıram. Amma ümid edirəm ki, ən azından kitabın bir hissəsi, deyək ki, “Türklərin böyük köçü” adlanan
bölüm işıq üzü görəcək.
Pərvin: Doğrusu, bu sahədə məlumatımız azdı. Amma dediklərinizdən belə qənaətə gəldim ki, “1001”
kitabınızı “Az i Ya”nın davamı da hesab etmək olar, elə deyilmi?
Oljas Süleymenov: Əlbəttə! Belə hesab etmək olar. “Az i Ya”dan sonra bu mövzuda “Türklər tarixdən
qabaq” adlı kitabım 2001-ci ildə işıq üzü görmüşdü. Bu kitab da qədim türk dilləri və yazısı haqqında idi. “Türklər
tarixdən qabaq” və “1001” kitablarını “Az i Ya”nın davamı saymaq düzgündü.
Pərvin: Bu yerdə bir uşaqlıq xatirəmi sizinlə bölüşmək istərdim. Yadımdadı ki, evimizdə sizin “Az i Ya”
kitabınızın bir neçə nüsxəsi vardı. Onda hamı bu kitaba “yoluxmuşdu”. Böyüklərin bu əsəri müzakirə etmələrinin
də tez-tez şahidi olurdum. O zamanlar mən elə bilirdim ki, siz azərbaycanlısınız. Düşünürdüm, maraqlıdır, bizim
millətdə Oljas adlı ikinci bir adam varmı? Məncə, 80-ci illərin sonunda balaca bir uşağın sizi öz həmyerlisi hesab
etməsi simvolik hadisədi.
Oljas Süleymenov: (gülür) Çox maraqlı hadisədi həm də. Əlbəttə, uşaqların düşüncələri saf olur.
Azərbaycanda özümlə bağlı çoxlarından “bizim yazıçı” ifadəsini eşitmişəm. Bu ölkə mənə olduqca doğmadır.
Mənim bura xüsusi münasibətim var. Eyni zamanda, Azərbaycanda mənim köhnə, fəal, sadiq oxucularım çoxdu.
Hələ ilk kitablarımdan mən bu ölkənin vətəndaşlarından müxtəlif müsbət rəylər almışam. Allaha şükürlər olsun
ki, burada saysız-hesabsız dostlarım var. Ötən il 75 illik yubileyim ölkənizdə çox böyük təmtəraqla qeyd edildi.
Əlbəttə, təkcə bu faktın özü Azərbaycanın mənə çox mehriban, doğma olmasından xəbər verir.
Pərvin: 2006-cı ildə 70 illik yubileyiniz münasibəti ilə Azərbaycan prezidenti tərəfindən “Şöhrət” ordeninə,
ötən il isə 75 yaşınız ərəfəsində “Dostluq” ordeninə layiq görülmüsünüz...
Oljas Süleymenov: Bəli. Azərbaycan hökumətinin qayğısını həmişə hiss etmişəm. Ən azı ildə iki dəfə
Bakıya səfərim olur. Burada sadəcə küçədə gəzərkən insanların isti münasibətini görürəm. Və bu mənim
məsuliyyətimi daha da artırır. Eyni zamanda Bakının dinamik inkişafını müşahidə etmək də mənə hədsiz zövq
verir.
Pərvin: Bunu deməyiniz məni bir qədər təəccübləndirir. Çünki sizin həmyaşıdların əksəriyyəti öz
tanıdıqları, sevdikləri Bakının “yoxa çıxması”ndan şikayət edirlər.
Oljas Süleymenov: Yox, mən belə düşünmürəm. Əlbəttə, köhnəliyi, adət-ənənələri qorumaq, saxlamaq
olar. Amma köhnəliyi keyitməklə, dondurmaqla qiymətə mindirmək olmaz. Bütün bunlar insanla, millətlə
vəhdətdə inkişaf etməlidi. Hər dəfə Bakıya gələndə onun görkəminə yeni nələrinsə əlavə olunduğunu görürəm.
Son vaxtlarda Dənizkənarı Bulvar hər birimizi heyrətləndirir. Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, Bakının
gözəlləşməsində qadın zövqü açıq-aydın duyulur. Bu da mənə belə gəlir ki, birinci ledi Mehriban xanım
Əliyevanın zövqüdü. Və sizin milli adətlərinizin, incəsənətinizin bu inkişafda, yeniliklərdə öz əksini tapması çox
gözəldi.
Pərvin: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatını izləmək imkanınız olurmu? Sizcə ədəbiyyatımız da şəhərimiz
kimi yenilənirmi?
Oljas Süleymenov: Çox böyük təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, son illərdə ümumiyyətlə, az oxuyuram.
Daha doğrusu, bədii kitablardan uzaq düşmüşəm. Çünki dediyim kimi, üzərində işlədiyim əsərin mövzusuyla
bağlı tarixi, elmi kitablar oxuyuram. Əsas zamanım buna gedir. Təbii, ictimai işlər də vaxt darlığı yaradır.
Pərvin: “Az i Ya” kitabınızın məşhurluğundan, bir dövrdə bestseller olmasından danışdıq. İndi də
bestseller yazılır. Amma xüsusən sizin həmyaşıdlarınız kitaba bugünkü münasibətdən çox şikayət edirlər...
Oljas Süleymenov: Bu gün ədəbiyyat, kitab bütövlükdə böhran vəziyyətindədi. Yəni təkcə Azərbaycanda,
Qazaxıstanda, Rusiyada deyil, bütün dünyada eyni dərəcədə çətin dövr yaşanır. Yeni informasiya vasitələri kitabı
sıxışdırırlar. Deyək ki, kompyuter, internet və s. Əvvəllər kitabın rəqibi təkcə televizor idi. Amma indi vəziyyət
daha çətindi. Yeni gələn nəsil demək olar ki, kitab oxumur. Lakin inanıram ki, bu müvəqqəti haldı. Hər halda
kitabın zamanının yenidən gələcəyini düşünürəm. 6000 min il əvvəl Şumerdə yazı yarananda gil lövhələrdə gildən
kitablar yazılmışdı. Buna qədərki yüzlərlə minilliklərdə yazı ümumiyyətlə, olmayıb. Ona görə mədəniyyətin
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cəmisi 6000 ildir inkişaf etməyə başladığını demək olar. Yəni əslində dünyanın tarixi kitabdan başlanıb, həmin
gil kitablardan. Bəzi xalqlar öz yazılarına fasilə veriblər, bir dövr olub ki, itiriblər yazı vərdişlərini. Hazırda onların
tarixində də bir qırıqlıq var. Yazı olmayan dövrlərin tarixini öyrənə bilmirlər. Mən bəzən Elmlər Akademiyasında
tarixçi alimlərimizə də bu barədə suallar verirəm. Əslində hesab edirəm ki, dissertasiyalar müdafiə etməkdənsə,
tarixi müdafiə etmək lazımdı. Ona görə də tarixi mövzularda yazmağa üstünlük verirəm.
Pərvin: “Az i Ya”nın girişində belə bir fikir işlədirsiniz: “Mənim balaca kitabxanamda yalnız həmişə
yenidən qayıtdığım kitablar saxlanır”. Sizcə, ədəbiyyata marağın, hörmətin azaldığı dövrdə yazıçılıqdan
yorulmamaq, küsməmək və təkrar-təkrar oxunacaq kitablar yazmaq üçün nə eləmək lazımdı?
Oljas Süleymenov: Yazmaq! Dayanmadan yazmaq! Nə qədər çətin olsa da, yazmaq! Kitabın ulduzunun
yenidən doğmasını gözləmədən yazmaq! Bütün inkişaf edən dünyanı, həyatı, bəşəriyyəti sözə çevirmək! Yalnız
bu zaman kitabın ulduzu doğacaq.
P.S.
Gəncə İcra Hakimiyyətinin binası önündə Nizamiyə həsr olunmuş sərgiyə baxa-baxa Oljas Süleymenova
yaxınlaşıb müsahibə verməsini xahiş etmişdim. Əvvəlcə qəzetimizin adının mənasını soruşmuşdu. “525-ci
qəzet”in adının tarixçəsini danışanda gülümsəyir, “Belə orijinal adı olan qəzetə müsahibə verərəm” - deyir. Bir
kənara çəkilib skamyada əyləşirik. Yazıçıyla şəkil çəkdirmək, yaxınlaşıb ürək sözlərini demək istəyən gəncəlilər
söhbətə başlamağa macal vermirlər. Bir neçə dəqiqə fotoqraflıq etdikdən sonra nəhayət, sakitlik yaranır...
Söhbətin sonunda ayağa qalxıb minnətdarlığımı, arzularımı bildirəndə bayaqdan bəri yanımızda oturmuş bir
xanımın baxışlarından çaşıram. Yazıçıya təşəkkürlərimə reaksiyasından Oljas Süleymenovun xanımı olduğunu
anlayıram. Diqqətsizliyimdən çox utanır, pərt oluram. Dilim çaşır, elə bil rus dili də yadımdan çıxır bir anlıq,
amma birtəhər özümü toparlayıb üzrxahlıq edirəm: “Siz Oljas Omaroviçin həyat yoldaşızınız. Çox üzr istəyirəm.
Sizin yanımızda əyləşdiyinizi bilməmişəm”. Xanım üzündə qəribə bir razılıq və təbəssümlə cavab verir:
- Narahat olmayın. Mən buna öyrəşmişəm. Xoşdur mən ə...
Vəziyyəti yumşaltmaq üçün xanımın qoluna girirəm, stendlərin qarşısına keçib baxırıq. Sonrakı gündə də
qadını müşahidə edirəm. Günah məndə deyilmiş. Yazıçının xanımı özü, bilərəkdən gözəgörünməz olur. Hə!
Otelin qarşısında Oljas Süleymenovla şəkil çəkdirmək üçün sıraya düzülmüş adamların, konfrans zalında
yaxınlaşıb söz deyən, email adresi, telefon nömrəsi verənlərin, müsahibə vaxtı parkda “Az i Ya”nın filanıncı
səhifəsindən heyrətləndiyini bildirməyə can atanların yaxınlığında olur bu qadın. Amma sakit, səssiz,
gözəgörünməz... Həyat yoldaşının rahatlığını sanki bu yolla qoruyur. İddiasızlığı ilə! İndi düşünürəm ki, ola bilsin
xanım yanımızda elə-belə oturmayıbmış... Hay-küy salanlara şəhadət barmağını dodaqlarına yapışdırıb “Susss”
deyirmiş...
Kim bilir, bəlkə, Oljas Süleymenovun 1000 yol keçdikdən sonra yetişdiyi 1-ci yol elə öz xanımıdı.
525-ci qəzet.-2012.-6 oktyabr.-№182.-S.10-11.
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Yubiley başa çatdı
Dahi şairə məhəbbət isə yeni vüsət alıb
Nizami Gəncəvi elə böyük şəxsiyyətdir ki, onun yubileyini hər il keçirmək lazımdır!
Heydər ƏLİYEV
Əhməd İSAYEV
Qədim Gəncə belə möhtəşəm təntənə görməmişdi. Bu, əsl beynəlxalq bayram idi. 45 ölkədən 150-dən çox
nümayəndə gəlmişdi. Ölməz Nizaminin yurdu Gəncə 870 illik yubileyi tam hazırlıqla qarşıladı.
Neçə vaxt idi ki, Gəncə şəhəri dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq öz dahi oğlu, böyük
söz sərkərdəsi Nizami Gəncəvinin ad gününə hazırlaşırdı. Bu müddət ərzində şəhər başdan-başa abadlaşdı,
gözəlləşdi, tanınmaz oldu. Məqbərə kompleksi, Nizami meydanı, "Xəmsə" guşəsi, Nizami küçəsi, şairin adı ilə
bağlı olan digər yerlər tamamilə yenidən quruldu. Məqbərə kompleksindən tutmuş şəhərin ən müxtəlif guşələrinə
kimi hər yer al qumaşa büründü. Nizaminin portretləri, onun əsərlərindən fraqmentlər, miniatürlər, ulu şairin
müdrik sözləri hər yanı bəzəyir.
Bu müddət ərzində Nizaminin adı və ədəbi irsi ilə bağlı neçə-neçə əvəzsiz abidə yarandı. Bir-birindən
dəyərli işlər görüldü. Gəncədə altı şöbədən ibarət Nizami mərkəzi açıldı. Yubileyin tədbirlər planına uyğun olaraq
professor Xəlil Yusifli "Leyli və Məcnun" poemasını əruz vəznində tərcümə etdi, Samir Pişnamazzadənin
"Nizami Gəncəvi yaradıcılığına əxilik ideologiyasının təsiri" adlı monoqrafiyası, tanınmış alim Əfrasiyab
Vəkilovun "Blokadalı Leninqradda Nizami yubileyi" kitabı, professor Mübariz Yusifovun "Nizamidə
azərbaycançılıq" əsəri, habelə, "Gəncə şəhərinin tarixi" kitabı çap olundu. Otuz illik fasilədən sonra
"Nizamişünaslıq" jurnalının nəşri bərpa edildi. Avstriya, Almaniya, Böyük Britaniya kitabxanalarında, Saltikov
Şedrin adına Rusiya Milli Kitabxanasında və digər yerlərdə qorunan "Xəmsə" əlyazmalarının nadir nüsxələrinin
surətləri Gəncəyə gətirildi. "Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi" adlı çox dəyərli bir
monoqrafiya, şairin sözlərinə bəstələnmiş mahnılardan ibarət kompakt disk və sənətşünas Sevda
Qurbanəliyevanın hazırladığı "Nizami əsərləri miniatürlərdə" toplusu nəfis şəkildə sənətsevərlərə çatdırıldı.
Yubiley təntənələri Mərkəzi meydanda və məqbərə kompleksi önündə xüsusilə diqqəti cəlb edirdi. Hər yan
Nizamiyə gəncəlilərin sevgi və məhəbbətini əks etdirən nəhəng bir muzeyə bənzəyirdi. Ulu Gəncə Nizami
ovsununa düşmüşdü. "Xəmsə"nin motivləri əsasında hazırlanmış ədəbi-bədii kompozisiyalar, Nizaminin
sözlərinə bəstələnmiş romanslar, xalq mahnıları, folklor nümunələri qonaqların diqqətini daha çox cəlb edirdi.
Sentyabrın 29-da və 30-da Gəncədə Nizaminin adına daha bir sıra ünvanlar yarandı. Möhtərəm qonaqların
iştirakı ilə Beynəlxalq mərkəzin təməli qoyuldu. Nizaminin adını daşıyan yeraltı keçidin açılışı oldu. Beynəlxalq
konfrans keçirildi. Şəhər icra hakimiyyəti ilə İskəndəriyyə, Türkiyə, Gürcüstan və Kəşmir Milli kitabxanaları
arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolu, habelə Gəncə şəhəri ilə Tacikistan Respublikasının Xocənd
şəhəri arasında "Qardaşlaşmış şəhərlər" sazişi imzalandı.
Oktyabrın 1-də yubiley tədbirləri Bakıda - Heydər Əliyev Sarayında davam etdirildi. Bütün ölkəni bürüyən
bu möhtəşəm yubiley dahi Nizami Gəncəvinin ölməz irsinə ən böyük töhfə sayıla bilər. Əslində görülən hər bir
tədbir, burada deyilən hər bir söz, dünya miqyasında getdikcə marağı daha da artan nizamişünaslığa yeni bir töhfə
sayıla bilər. Ona görə də biz Gəncədə yubiley iştirakçılarının bəziləri ilə söhbət etdik. Bu da bir fürsətdir:
Azərbaycanın Baş nazirinin müavini, yazıçı Elçin Əfəndiyev:
- Nizami Gəncəvi dühası, onun 68 illik ömründən qalan mirasın bədii estetik, ictimai-fəlsəfi mahiyyəti və
miqyası nəinki 68 ilin, hətta aradan keçən 870 ilin təcrübələrinə sığışmır. Ona görə Nizami daim müasirdir və
qərinələrin çağdaşıdır. Təsadüfi deyildir ki, onun əsərləri əsrlər boyu tədqiq olunsa da, bugünün özündə də
nizamişünaslıq yeni-yeni mülahizələr söyləyir və elmi-nəzəri mübahisələr, müzakirələr aparılır.
Nizami Gəncəvi yaradıcılığı tədqiqatçılar üçün böyük yaradıcılıq mənbəyidir. Əsrlər, qərinələr bir-birini
əvəz etdikcə Nizami ədəbi irsi hər dəfə yeni nəzəri-estetik baxış bucağı tələb edir. Onun yaradıcılığı ilə təkcə Şərq
tədqiqatçıları deyil, eyni zamanda Avropa şərqşünasları da məşğul olmuşlar. Bu da onu göstərir ki, Nizami
yaradıcılığı Şərqlə Qərbin fəlsəfi, bədii estetik sintezi, vəhdətidir. O, bir tərəfdən Aristoteli, Platonu
mənimsəmişdirsə, o biri tərəfdən də Firdovsini, İbn Sinanı mənimsəmişdir. Bu baxımdan mütəfəkkir şairin
dünyagörüşündə bu iki aləmin vəhdəti yaranmışdır. Nizami yaradıcılığının gücü, qüdrəti onda idi ki, hansı
mövzuya yanaşırdısa, həmin mövzunu özününkü edirdi.
Qırğızıstanın xalq şairi Eqomberdi Ermatov:
- Mən bu böyük el bayramına Qırğızıstandan gəlmişəm. Nizaminin yubileyində iştirak etdiyim üçün böyük
fərəh duyuram. Axı Nizami Gəncəvi bütün türk elinin iftixarı, dünya poeziya aləminin bayraqdarıdır. Bu dahi
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şairin yaradıcılığı ilə Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda oxuduğum zaman tanış olmuşam. O vaxtdan Nizami
Gəncəvini təkcə sevmirəm, həm də onu özümə müəllim hesab edirəm. Nizaminin "Xəmsə"yə daxil olan "Yeddi
gözəl" poemasını qırğız dilinə tərcümə etmişəm. Həmin əsər kitab şəklində çoxminli tirajla dəfələrlə təkrar nəşr
edilib. Nizaminin böyüklüyü haqqında onu deyə bilərəm ki, bütün Şərq poeziyası Nizami Gəncəvidən başlayır.
Oljas Süleymenov (ictimai-siyasi xadim, yazıçı):
- Mən burada 30 il əvvəl Nizami Gəncəvinin 840 illik yubiley tədbirlərində olmuşam. Yadımdadır, çox
yaxşı keçdi. Mən o vaxt Heydər Əliyevə dedim ki, yubileylər adətən yuvarlaq tarixlərdə keçirilir. 840 il yuvarlaq
rəqəm deyil. Nə yaxşı 840 il yubiley kimi qeyd olunur. O böyük insan müdrikcəsinə cavab verdi: "Nizami Gəncəvi
elə böyük şəxsiyyətdir ki, onun yubileyini hər il keçirmək lazımdır".
Qəribədir ki, ulu şairə 850 illik yubiley qismət olmadı. Buna müharibə imkan vermədi. İndi budur, 30 ildən
sonra 870 illik yubiley tədbirlərinə qoşulmuşuq. Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyində iştirak etməyimlə iftixar
duyuram. Bu, əsl poeziya bayramıdır. Tədbirlər çox maraqlı, məzmunlu keçir, əsl Nizami Gəncəviyə layiq. Hər
on ildən bir belə əzəmətli yubiley tədbirləri keçirməyinizi təqdir edirəm və Sizə uğurlar arzulayıram.
Vayra Vike-Freyberqa (Latviyanın ilk qadın prezidenti):
- Biz Nizamini dahi bir şair kimi tanıyırıq. Eyni zamanda onu da bilirik ki, o, elmi-tədqiqatçı, öz dövrünün
alimi, humanizmi təşviq edən müdrik bir şəxs idi. Avropada intibah dövrü başlamazdan bir neçə əsr əvvəl Nizami
bu intibahın başlanğıcını qoymuşdu.
Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrdə mənim ölkəm Latviya işğal altında idi. O zaman biz öz epik ənənəmizi,
demək olar, itirmişdik. Sonralar biz ağızdan-ağıza, qulaqdan-qulağa yayılan şeirləri yazıya almışıq. 1966-cı ildə
həyat yoldaşımla belə qərara gəldik ki, bu irsi rəqəmsal formaya çevirək. Bu, çox müşkül məsələ idi. Kompyuter
aparatları çox iri idi. Böyük otaqlara güclə yerləşirdi. Yalnız rəqəmlərdən istifadə olunurdu. Mətnin yazılması çox
çətin idi. O zaman ikimiz də gənc professor idik. Hamı deyirdi ki, bu, boş xəyaldır. Həmin ideyaları həyata keçirə
bilməyəcəklər. Amma biz yolumuzdan dönmədik. Texnologiya inkişaf etdikcə çətin də olsa öz ideyalarımızı
reallaşdırdıq. Yüz minlərlə şeiri rəqəmsal formaya çevirərək insanlar arasında yaymağa başladıq. Hər il
milyonlarla oxucu bizim bu rəqəmsal formaya çevrilmiş əsərlərlə tanış oldu. UNESCO işimizi yüksək
qiymətləndirdi. İndi təkcə Latviya yox, dünyanın müxtəlif guşələrində saysız-hesabsız oxucu bu üsuldan
faydalanır.
Nizami ilə bağlı hər nə varsa hamısı toplanmalıdır. Müasir texnologiyalar buna imkan verir. Lazım deyil
ki, bütün əlyazmalarını bir mərkəzə yığaq. Bu inciləri sadəcə rəqəmsal formaya çevirməklə bütün dünyaya
yaymaq lazımdır.
Nizami Gəncəvi təkcə Gəncə şəhərinin yox, bütün dünyanın qürur duya biləcəyi bir şəxsiyyətdir. Şadam
ki, onun bu möhtəşəm yubileyində iştirak edirəm. Mən də öz duyğularımı hər bir azərbaycanlının, hər bir
gəncəlinin hissləri ilə bölüşür, dahi şairin irsinə böyük hörmətlə yanaşıram. Nizami Gəncəvi hər ehtirama layiqdir.
İsmayıl Serageldin (Misirin İskəndəriyyə kitabxanasının direktoru):
- Mən gəncəlilərə və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, belə möhtəşəm bir
tədbir keçirilir. Nizami Gəncəvi hər ehtirama layiqdir. Nəinki sırf bir ədəbiyyatın dahisi olubdur, fəlsəfə dahisi,
astronomiya dahisi, ümumiyyətlə, həyatın bütün sahələrində yeri və rolu olan ən müdrik şəxsiyyətlərdən biridir.
Nizami Gəncəvinin təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının və Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında yox, o cümlədən
bütün dünya mədəniyyətinin tərəqqisində böyük təkanverici rolu olubdur.
Şərq intibahının dahi şairi Nizami Gəncəvinin fikir və hikmətlərini dünyanın digər bölgələri ilə bölüşdüyü
üçün Azərbaycana təşəkkür edirəm.
Ərəb dünyasının tanınmasında və Misir ədəbiyyatının formalaşmasında da Nizami Gəncəvinin təsiri
əvəzsizdir. Məhz Nizami Gəncəvidən dünya miqyasında bəhrələnərək "Leyli və Məcnun" kimi neçə-neçə
məhəbbət dastanı yazılmışdır. Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun"dan başqa "Xosrov və Şirin" poemasının da
əsas cizgi xətlərinə baxdıqda görürsən ki, onun Şeksprin əsərlərinə ilhamverici təsiri olubdur.
Nizaminin nüfuzu silah gücündə və siyasi gücdə deyil, Nizaminin nüfuzu məhəbbət və ülvi münasibətlərin
və ali hisslərin üzərində qurulmuş bir qüvvədir. Mən burada seyr etdiyim heyrətamiz tədbirlərlə çox
təsirlənmişəm. Əminəm ki, bütün qonaqlar da bu tədbirin əhəmiyyəti və gözəlliyini qədərincə duyurlar.
Səfərim zamanı mən Misirdə olan mindən çox ədəbiyyatın əlyazmasının elektronlaşmış nüsxəsini Gəncəyə
hədiyyə etdim. Əminəm ki, bundan sonra da bizim Nizami Gəncəvi ədəbiyyatının təbliğində əməkdaşlığımız daha
çox olacaq, çünki bizim hökumətimiz İskəndəriyyə kitabxanasının rəhbərliyi ilə dünyanın bir sıra ölkələrində
Nizami Gəncəvinin tədbirlərinin keçirməsini planlaşdırır. Bu isə bizim çox dəyərli əlaqələrimizə yeni təkan
verəcəkdir.
Roza Otunbayeva - Qırğızıstan Respublikasının sabiq prezidenti:
- Dahi Nizaminin yubileyi ilə əlaqədar görülən tədbirlər məni valeh etdi. Bu möhtəşəm təntənələr göstərir
ki, Gəncə bu yubileyə xüsusi hazırlaşıb. Məhz xalqın əhval-ruhiyyəsinin yüksək olması nəticəsində biz belə
kütləviliyin şahidiyik. Nizami bizim də iftixar mənbəyimizdir. Qırğızıstanda 17 min azərbaycanlı yaşayır. Ona
görə istəyirik ki, biz də belə bir tədbir keçirək. Milli iftixarımız olan "Manas"ın yubileyi keçiriləndə unudulmaz
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Heydər Əliyevin iştirakını, müdrik çıxışını hamımız fərəhlə xatırlayırıq. Heydər Əliyev çox gözəl dedi ki, hər
sahədə qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsi müqəddəs bir işdir. Bu işi biz davam etdirməli, əbədi
yaşatmalıyıq. Qaldı Nizami Gəncəvinin dünya miqyasında yerinə, yurduna bu nurlu insan bütün bəşəriyyətin
fəxridir. Əbəs deyildir ki, hələ orta əsrlərdə Nizamini poeziyanın Allahı sayırdılar.
Şərq intibah dövrünün ən böyük nümayəndəsi Nizami Gəncəvi XII əsrdə günəşli Azərbaycanda anadan
olub və bədii estetik güc vasitəsilə "Xəmsə"də dünya ədəbiyyatını və fəlsəfəsini təmsil edib.
Nizamini hər gün, hər yerdə öyrənməliyik. Nə yaxşı ki, qonşu Tacikistanın məktəblərində Nizami dərsləri
keçirilir. Bizdə də bu iş təşkil edilsəydi, çox faydalı olardı. Nizaminin xeyli əsəri qırğız dilinə tərcümə olunub.
Lakin mən belə hesab edirəm ki, bu, hələ azdır. Nizami əsərlərini farsca yazsa da, ürəyi həmişə Azərbaycanla
döyünüb. Biz bunu onun hər bir əsərində çox aydın hiss edirik ki, o, əvəzsiz-bənzərsiz türk şairidir. Hamımız bu
dahi insanla fəxr edirik.
Yubiley təntənələri başa çatdı. Qədim Gəncədə ölməz şairə məhəbbət isə yeni vüsət alıb. Müxtəlif elm,
təhsil, mədəniyyət ocaqlarında oldum. Hər yerdə söhbət Nizaminin yubileyindən, dünya şöhrətli şairin ədəbi
irsindən gedir. Neçə yerdə dahi şairə həsr olunmuş muzeylər açılıb, guşələr düzəldilib, lövhələr, stendlər, plakatlar
hər yanı bəzəyir. 44 nömrəli bağça-məktəb-liseydə təcrübəli təhsil işçisi Knyaz Süleymanov deyir ki, yubileydən
sonra muzeyə gələnlərin sayı getdikcə artır. Yubileyin yekunları ilə əlaqədar olaraq bu günlərdə toplantı keçirdik.
İstər müəllimlər və istərsə də şagirdlər deyirlər ki, Nizaminin irsinin təbliğini daim davam etdirmək lazımdır. İlin
sonuna kimi biz yuxarı siniflərdə "Dünya şöhrətli Nizami" adlı yazı müsabiqəsini keçirmək fikrindəyik. Şəhərin
digər elm, təhsil və mədəniyyət müəssisələrində də yubiley başa çatsa da, rəngarəng tədbirlər davam edir.
Azərbaycan. - 2012.-7 oktyabr. - № 225. - S. 6 .
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Nizami haqqında söz
Nizaminin 870 illik yubileyində söylənmiş məruzə əsasında
ELÇİN
Şeyx Nizami 1141-ci ildə yalnız Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə, o dövrkü Şərqin mədəniyyət
mərkəzlərindən biri olan Gəncədə anadan olmuşdur və axır zamanlara qədər 1203-cü il tarixi göstərilsə də, son
tədqiqatlara görə 1209-cu ildə orada da vəfat etmişdir. Onun bu dünyadakı 68 illik ömründən qalan mirasın bədiiestetik və ictimai-fəlsəfi mündəricat və miqyası nəinki 68 ilin, hətta aradan keçən 870 ilin də çərçivələrinə
sığışmır, buna görə də Nizami daima müasirdir, qərinələrin çağdaşıdır.
Baxın, onun yaradıcılığıyla bağlı bu 870 ildə, elə bil ki, artıq hər şey deyilib, yüzlərlə tədqiqat işləri yazılıb,
kitablar nəşr olunub, ancaq bu günün özündə də nizamişünaslıq yeni-yeni kəşflər edir, yeni fikirlər söyləyir, yeni
mülahizələr irəli sürür və elmi-nəzəri mübahisələr aparır. Əsrlər bir-birini əvəz edir, siyasi-ictimai epoxalar
dəyişir və hər dəfə də Nizami ədəbi irsi daha təzə, daha yeni nəzəri-estetik baxış bucağı tələb edir.
Nizami Gəncəni “sehrkarlar yurdu” adlandırırdı, Gəncəni qədim Babilə bənzədirdi, özünü isə “mahir
sehrkar” hesab edirdi və öz yaradıcılığını “Gəncənin sərvəti” kimi təqdim edirdi. Ən başlıcası isə odur ki, bu
fikirləri bəlkə də başqa bir böyük sənətkar söyləsəydi, “özündən demək” kimi bir az naqolay səslənərdi, ancaq
Nizaminin dediklərini biz olduqca təbii qarşılayırıq, çünki burada istedadın imkanları ilə sənətkarın iddiası
arasındakı üzvi vəhdət əsrlərin süzgəcindən keçib və daima da göz önündədir.
X11 əsr Azərbaycan və ümumiyyətlə, islam aləmində sinkretik mədəniyyətin yüksək bədii-estetik zirvəyə
qalxdığı bir dövr idi. Yaxın və Orta Şərqdə yaşayan xalqların müştərək olaraq yaratdığı sinkretik mədəniyyət,
yəni “islam mədəniyyəti” böyük sənətkarların, o cümlədən də böyük şairlərin yetişməsi üçün münbit zəmin
yaradırdı və bura orasını da əlavə edək ki, həmin dövrdə Azərbaycanın şimalında və cənubunda yaranmış
dövlətlərə başçılıq edən Şirvanşahlar da, Eldəgizlər də xalqın və dövlətin inkişafında sənətin, ümumiyyətlə,
mədəniyyətin oynadığı böyük rolu dərk edərək, bu sahəyə xüsusi diqqət göstərirdilər. Eyni zamanda, Gəncə
dünyanın müxtəlif ölkələri ilə ticarət əlaqələri yaradan mühüm, bu günün istilahı ilə desək, magistral karvan
yolunun üzərində yerləşirdi və bütün bunlar böyük sənətkarların yetişməsi üçün münbit zəmin yaradırdı, ancaq
bütün bunlarla da bərabər, əlbəttə, əsas – istedad deyilən Allah vergisi idi.
Və bu vergi Nizamidən əsirgənməmişdi.
Nizami ömrü boyu Gəncədə yaşamışdır, Gəncədə təhsil almışdır, ancaq onun heyrətamiz savadı və
mütaliəsi yalnız bir şəhərin, hətta Gəncə kimi dövrünün yüksək mədəniyyətli bir şəhərinin belə yaratdığı
imkanlara sığışmır. O, pəhləvi, fars, ərəb, bir sıra nizamişünasların fikrinə görə yunan dillərini bilirdi, yalnız islam
dünyasının böyük qələm sahiblərinin, böyük filosoflarının deyil, eyni dərəcədə antik dövr müəlliflərinin
əsərlərinə, qədim dünya tarixinə dərindən bələd idi, Aristotelin, Platonun, Evklidin irsi də onun üçün Əl-Biruni,
İbn Sina, Əl-Farabi irsi kimi tamam şəffaf idi, elə bil o, bu nəhəng fikir sahiblərinin söylədiklərinə rentgen şüaları
ilə baxaraq, mahiyyəti, məğzi əxs edirdi. Onun “Sirlər xəzinəsi” də, “Xosrov və Şirin”i də, “Leyli və Məcnun”u
da, “Yeddi gözəl”i də, “İsgəndərnamə”si də insan və cəmiyyət, sənətkar və dövr, hökmdar və xalq, insani
hissiyatlar və əxlaq kodeksləri kimi əbədi problemlərin yüksək poetik ifadəsi ilə bərabər, məhz bəşəri səviyyəli
dərin fəlsəfi mahiyyəti ilə həmişəyaşardır, milli sənətin və ictimai fikrin faktı olmaqla bərabər, bəşəridir.
Məlumdur ki, Nizami “Xəmsə” poemalarının başlanğıcında Allaha, Peyğəmbərə, Hökmdara və İnsana
ünvanlanmış qəsidələr yazmışdır və elə bu ünvanların özü, elə bilirəm ki, onun dünyagörüşü, fəlsəfi
düşüncələrinin mündərəcatı üçün çox səciyyəvidir. O, “Quran”ı dərindən mənimsəmişdi, Həzrət Peyğəmbərin
hədislərinin fəlsəfi məzmununa dərindən varmışdı və Nizamiinin Hökmdar əməllərinə, İnsan əxlaq və
mənəviyyatına münasibətinin əsasında da həyatın, yaşayışın, ümumiyyətlə, kainatın məna və məzmunu ilə bağlı
ali dəyərlər dayanırdı.
Nizami bədiyyatında da, fəlsəfəsində də özündən əvvəlkiləri təkrar etmirdi, yalnız onun özünə məxsus olan
bədii-fəlsəfi söz deyirdi.
Baxın, “Xəmsə”də bəzən “Min bir gecə”, “Siyasətnamə”, “Qabusnamə” kimi məşhur Şərq yazılı
abidələrindən, dahi fars şairi Firdovsinin “Şahnamə”sindən bizə tanış olan süjetlərə, epizodlara rast gəlmək
mümkündür, ancaq bunlar heç vəchlə təkrar, hətta indiki kontekstdə təkrir də deyil, misal üçün, Şekspirin İntibah
novellalarından bəhrələnərək yazdığı “Hamlet”, “Otello”, “Romeo və Cülyetta” kimi tamam orijinal və
məxsusidir. Buna görə də akademik Y.E.Bertels “Nizami və Firdovsi” adlı olduqca maraqlı və sanballı əsərində
bu iki nəhəng ədəbi simaları müqayisəli şəkildə tədqiq edərək çox sadə bir nəticəyə gəlib çıxır: “Nizami –
Nizamidir, Firdovsi – Firdovsidir.”
Yaxud, yenə də baxın: Nizami istedadı məhəlli ərəb əfsanəsi olan “Leyli və Məcnun”u necə böyük bəşəri
bir səviyyəyə qaldırmışdır. Eyni zamanda, yəqin, bu da bəşəriyə aparan yolun məhz millidən keçməsi baxımından
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əlamətdardır ki, misal üçün, akademik Krımski Nizaminin kiçik müasiri Məhəmməd Övfiyə istinad edərək,
Nizami “Leyli və Məcnun”undakı Leylini də, Məcnunu da ərəb yox, Azərbaycan romantik qəhrəmanları hesab
edir.
Nizami yaradıcılığının birmənalı elmi-estetik təsnifatını vermək mümkün deyil. Kimdir
Nizami? Romantikdir? Bəli, romantikdir. Realistdir? Bəli, realistdir. Utopistdir? Bəli, utopistdir. Lirikdir, yoxsa
epik şair? Ən zərif qəzəllərin müəllifi kimi, əlbəttə, böyük lirikdir və yenə də, əlbəttə, mənzum roman-epopeyalar
müəllifi kimi böyük epik sənətkardır. Nizami yaradıcılığının miqyası milli və coğrafi sərhədlər tanımadığı kimi,
bu yaradıcılıq nəzəri təsnifatlar çərçivəsinə də yerləşmir.
Mən Nizaminin 870 illiyi münasibətilə məruzə hazırlayarkən, onun əsərlərini və onun haqqındakı elminəzəri ədəbiyyatı yenidən gözdən keçirdiyim zaman Nizami yaradıcılığının Qərbi Avropadakı ən yaxşı
tədqiqatçılarından biri olan Erix Fromun belə bir fikrinə rast gəldim ki, “Nizami cəmiyyətdən danışanda
filosofdur, insandan danışanda psixoloqdur”.
E.Fromun söylədiyi bu fikri xeyli dərəcədə genişləndirmək olar: Nizami təbiəti təsvir etdikdə rəssamdır,
musiqidən bəhs etdikdə sənətşünasdır, təbabət barədə söz deyəndə loğmandır və s.
Nizami Azərbaycan şairidir, ancaq onun da yaradıcılığının miqyası Homer və Firdovsi yaradıcılığı kimi,
Dante, Servantes, Şekspir, Höte, Tolstoy yaradıcılığı kimi milli və coğrafi sərhədlərə sığışmır, çünki bu dühalar,
aydın məsələdir, yalnız öz xalqlarına yox, bütün bəşəriyyətə məxsusdurlar. Bütün Şərq poeziyasının X11 əsrdən
sonra keçdiyi nəhəng yaradıcılıq yolunda Nizaminin daimi bədii-estetik yolçuluğu məlum həqiqətdir, ancaq siz
dünya oriyentalistikasında akademik Y.E.Bertels kimi nüfuzlu bir qələm sahibinin Nizamiyə həsr
olunmuş tədqiqatlarına baxın: görəcəksiniz ki, əslində, söhbət yalnız Şərq poeziyasından getmir, orta əsrlər
ingilis poeziyasının özünü təsdiq etməsində Nizami yaradıcılığı, Nizami mövzuları çox ciddi əhəmiyyət kəsb
etmişdir və elə bu cür faktlara görə də Y.E.Bertels yazır ki, “Nizami ədəbiyyat tarixində yeni bir səhifə
açmışdır. Yaxud başqa bir görkəmli şərqşünasın, akademik A.Y.Krımskinin tədqiqatlarına baxmaq kifayətdir ki,
ümumiyyətlə, Avropa ictimai fikrinin əsrlər boyu Nizami yaradıcılığını nə dərəcədə yüksək qiymətləndirdiyi
aşkar görünsün.
Bu yerdə, əlbəttə, Hötenin məşhur “Qərb-Şərq divanı” yada düşür. Höte iki Şərq dahisinin səciyyəvi
xüsusiyyətləri haqqında yazır: “Əgər Firdovsi bütün qəhrəmanlıq əfsanələrindən istifadə etmişsə, yüksək ilhamlı
şair olan Nizami ən incə məhəbbət münasibətlərinin ən incə xətlərini öz əsərləri üçün material seçmişdir.”
Höte “Nizami yüksək yaradıcılıq ilhamına malik olan bir şəxsiyyətdir” yazaraq, onun dahiliyini belə
müəyyənləşdirir: “İnsanın məhəbbət hissi Nizaminin əsərlərində dahiyanə təsvir olunmuşdur.” Güman edirəm ki,
əgər şair “insanın məhəbbət hissini dahiyanə” təsvir etmək iqtidarındadırsa, onun yaradıcılığına və istedadına
bundan yüksək qiymət vermək mümkün deyil.
Burası da simptomatik bir hadisədir ki, Nizamidən bəhs edərkən Höte Azərbaycan tarixinə və coğrafiyasına
diqqət yetirir və “Azərbaycan” toponimini işlədir. Qeyd edim ki, Hötenin özü də Nizami poeziyasının təsiri ilə
əsərlər yazmışdır.
Yeri düşmüşkən, sitat bolluğundan çəkinməyərək mən XX əsr dünya ədəbiyyatı klassiki Lui Araqonun
1955-ci ildə yazdığı sözləri də xatırlatmaq istəyirəm: “X11 əsr bizim Fransada Qustav Koenin ifadəsi ilə desək,
orta əsrlər ədəbiyyatının qızıl dövrü olduğu kimi, Azərbaycanda da X11 əsrdə elə bədii əsərlər yaradılmışdır ki,
onlar indi geniş mənada çiçəklənən Azərbaycan ədəbiyyatının əsasını təşkil edir”.
L.Araqondan yarım əsr əvvəl – 1902-ci ildə isə onun həmvətəni, görkəmli Avropa orientalisti L.Bouat
yazırdı: “X1-X11 əsrlərdə türk mənşəli şairlərin əksəriyyəti farsca yazırdı... Xaqani və Nizami farsca yazan ən
böyük türk şairləridir”.
Hərgah söhbət Hötenin, Araqonun, Bouatın Nizamiyə münasibətindən düşdüsə, mən müasir
nizamişünaslığa istinad edərək, şairin 870 illiyində Y.Hammer-Purqştal, Vilhelm Baxer, Bürqel, P.Horn, Ritter,
Rudolf Helpke, Bartold, Kraçkovski, Makovelski, Əhməd Atəş, Yan Ripka, Əli Nihat Tərlan, Şibli Nemani, Səid
Nəfisi, Vahid Dəstgirdi, yuxarıda adlarını çəkdiyim akademiklər Bertels və Krımski kimi Nizami yaradıcılığını
tədqiq edən mütəfəkkirlərin adlarını çəkmək istəyirəm. Adlarını çəkmədiklərim isə, olsun ki, bundan da artıqdır.
Eyni zamanda, elə bilirəm ki, ömürlərini Nizaminin və ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızın tədqiqinə həsr etmiş
Həmid Araslı, Məmməd Cəfər Cəfərov, Ələşrəf Əlizadə, Mikayıl Rəfili, Mirzağa Quluzadə, Əkbər Ağayev,
Mübariz Əlizadə, Rüstəm Əliyev, Qəzənfər Əliyev, Azadə Rüstəmova, Qasım Cahani kimi alimlərimizin, Nizami
poemalarını ilk dəfə tam şəkildə Azərbaycan dilinə poetik tərcümə etmiş Abdulla Şaiqin, Səməd Vurğunun,
Süleyman Rüstəmin, Rəsul Rzanın, Məmməd Rahimin, Mikayıl Rzaquluzadənin də adlarını xatırlayıb, onların
ruhunu şad etməliyik.
Bunu da xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, 1951-ci ildə M.Ə.Rəsulzadənin Türkiyədə nəşr etdirdiyi
“Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyasının Nizaminin Azarbaycan xalqının milli şairi kimi tanınması və qəbul
edilməsində ciddi rolu oldu.
Nizami yaradıcılığı hələ ilkin orta əsrlərdən etibarən o qədər populyar olmuşdur ki, bu yaradıcılıq
nümunələrinin – təbii ki, ilk növbədə “Xəmsə” poemalarının, eləcə də qəzəllərin, qəsidələrin üzü köçürülmüş,
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müxtəlif ölkələrə yayılmışdır və hələ kitab nəşrinin mövcud olmadığı bir dövrdə onun oxucu auditoriyası
imperiyalar, şahlıqlar, krallıqlar sərhədi tanımamışdır. Elə buna görə də bu gün İstanbulda və Londonda,
Tehranda və Parisdə, Qahirədə və Sankt-Peterburqda, Berlində və Daşkənddə, başqa şəhərlərdə Nizami irsinin
nadir əlyazma nüsxələri saxlanır. Nizami ədəbi məktəbinin nümayəndələri yalnız Azərbaycan şairləri deyil, bir
çox böyük fars, türk, hind, özbək, əfqan, kürd, qazax və başqa xalqların böyük sənətkarları bu məktəbin
nümayəndələridir və onlar belə bir irsi-bədii mənsubiyyətləri ilə fəxr etmişlər.
Cami, Dəhləvi, Nəvai, Marağayi, Hatifi, Behişti və başqaları kimi böyük sənətkarlar öz “Xəmsə”lərini
məhz Nizaminin “Xəmsə”sindən ruhlanaraq, təsirlənərək yaratmışlar. Arif Ərdəbili, Həqiqi, Ağqoyunlu Zəmiri,
Nakam kimi Azərbaycan şairləri ilə bərabər, Hilali, Nami, Vəhsi Kirmani, Vüsal Şirazi, Əbdi bəy Şirazi, Ruhul
Əmin kimi görkəmli fars şairləri, özbək ədəbiyyatının Xarəzmli Qütb, Xarəzmi Süheyli, yaxud türkmən
ədəbiyyatının Əndəlib kimi nümayəndələri ayrı-ayrı əsərlərini Nizami mövzularında yazmışlar.
Nizami orbitindən çıxmaq, Nizami cazibəsinə biganə qalmaq çox çətin məsələdir və bu cazibənin gücünü
təsəvvür etmək üçün orta əsrlər ümumtürk klassik ədəbiyyatının ən böyük nümayəndələrindən birinin – böyük
özbək şairi Əlişir Nəvainin söylədiyi sözləri xatırlamaq, elə bilirəm ki, kifayətdir: “Nizami sənəti o qədər əzəmətli
və ağır çəkilidir ki, onu ölçmək üçün göylər qədər böyük tərəzi, Yer kürəsi kimi iri ölçü vahidi lazımdır.”
Dahi Füzulinin Azərbaycan dilində yazdığı “Leyli və Məcnun” nə qədər orijinal və məxsusi olsa da, nə
qədər seçilsə də, fakt budur ki, bütün poetik “Leyli və Məcnun”ların ilkinini Nizami yaradıb. Nizami bu qədim
ərəb əfsanəsini qələmə alaraq, yuxarıda dediyim kimi, onu bəşəri bir səviyyəyə qaldırıb, eyni zamanda, bu
əfsanəni klassik Şərq poeziyasının əbədi mövzusuna çevirib, həm də söhbət yalnız böyük poemalardan getmir,
Nizami sayəsində bu surətlər – Leyli də, Məcnun da – janrından asılı olmayaraq, ümumiyyətlə, klassik poeziyanın
estetik obrazlar qalereyasına daxil olublar, özü də söhbət yalnız poemalardan getmir: siz məhəbbət mövzusunda
yazılmış az qəzəl taparsınız ki, orada estetik bir obraz kimi Leylinin, ya da Məcnunun (Qeysin) adına rast
gəlməyəsiniz.
Nizamişünaslar Nizaminin bəzi əsərlərini, misal üçün, “Sirlər xəzinəsi”ni onun yaradıcılığında yeni
mərhələ hesab edirlər və burda təəccüblü bir şey yoxdur, böyük bəşəri əsərləri yeni-yeni bədii-estetik və fəlsəfi
axtarışlar meydana çıxarır, ancaq ən əsası budur ki, Nizami yaradıcılığı bir küll halında dünya ədəbiyyatında və
dünya ictimai fikrində bir mərhələdir.
Bəlkə də təkrara varıram, ancaq bir daha demək istəyirəm ki, Nizami milli hadisə deyil, o – bəşəri hadisədir.
Mən Nizaminin 800 illik yubileyi keçirilən zamanlarda Aleksandr Fadeyevin yazdığı məqalədə onun
maraqlı bir fikrinə rast gəldim. Fadeyev yazır ki, feodal müharibələri cəmiyyəti pərən-pərən saldığı bir vaxtda,
Nizaminin timsalında Azərbaycanda elə bir sənətkar tapıldı ki, bütün bəşəriyyətin xoşbəxtliyi naminə heç nədən
çəkinmədən, cəsarətlə öz səsini ucaltdı. A.Fadeyev tədqiqatçı deyildi, nasir idi, daha artıq dərəcədə isə sovet
ədəbiyyatı təşkilatçılarından biri, “ədəbiyyat generalı” idi, ancaq onun bu müşahidəsi, elə bilirəm ki, çox
sərrastdır.
Bu kontekstdə, hətta Nizami utopiyası belə, bədii-fəlsəfi təxəyyül zənginliyi ilə bərabər, həm də sırf
sənətkar cəsarətinin ifadəsi baxımından Azərbaycan sənət və ictimai fikir tarixinin çox tutarlı səhifələrindən
biridir.
Bu yerdə mən XX əsr görkəmli rus şairi və tərcüməçisi Pavel Antokolskinin metedoloji baxımdan çox
xoşuma gələn bir fikrini xatırlayıram. P.Antokolski antik utopiya ilə, konkret olaraq, Platonla, İntibah dövrünün
Tomas Mor və Foma Kampanella kimi utopistləri ilə paralellər apararaq, yazır ki, Nizami utopiyası orta əsrlər
qaranlığı içində (ruscası: “v nedrax srednevekovoy noçi”) doğulmuş yeganə sosial utopiya idi.
Nizami yaradıcılığı yalnız Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai fikrinin inkişafında deyil, Azərbaycan
musiqisinin, teatr və kino sənətinin, təsviri sənətin, xalçaçılığın, heykəltəraşlığın inkişafında da müstəsna rol
oynamışdır. Üzeyir Hacıbəyovun ölməz iki romansını, yaxud Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” kimi XX əsr dünya
balet sənətinin şedevrlərindən birini, “Leyli və Məcnun” simfonik poemasını, “Payız” lirik xorunu, Fikrət
Əmirovun bütün dünyada səslənən “Nizaminin xatirəsinə” simfoniyasını, daha sonralar yazdığı “Nizami” baletini,
Niyazinin “Xosrov və Şirin”, Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Nizami” operalarını, bir çox digər Azərbaycan
bəstəkarlarının əsərlərini xatırlayaq. Hələ mən muğam sənətimizə mükəmməl daxil olmuş Nizami qəzəllərini
demirəm və bu gün professional Azərbaycan musiqisini və muğam sənətini Nizami şəxsiyyəti və mövzularından
kənarda təsəvvür etmək heç vəchlə tam mənzərə yarada bilməz.
Orta əsr miniatürlərindən başlamış F.Əbdülrəhmanov, M.Abdullayev, C.Qaryağdı, B.Mirzəzadə, T.
Məmmədov, O.Sadıqzadə, T.Nərimanbəyov və başqaları kimi görkəmli rəssam və heykəltəraşlarımızın
əsərlərinəcən Nizami şəxsiyyəti və Nizami mövzuları təsviri sənətin və heykəltəraşlığın Azərbaycan
mədəniyyətinin milli faktoruna çevrilməsində güclü stimullardan biri olmuşdur. Bu gün Bakının mərkəzindəki
Nizami heykəli, Qız qalası kimi, neft buruğu kimi Bakının simvollarından biridir.
Yuxarıda adını çəkdiyim Pavel Antokolski Nizami haqqındakı elə həmin essesində yazır ki, hər bir böyük
şair vaxt, zaman okeanında üzən bir gəmidir. O gəminin reysi əsrlərlə davam edə bilər. Nizami də 800 illik bir
zaman yolçuluğundan sonra “birdəfəlik olaraq özünün fiziki və ruhani vətəninə qayıtdı.”
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Mən bu kiçik yazını əlamətdar və rəmzi hesab etdiyim bir faktı xatırlamaqla bitirmək istəyirəm: Nizaminin
870 illiyi münasibətilə Gəncədə, onun məqbərəsini əhatə edən sahədə 50 min ağac əkilmişdir.
Bu, əlamətdardır və rəmzidir ona görə ki, bu gün Nizami yalnız ruhən yaşamır, o, 870 ildən sonra, eyni
zamanda, cismən də bu dünyadadır, cismən də bizimlə bir yerdədir, o, cismən çiçəkləyir, gül açır, bəhrə verir.
Və bu, həm də əlamətdar və rəmzidir ona görə ki, böyük Allah vergisi cism ilə ruhun vəhdətini tələb edir,
çünki böyük sənəti cism ilə ruhun vəhdəti yaradır.
525-ci qəzet. - 2012.-1 dekabr. - № 219. - S. 24-25 .
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Nizami Gəncəvi və qədim Hindistan
Dahi Azərbaycan şairinin yubileyi Dehlidə qeyd olundu
Təranə Vahid
Mədəniyyət. - 2012.-5 dekabr. -№ 88. - S. 8 .
Xəbər verdiyimiz kimi, Hindistanın paytaxtı Dehli şəhərində dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870
illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib.
Yubiley tədbirləri Prezident İlham Əliyevin “Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2011-ci il 23 dekabr tarixli sərəncamına uyğun olaraq Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi, ölkəmizin Hindistandakı səfirliyi və Hindistanın İndira Qandi adına Milli Mədəniyyət
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib. Bu məqsədlə tanınmış elm və incəsənət xadimlərindən ibarət heyət
noyabrın 28-dən dekabrın 2-dək Hindistanda səfərdə olub.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Nəşriyyat, reklamın təşkili və informasiya şöbəsinin müdiri Vaqif
Bəhmənli və Mədəniyyət siyasəti şöbəsinin müdiri Fikrət Babayev səfər təəssüratlarını oxucularımızla bölüşdülər.
Vaqif Bəhmənli: “Azərbaycan-Hindistan mədəni əlaqələrinin kökləri çox qədimdir
- Nizami Gəncəvinin yubileyi ilə bağlı Hindistanda keçirilən tədbirlər, o cümlədən tanınmış alimlərin
iştirak etdiyi elmi konfrans bir daha sübut etdi ki, bəşəriyyətin dahi insanların fikirlərinə çox böyük ehtiyacı var.
Hindistan kimi böyük bir ölkənin alimlərinin bir araya gəlib Nizami yaradıcılığına yenidən nəzər salmaları, bu
mənada xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Nizami Gəncəvinin yubileyi ilə bağlı 2012-ci il ərzində keçirilən çoxsaylı
tədbirlər sırasında Gəncədə beynəlxalq elmi simpoziumdan sonra Hindistanda keçirilən bu konfrans öz
əhəmiyyətinə, tutumuna görə mühüm tədbir hesab oluna bilər. Çünki Hindistan əhalisinə görə dünyada ikinci
böyük dövlətdir. Belə bir ölkənin paytaxtında - Nyu Dehlidə çox nüfuzlu təşkilatlardan olan İndira Qandi adına
Milli Mədəniyyət Mərkəzində dahi Azərbaycan şairinin yubileyinin qeyd olunması Nizami irsinə verilən böyük
qiymətdir. Doğrudur, il boyu dünyanın bir çox ölkələrində dahi şairin yubileyi qeyd edilib, bu yaxınlarda
Moskvada Nizami Gəncəvi ilə bağlı çox gözəl bir tədbir keçirildi. Onun ardınca da Hindistanda keçirilən bu tədbir
Nizami yaradıcılığına böyük marağı sübut etdi.
Elmi konfransda Hindistanın tanınmış filoloqları, nizamişünasları, alimləri iştirak edirdilər. Hindistan
alimləri çıxışlarında Nizami Gəncəvini dahi Azərbaycan şairi kimi qəbul etdiklərini birmənalı olaraq bildirdilər.
Nizaminin çoxlu əlyazmaları bu gün də Hindistanın kitabxanalarında, elmi mərkəzlərdə qorunub saxlanılır,
tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir. Dahi mütəfəkkirin yaradıcılığında Şərq xalqlarının, hind xalqının həyatı ilə
bağlı olduqca maraqlı məlumatlar var. Nizami Hindistanı qədim bir ölkə kimi tərənnüm edir, “Yeddi gözəl”
poemasında yeddi gözəldən biri hind şahzadəsidir. Bundan başqa, “İsgəndərnamə” poemasında İsgəndər
Hindistana hücum edəcəyi ilə bağlı məktub göndərir. Hind padşahı son dərəcə ağıllı qərar qəbul edərək
məmləkətini fəlakətdən qurtarır. Nizaminin əsərlərində Hindistanla bağlı belə maraqlı məqamlar çoxdur. Bu da
onu göstərir ki, Azərbaycanla Hindistan arasındakı mədəni əlaqələrin kökləri çox qədimdir.
Təsadüfi deyil ki, hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi Nizamini özünün ustadı sayırdı. Bütün bunlar əsas verirdi
ki, Hindistanın Nizamini sevən insanları onun yaradıcılığına bir daha qayıtsınlar.
Elmi konfrans İndira Qandi adına Milli Mədəniyyət Mərkəzində keçirilirdi. Nümayəndə heyətinin rəhbəri
kimi əvvəlcə mən giriş nitqi söylədim, Azərbaycanın Hindistandakı səfiri İbrahim Hacıyev Azərbaycan-Hindistan
diplomatik əlaqələri barədə ətraflı məlumat verdi.
İki gün ərzində konfransda sanballı elmi məruzələr dinlənildi. AMEA-nın müxbir üzvü, Ədəbiyyat
İnstitutunun direktor əvəzi Teymur Kərimli “Nizami Gəncəvinin əsərlərində türk xarakteri”, professorlar
Qəzənfər Paşayev “Hindistan-Azərbaycan ədəbi və mədəni əlaqələrinə baxış”, Bilqis Hüseyni “Hindistanda
Nizami Gəncəvi populyarlığı”, Şariful Hasan Qaşemi “Nizami Gəncəvi yaradıcılığına hind töhfəsi”, Naşim Şah
“Cammu və Kəşmir kitabxanalarında Nizami Gəncəvinin əsərlərinin əlyazması”, A.Hasan “Nizami Gəncəvi və
onun poeziyasının məziyyətləri”, doktor S.K.Hüseyni “Mövlana Azad Kitabxanasında Nizami Gəncəvinin
əlyazmaları”, AMEA-nın aparıcı elmi işçisi Siracəddin Hacı “Nizami poeziyasının fəlsəfəsi”, Xəyalə İsmayılova
“Nizami Gəncəvinin Azərbaycan Milli Kitabxanasında əlyazmaları” mövzusunda məruzələrlə çıxış etdilər.
Hindistanlı alimlərin “Nizami Gəncəvinin əsərlərinin tarixi əhəmiyyəti”, “İsgəndərnamə” İran və Mərkəzi
Asiyanın sosial-mədəni tarixində bir mənbə kimi”, “Nizami Gəncəvi poeziyasında sənət və fikir” və s. məruzələri
də maraqla qarşılandı.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Konfransın dinləyici auditoriyasında hindistanlı gənclərin də iştirak etməsi Nizami irsinə yeni nəsillər
tərəfindən böyük maraq olduğunun göstəricisi idi. Onu da qeyd edim ki, konfransın materialları kitab halında nəşr
olunub tədbir zamanı iştirakçılara paylandı.
Konfrans gedişində və tədbirdən sonra Azərbaycan sənətkarları çox gözəl çıxış etdilər. Xalq artistləri
Mələkxanım Əyyubova, Möhlət Müslümov və Fəxrəddin Dadaşovun ifasında səslənən Azərbaycan muğamları
sevgi ilə qarşılandı. Xalq artisti Azər Zeynalov Nizami Gəncəvinin sözlərinə bəstələnmiş əsərləri böyük ustalıqla
ifa etdi. Eyni zamanda hind müğənniləri Nizami Gəncəvinin əsərlərindən parçalar ifa etdilər.
Bununla yanaşı, Nizami Gəncəvi yaradıcılığını əks etdirən, uzun illərdən bəri Azərbaycanda müxtəlif
dillərdə çap olunan kitabların sərgisi keçirildi. Bağlanış mərasimi də yüksək səviyyədə baş tutdu, ədəbi-bədii
kompozisiyalar nümayiş olundu.
Fikrət Babayev: “Hindistan Prezidentinin iqamətgahında Nizamiyə həsr olunmuş xüsusi otaq var”
- Bu il dahi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş istər Azərbaycanda, istər ölkəmizin
xaricində bir çox yaddaqalan tədbirlər keçirilib. Bu xüsusda Hindistanda keçirilmiş tədbirləri çox yüksək
qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan-Hindistan əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində
atılan böyük bir addım olmaqla yanaşı, eyni zamanda, Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycan mədəniyyətini hind
xalqına təqdim etmək üçün fürsət idi. Dehlidə keçirilən elmi konfrans bir daha göstərdi ki, Hindistanda Nizami
Gəncəvi kifayət qədər tanınır, onun yaradıcılığını tədqiq edən alimlər, nizamişünaslar var.
Nizami Gəncəvi qədim zamanlardan Hindistanda məşhur olub. Maraqlı bir faktı da qeyd edim ki, Hindistan
Prezidentinin iqamətgahında Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına həsr olunmuş otaq var. Nizami Gəncəvinin orada
nümayiş olunan rəsmi bizim gördüyümüz rəsmlərdən fərqlidir. Bu rəsmdə Nizami nurani bir qocadır. Eyni
zamanda, otaqda Nizaminin əsərlərinə həsr olunmuş miniatürlər yer alır. Prezidentin iqamətgahında Nizamiyə
belə bir diqqət göstərilirsə, demək, Hindistanda Nizami Gəncəvi yaradıcılığına böyük bir sevgi, maraq var. Bu
mənada Nizami Gəncəvinin yubileyinin Hindistanda keçirilməsi təsadüfi deyil.
Biz təkcə elmi konfransla kifayətlənmədik, eyni zamanda, Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti
Dövlət Muzeyinin eksponatlarından ibarət “Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı Azərbaycan xalçalarında” adlı çox
gözəl bir sərgi nümayiş etdirdik. Xalçalarla yanaşı, nümayiş olunan mis qabların üzərində Nizaminin “Leyli və
Məcnun”, “Xosrov və Şirin” və digər əsərlərindən epizodlar əks olunmuşdu. Sərgi çox böyük marağa səbəb oldu.
Nizami Gəncəvi bəşəriyyətə məxsus mütəfəkkirdir və bu nöqteyi-nəzərdən onun yubileyinin Hindistanda
qeyd olunmasında bir qanunauyğunluq var. Çünki Nizaminin çoxsaylı əlyazmaları Hindistanda qorunub
saxlanılır, eyni zamanda, Hindistanın da Azərbaycanda çoxsaylı abidələri var. Atəşgah barədə məlumat verdik və
bu çox böyük marağa səbəb oldu.
Səfər zamanı biz Hindistanın mədəniyyət nazirinin müavini ilə görüşdük, Azərbaycan-Hindistan mədəni
əlaqələrinin inkişafı mövzusunda fikir mübadiləsi apardıq. Güman edirik ki, Hindistanla Azərbaycan arasında
mədəni əlaqələrin inkişafı üçün çox yaxşı zəmin var.
Dünyanın ən böyük dövlətlərindən olan Hindistanda Nizami Gəncəvinin yubileyi layiqincə qeyd olundu.
Tədbirlər Hindistanın kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırıldı. Bütün bunlar göstərir ki, AzərbaycanHindistan mədəni əlaqələrinin çox yaxşı gələcəyi var.
Mədəniyyət. - 2012.-5 dekabr. -№ 88. - S. 8 .
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Ədəbiyyatımızın gələcəyi təməllərə qayıdışdadır»
Nelli Atəşgah
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan ədəbiyyatının malik olduğu zəngin mənəvi miras Nizami Gəncəvi adına
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin tədqiqat mövzusudur. Muzeyin direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü, millət vəkili Rafael Hüseynovun “Kaspi” əməkdaşı ilə söhbətində dahi şairimiz
Nizaminin yaradıcılığı dünya mədəniyyətinə təsiri baxımından müzakirə olunur.
- Əvvəlcə tarixə qısa bir nəzər salaq. 1941-ci ilin oktyabr ayında Leninqrad şəhəri 900 günlük
amansız blokada ilə üz-üzə qaldığı halda Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinə hazırlaşırdı. Bu tarixi
hadisəni necə şərh edərdiniz?
- Azərbaycan SSR XKŞ-nın 1 noyabr 1939-cu il tarixli sərəncamı ilə Bakının Kommunist (indiki
İstiqlaliyyət) küçəsində bütün dünyanın Nizami Gəncəvi kimi tanıdığı şair Əbu Məhəmməd İlyas ibn Yusif
Nizami Gəncəvinin xatirə ev muzeyi yaradılmışdı. Bu hadisə dahi şairin 800 illiyinə həsr olunmuşdu. Amma
muzey üstündən 6 il keçəndən sonra - 1945-ci ilin 14 aprel günü qapılarını ictimaiyyətin üzünə açdı. Səbəb ikinci
dünya müharibəsi idi. Hərçənd o il şairin yubileyi bütün SSRİ miqyasında keçirilməlidir. Bütün respublikalarda
elmi konfranslar keçiriləcəkdi, görkəmli şərqşünas alimlər E.Bertelsə, İ.Kraçkovskiyə, A.Krımskiyə elmi əsərlər
yazmaq tapşırılmışdı, Nizaminin əsərləri rus dilinə tərcümə olunurdu. Di gəl, bu yubileyi layiqli səviyyədə yalnız
Leninqraddakı Dövlət Ermitajı keçirdi. Məşhur muzeyin zirzəmisində keçirilmiş təntənəli tədbirlərin iştirakçısı
olan görkəmli alimlərin şəkilləri bu günədək qorunub saxlanılır. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan rəssamı Vaqif
Hüseynovun həmin o tədbirin iştirakçılarını kürklərdə, xəz papaqlarda, keçə çəkmələrdə təsvir olunan boyakarlıq
əsəri muzeyimizdə saxlanılır. O zaman Jdanov adına Leninqrad Dövlət Universiteti Şərq fakültəsinin tələbəsi
olaraq həmin təntənəli gecəyə dəvət olunmuş, indi Rusiyanın görkəmli şərqşünaslarından olan həmin universitetin
professoru A.Boldırevin bizə çatdırdığı dəvətnamə də qiymətli yadigar kimi əlimizdədir. Təsəvvür edin ki,
müharibənin o dəhşətli günlərində, blokadaya məruz qalan şəhərdə, aramsız top atəşi və bombardmanlar altında
Şərq intibahının dühası böyük Nizaminin misraları yaşayır, dilə gətirilir, bəşəri fikirləri məhrumiyyətlərə düçar
olan insanların qəlbini isidirdi. Nizami Gəncəvi kimi sənətkarlar dünya ədəbiyyatında elə də çox deyil. Amma
onların əhəmiyyəti ondadır ki, ən çətin anlarda, dövrlərdə sanki insanların mənəvi imdadına yetişir, bəşər oğlunun
ucalığını tərənnüm edən əsərlərilə insanlara təsəlli verir, gələcəyə inam təlqin edir, onları birləşdirir.
- Bu il Azərbaycanda Nizaminin 870 illiyi qeyd olunur. Həmin tədbirlər haqqında danışardınız.
- Böyük şairimizin 870 illiyinə həsr olunmuş “Nizami və dünya ədəbiyyatı” adlı elmi konfransa dünyanın
40 ölkəsindən nümayəndələr gəlmişdi. Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gəncə şəhər İcra
Hakimiyyətinin dəstəyilə Nizaminin “Xəmsə”si audio CD ilə birgə nəfis tərtibatda nəşr edilərək oxucuların
ixtiyarına buraxılıb. Bununla yanaşı, yubiley üçün mənim fikrimcə, çox əhəmiyyətli əsərlər də işıq üzü görüb.
Bu, bizim Abbas Seyidovla yazdığımız “Yerin altından qayıtmış gözəllik” kitabı və XII əsrin gözəl şairəsi Məhsəti
Gəncəvi haqqında “Ay xanım” adlı rus dilində kitabdır.
Nizami dünya ədəbiyyatında çox özəl hadisədir. Onun yaradıcılığı bəşər mədəniyyətinin tarixi inkişafına
təsir göstərib. Azərbaycan coğrafi mövqeyi və tarixi inkişafı etibarilə Şərqlə sıx bağlı olduğu halda həm də bir
Qərb ölkəsidir. Bizim ədəbiyyatımız ana dilimiz olan Azərbaycan türkcəsi ilə yanaşı fars, ərəb, sonradan rus,
fransız, ingilis və başqa dillərdə yaradılıb. “Xəmsə”nin müəllifi səkkiz əsrdən artıqdır mövcud olan Nizami
Gəncəvi şer məktəbinin banisi olmaqla bir sıra milli mədəniyyətlərin inkişafına əsaslı təsir göstərib. Nizaminin
əsərləri artıq dünyanın əksər dillərinə tərcümə olunub.
- Bu yaxınlarda Çexiyada “Xəmsə”nin nadir əlyazmasının tapılması xəbəri yayıldı. Bu mühüm
hadisə barədə fikriniz nədir?
- Bəli, Praqadakı Çexiya Milli Kitabxanasında 300-dək türk dillərində əlyazma, çoxlu sayda fars ədəbiyyatı
nümunələri, habelə “Xəmsə”nin XVII əsrdə köçürülmüş və indiyədək naməlum olan nüsxəsi tapılıb. Bu nüsxə
Nizami əsərlərinin elmə məlum olan nüsxələrindən daha gözəl xətlə yazılması, həmçinin tərzi və sənətkarlıq
xüsusiyyətləri baxımdan Təbriz məktəbinə məxsus 80-dək miniatürlə bəzənmiş olması ilə fərqlənir. Bununla
yanaşı, Praqada tapılan nüsxə orijinala daha uyğundur, yəni təhrif olunmayıb. Bu kitabxana ilə əməkdaşlıq
müqaviləsi imzalamışıq və hazırda tapılan əlyazma haqqında kitab hazırlanır. Kitab Azərbaycan, çex və ingilis
dillərində nəşr olunacaq. Bu ay kitabın Bakı və Praqada təqdimatını keçirmək nəzərdə tutulur.
- Sizcə, xarici ölkələrdə saxlanılan Azərbaycanın böyük ədəbiyyat nümunələrini bir-bir toplayıb
onları Vətənimizə qazandırmaq, beləcə xalqımızın milli mənəvi irsinin dolğun mənzərəsini yaratmaq vaxtı
gəlib çatmayıbmı?
- Biz elə bu işlə məşğuluq. Belə ki, Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi fəaliyyətə başlayanda onun bütün fondu
213 əlyazma, 200 litoqrafiya kitabı, 152 arxeoloji artefaktı, 424 plastik sənət nümunəsindən ibarət idisə, bu gün
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40 salonumuzda 100 mindən artıq eksponat nümayiş olunur. Bütün yeniliklərimiz haqqında danışsam, çox güman
ki qəzet səhifəsi bunu üçün bəs etməyəcək. Həm də on kərə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır deyiblər.
Doğrudan da, dünyanın bütün kitabxanalarında, arxivlərində, muzeylərində müxtəlif xalqlara məxsus əlyazmalar
saxlanılır, bunlar arasında nadir olanlar da var. Belə hallara rast gələrkən biz şad oluruq, ələlxüsus da milli
ədəbiyyatımızla bağlı olanlara.
- Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Hüseyn Cavid, Rəsul Rza, Nigar Rəfibəyli kimi ulularımızın
yaradıcılığı haqqında kitabların müəllifisiniz. Orta çağların türk və fars şer sənətini tədqiq edirsiniz.
Azərbaycanın ənənəvi ədəbiyyatının bünövrəsi barədə nə deyərdiniz?
- Nizami, Xaqani, Füzuli, Nəsimi, Vaqif, Natavan, Sabir, Cavid kimi böyük şairlərimizin ardıcılları qələm
ustadlarımızın bəyan etdiyi ümumbəşəri dəyərlərin bərqərar olmasına məsuliyyət daşıyırlar. Bu dahilərin söz
qüdrəti heçdən yaranmayıb, əsrlərlə təşəkkül tapan münbit zəmində ərsəyə gəlib. Elə Nizami dühası o dövrün ən
zəngin mənəvi xəzinəsi olan Bərdə kitabxanasında yetişib. Orada olan Çin, yunan, ərəb, fars, hindi, gürcü, türk
dillərində kitabların təşkil etdiyi bütöv bir dünya bizə Nizamini və onun yaradıcılığını bəxş edib. Nizami və onun
bir çox ardıcılları Azərbaycan şairi olmaqdan savayı, həm də bütün Şərq aləminin şairi olublar. Nizamişünaslıq
məktəbinin başlıca təməlləri buna əsaslanır. Nizami Gəncəvi İntibah dövrünün o qədər böyük simasıdır ki, hələ
bundan sonra da əsrlərlə çoxları üçün ilham mənbəyi olaraq qalacaq. Azərbaycan ədəbiyyatının başqa klassik
nümayəndəsi olan Nəsiminin məşhur “məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam” misrası əslində bir çox
klassik ədiblərimizin yaradıcılığını ifadə edir. Dünyanın bir növ sıçrayış tərzində inkişafı, üsyankarlıq,
cahanşümül düşüncə Azərbaycan şerinin mayasındadır. Naimi, Nəsimi, Sabir, Müşfiq, Cavid... bu sıranı uzunuzadı davam etmək olar. Bilik sədlərini genişləndirmək, Nizaminin “İsgəndərnamə” əsərində təsvir olunan
mükəmməl dünyanın gələcək gözəlliyinə, ahənginə can atmaq bütün Azərbaycan ədəbiyyatına xas olan cəhətdir.
Nizami xəyal dünyası yox, nümunəvi, qurulmağa çalışılacaq bir dünya ortaya qoyub! Bu gün biz belə dünyadan
uzaq ola bilərik, amma Nizaminin də, Azərbaycanın digər ulu şairlərinin də yaradıcılığı bizə gələcək yolun
istiqamətini göstərir.
- Bəs Azərbaycan ədəbiyyatının gələcəyini ədəbi mirasımızın baş mühafizi kimi siz necə görürsünüz?
- Bir az qəribə gəlsə də, ədəbiyyatımızın gələcəyini təməllərə qayıdışda, yəni milli Azərbaycan
ədəbiyyatının böyük ümumbəşər ənənələrini yaşatmaqda və daha da zənginləşdirməkdə görürəm. Maddi sərvətlər
zaman keçdikcə tükəndiyi halda mənəvi sərvətlər əksinə, artır. Nizami Gəncəvi bütöv Azərbaycan
mədəniyyətinin, tariximizin, fəlsəfəmizin, dərrakəmizin bir rəmzidir, əbədi həqiqət, əbədi gözəllik və kamillik
çırağımızdır. Məhz təməllərə qayıdışdadır bizim sabahımız, gələcəyimiz, övladlarımızın gələcəyi.
Kaspi. - 2012.-18 dekabr. - № 446. - S. 5 .
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NİZAMİ GƏNCƏVİ: müdrikliyin zirvəsində
Nizami Gəncəvi — 870
Arzu HACIYEVA,
AMEA Fəlsəfə,Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun fəlsəfə və ictimai fikir tarixi şöbəsinin
müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru
Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə möhtəşəm düha, nəcib qəlb və qüdrətli ustad qələminin vəhdətindən
yaranan “Xəmsə” kimi əzəmətli, misilsiz abidə bəxş edən Nizami Gəncəvi bəşər ədəbi-fəlsəfi fikrinin
müdrikliyi ilə zaman və məkan tanımayan unikal fenomenlərindəndir.
Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə möhtəşəm düha, nəcib qəlb və qüdrətli ustad qələminin vəhdətindən yaranan
“Xəmsə” kimi əzəmətli, misilsiz abidə bəxş edən Nizami Gəncəvi bəşər ədəbi-fəlsəfi fikrinin müdrikliyi ilə zaman
və məkan tanımayan unikal fenomenlərindəndir.
Mirzə Fətəli Axundzadə haqlı olaraq yazırdı ki, Nizamini və onun kimi şairləri peyğəmbərlərlə bərabər
tutmaq olar; çünki onlar bəşər növünün fövqündə olub, filosofanə xəyal və ilham sahibləridir. Belə şairlərin
vəsfində deyilmişdir: “İlahiyyat aləmində sıralar düzülərkən qabaqda peyğəmbərlər, arxada isə şairlər durmuşlar”.
Nizami yaradıcılığı orta əsrlər Yaxın Şərq intibah mədəniyyətinin zirvəsi olub, mütərəqqi ideya məzmunu və
sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə Şərq ədəbiyyatını yeni məcraya salmış, özündən sonra gələnlərə güclü təsir
göstərmişdir. “Xəmsə”yə və ya onun ayrı-ayrı poemalarına fars və türk dillərində çoxlu sayda yazılan nəzirələr,
əslində, şairlərin öz istedadlarını, məharətini göstərməsinin spesifik vasitəsinə çevrilmişdi. XVII əsrin sonlarından
başlayaraq, Avropa və Rusiyada onun əsərlərinə maraq artmış, Y.Hammer, A.Russo, Q.Auzli, A.Şprenger,
V.Baher, Ş.Ryö, Q.Ete, Pizzi, Horn, E.Broun, Vilson, A.Krımski, Y.Bertels kimi görkəmli şərqşünas alimlər onun
irsini tədqiq etmiş, əsərlərinin Avropa dillərinə tərcümələri onu Qərb ölkələrində məşhurlaşdırmışdı.
Qəsidələrindən birində Nizami “Əgər bütün elmlərin sözləri libasını dəyişərsə, mənaları saxlamaqla başqa don
geyinər, şeirin elə bir üslubu var ki, bir dildən çevrilsə, tərcümə etmək nədir, onu heç yazmaq da olmaz” deyə
nəzm tərcüməsini mümkün hesab etmirdi. Bununla belə, onun böyük dühası bu sınağa da, A.Krımski demişkən,
tab gətirmişdir. Poemalarından nümunələrlə Hammerin alman dilinə yöndəmsiz, bəzən hətta dürüst olmayan
tərcümələri vasitəsilə tanış olan dahi Höte Nizaminin “zərif, yüksək zəkalı ruhunu” duya bilmiş, onu yüksək
qiymətləndirmişdi. Bu gün də şairin əsərləri bütün dünyada maraqla oxunur, yazıçıları, şairləri ilhamlandırır, adi
oxucuları həyəcanlandırır, düşündürür, zövq verir.
Bəs onun müdrikliyinin cazibə sirləri nədədir? Səkkiz əsr üzərində baş sındırılan məsələ barəsində bizim
də bəzi mülahizələrimiz var. Yazdıqlarında rasional və irrasional, real və mistik, ictimai və məişət, hikmət və sadə
sağlam ağıl, şüurlu və şüuraltı, təsvir və simvol, tarix və uydurma, həqiqət və nağıl, zahiri gözəllik və psixoloji
dərinlik məqamları bir-birilə çulğaşaraq onun irsinə, mənalarına çoxtəbəqəli və yaxud çoxmərtəbəli səciyyə verir.
Buna görədir ki, onu hamı başa düşə bilir, lakin öz şüur və mədəni səviyyəsinə uyğun başa düşür. Kimi onun
qurduğu maraqlı süjetdən, çoxsaylı hadisələrin gözlənilməz gedişatından ləzzət alır, kimi qəhrəmanlarının
keçirdiyi duyğulardan, həyəcanlardan təsirlənir, kimi axıcı şeiriyyətinə valeh olur, aforizmə çevrilmiş kəlamlarını
söyləməkdən xoşlanır, kimi mistik pərdənin arxasına keçməyə hazırlaşır, kimi sözlərin, fikirlərin mənalarını kəşf
etməkdən zövqlənir, kimi də köhnə əlyazmalar üzərində zəhmət çəkib şairin əsərlərinin tənqidi mətnini
hazırlamaqla tədqiqatçılara kömək edir.
Nizamidə nəinki bir beyt, heç bir söz də elə-belə, boş yerə deyilmir, dərin məna yükü daşıyır, nə bədiiliyə,
nə fikrə, nə də məzmuna xələl gətirir. Əsərin ümumi vəhdətinə tabe olan hər bir beytin özü bütöv bir mənzərə
yaradır. Lakin bu dərinliyi fəth etmək tələb olunur. XV əsrdə Əbdürrəhman Cami Nizaminin əsərlərinə yazdığı
şərhlərinin sonunda burada 600-dən artıq yeri anlaya bilmədiyini etiraf edəndə “axirət günü, o biri dünyada
Nizamini yaxalayıb tutmaq və həmin qaranlıq yerlərin izahını ondan soruşmaq lazım gələcəkdir”, – deyə özünə
təskinlik verirdi. İndi artıq heç kəsə gizli deyildir ki, “anlaşılmaz yerlərin” üzərindən pərdəni götürmək, Nizamini
anlamaq üçün həmən o uzaq XII yüzillikdə baş verən tarixi hadisələri, epoxanın elmi biliklərinin xarakterini,
məişətini, adətlərini bilmək üçün isə müxtəlif dillərdəki orta əsr mənbələrini araşdırmaq lazımdır. Çünki onun
əsərləri özü də Orta əsrlər Şərqinin elmini və mədəniyyətini, məişətini özündə əks etdirir.
Şairin müdrikliyinin daha bir sirri onun, sözün müstəqil mənasında və bütün aspektlərində götürülən
bəşəriliyində, humanizmindədir. Dağıntılar gətirən ara müharibələrinin, qarışıqlığın adi hal olduğu, zəifin, acizin,
məzlumun zalımların, despotların ayaqları altında tapdandığı bir dövrdə Yaxın və Orta Şərqin əqli mühiti və
mənəvi atmosferi çoxlu istedadlı nümayəndələri ilə tanınan müxtəlif cərəyanlarla təmsil edilmişdi: bir tərəfdən,
saraylarda yaşayan, poetik söz oynatma texnikasına mükəmməl yiyələnmiş şairlərin ayrı-ayrı hökmdarların,
ağaların vəsfində ağlasığmaz təşbeh, metaforalar icad edən mədhiyyəçiliyi, digər tərəfdən, keçmiş cəngavərlərdən
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danışan qəhrəmanlıq dastanları, bir tərəfdən, gerçəkliyə pessimist, dinə şübhə ilə yanaşan skeptik, digər tərəfdən,
insana təskinlik verən dini əsərlər, bir tərəfdən, hər cür əxlaq normalarından imtina edib, hansı yolla olursa-olsun
dünyadan həzz almağa və digər tərəfdən, insanı bu fani dünyaya uymamağı, ondan uzaqlaşmağa, mistik-asketin
yolu ilə gedib, daxilində öz “mən”ini öldürməklə Allaha qovuşmağa çağıran təriqət ədəbiyyatı geniş yayılmışdı.
Hegelin təbirincə desək, “epoxanın özünüdərki” olan Nizaminin fəlsəfi poeziyası zamanın ümumi ruhunu
özündə əks etdirsə də, bu ədəbi-ideya istiqamətlərindən çox fərqlənirdi. O, nəinki öz əsrini, hətta sonrakı əsrləri
də qabaqlayaraq, cəmiyyətin tərəqqisinə kömək edən, həyat və məişətlə bağlı mühüm ictimai-siyasi, fəlsəfi
problemlər qaldırır, insanı, onun taleyi, daxili mənəvi aləmi, psixologiyası, fikir və xəyalları, əzablı və sevincli
duyğuları ilə birlikdə düşüncələrinin mərkəzinə keçirir. “Eşqdir mehrabı uca göylərin, eşqsiz, ey dünya nədir
dəyərin?!”, “Kainatda hər şey cəzbə bağlıdır, filosoflar bunu eşq adlandırır” - deyə hamını insanı – əkinçini,
kərpickəsəni, dərvişi, çobanı, filosofu, aşiqi, məşuqu, atanı, ananı, qocanı, cavanı, kişini, qadını, zəncini, çinlini,
yunanı... fərqi yoxdur, hamını sevməyə dəvət edir, şahlara ədalət yolunu göstərir, müharibələrə etiraz edir. Nizami
fəlsəfəsində həyat bütün təzahürlərində, əzabları, həyəcanları, qayğıları ilə gözəldir, bütün çətinliklərə,
məşəqqətlərə baxmayaraq, həyatı sevməyə, ondan kam almağa, sevincə və nəşəyə çağırış güclüdür, ayrı-ayrı
epizodlarda dünyadakı haqsızlıqlara etiraz kimi tərki-dünyalıq motivlərinə rast gəlsək də, ölüm qarşısında
acizlikdən doğan dərin kədərini duysaq da, onun gələcəyə yönəlmiş baxışları əsas etibarilə nikbindir. Bu nikbinlik,
həyata sevgi, insana məhəbbət, hörmət, qayğı, onu xoşbəxt görmək arzusu şairi sonda öz xəyallarının qanadlarında
qəhrəmanı ilə dünyanın şimalında yerləşən ədalətli şəhərə - yüksək mənəvi-əxlaqi əsaslar üzərində qurulmuş ideal
cəmiyyətə gətirib çıxarır...
Böyük humanistin müdrikliyinin təməlində müəyyən panteist meyilin xas olduğu vəhdəti-vücud ideyası
durur. Bu, dünyanın, təbiətin, insanların Allahın təzahürləri kimi ona aidiyyəti, onunla birliyi ideyası bəzən şairin
Allaha müraciətlə dediyi: “Kainatın hərflərini axtarmaq istəsən, hamısı Səndədir və Sən onun lövhəsisən”
sözlərindəki və yaxud insanın canının nə atəş, nə su, nə torpaq, yəni maddi olmayıb, “qüdsi, pak bir işıq, Allahın
nuru” olması haqqındakı beytlərindəki kimi xüsusilə güclü səslənir. İlahi vəhdət bəşəriyyətin vəhdəti məfkurəsinə
yol açır. İnsan, şairin dərin əqidəsinə görə, hansı xalqa mənsubluğundan, hansı dinə etiqad etməsindən,
adətlərindən, hansı irqin nümayəndəsi olmasından, dərisinin rəngindən (“Zənci dəmir kimi qara, parlaqdır, Üzü
qarasa da, ürəyi ağdır”) asılı olmayaraq ağıl və ruhuna görə eynidir, bütün xalqların tarixi məqsədləri, idealları
ümumidir. O, müxtəlif xalqların adət və ənənələrinə hörmətlə yanaşır, onları bir-birindən ayıran barbarlıq qalıqları
və cəhalətə, dözümsüzlüyə qarşı çıxır, əməkdaşlığa çağırırdı. Bu cəhətdən Nizaminin öz ideyalarını kamil insan
mücəssiməsi kimi yaratdığı qəhrəmanı - qarşısına Şərqi və Qərbi birləşdirmək məqsədi qoymuş hökmdar, müdrik
insan, peyğəmbər Makedoniyalı İsgəndər obrazı vasitəsilə verməsi səciyyəvidir.
Lakin Nizami kosmopolit də deyildi, öz torpağını, Vətənini, xalqını sevməyən insan heç vaxt bütün
bəşəriyyəti sevə bilməz. Elminin, ilhamının, xəyalının və qələminin qüdrətilə bütün dünyanı başdan-başa gəzən,
Yunanıstan, İran, Ərəbistan, Rusiya, Çin, Misir, Xarəzm, Hindistandan xəbər verən şair doğulub boya-başa çatdığı
Gəncəni heç vaxt tərk etməmişdi. Təsadüfi deyil ki, şairin fars dilində yazdığı poemalarında müxtəlif xalqların
nümayəndələrini təmsil edən obrazları, dünyanın müxtəlif məkanlarını canlandıran təsvirləri üzərində doğma
Azərbaycanın proyeksiyası aydın görünür. Onun Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinə, folkloruna, adətənənələrinə bağlılığı min bir nöqtədə: mövzu seçimində və qəhrəmanlarının səciyyəsində və münasibətlərində,
vətənpərvərliyində, xalqını, onun təbiətini tərənnümdə və tez-tez istifadə etdiyi xalq ifadələri, atalar sözləri və
zərb-məsəllərdə, dil xüsusiyyətləri və ifadə vasitələrində zühur edir.
Bunu artıq şairin kiçik müasiri pəncablı Məhəmməd Əvhi də sezmişdi. O, “Lübab əl-əlbab” adlanan
təzkirəsində (təx. 1221-1228) “əl-hakim əl-kamil” (yəni kamil müdrik) Nizami Gəncəvinin poemasının tərifində
yazırdı: “Leyli və Məcnun”un nəzm türküstanlığındakı (kursiv - A.H.) incə dargöz ideya gözəlləri üzlərindən
örpəyi qoparıb dünyanın bütün ağıllı insanlarını divanə etməyə qadirdirlər”. O, “türküstanlıq” söyləyəndə
poemada öz səciyyəsi etibarilə ərəb yox, türk romantik obrazlarının, köçəri türk tayfalarının məişəti, təfəkkür tərzi
və dünyaduyumunun inikasına işarə edirdi.
Doğrudur, şairin bəzi müasirləri, Şirvanşah Axsitan şah kimi “yüksək nəsəbli insanlar” əsil-nəcabətləri ilə
öyünərək, “türkəvara” deyilmiş sözləri özlərinə layiq bilmirdilər. “Yeddi gözəl”də şair yenə həmin mövzuya
qayıdıb, “Mənim türklüyümü Həbəşistanda almırlar, Odur ki, mənim ləzzətli dovğamı yemirlər”, – deyə
belələrindən gileylənirdi. Bu beytin öz simvolikası var: Şair Gəncəni, görünür, ovqattəlxlik məqamında, həmin
dövrün ədəbiyyatında nadanlıq, cəhalət, qaranlıq rəmzi kimi işlədilən Həbəşistana, türk milli ruhu hopmuş gözəl
əsərlərini isə türk milli mətbəxinin dadlı yeməyinə bənzədərək müqayisə edir. Anlamsızlıqdan doğan məyusluq
şairin lirikasında da duyulur: o, dünyanın hər yerində, yaxın-uzaq ölkələrdə böyük nüfuz sahibi olmasına
baxmayaraq, Gəncədə onu qiymətləndirmədiklərindən şikayətlənir. Maraqlıdır ki, türk, türklük, Türküstan sözləri
onun əsərlərində bütün fəzilətlərin: gözəlin və gözəlliyin, zərifliyin və nəcibliyin, saflağın və kamilliyin, ədalətin
və əzəmətin, dahiliyin və qüdrətin sinonimi kimi səslənir. Əslində, Nizami poeziyasının ona əsrarənglik verən
sehri və cazibəsi həm də məhz doğma xalqının ruhundan və hikmətindən gələn orijinallığındadır.
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Qədirbilən xalqımız öz qoynunda yetişdirərək dünyaya bəxş etdiyi dahisini unutmur, müxtəlif məkanlarda:
ölkələrdə, şəhərlərdə, kəndlərdə, ən əsası isə qəlblərdə ona abidələr ucaldır, irsini tədqiq və dünyada təbliğ edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2011-ci il 23 dekabr tarixli sərəncamı ilə Nizami
Gəncəvinin 870 illik yubileyinin təntənə ilə qeyd edilməsi şairin irsinin qorunmasına, öyrənilməsinə qayğının
bariz nümunəsi olmaqla bərabər nizamişünaslıq qarşısında yeni perspektivlər açır.
***
Dahi şairmiz məşhur fəxriyyəsində özü haqqında yazırdı: “Mənaların fəziləti ilə fəzl şahlarının şahıyam,
Göyün fərmanı ilə yeri və zamanı tutmuşam”. Şeirin sonunda isə özü haqqında söylədiyi təriflərdən xəcalət
çəkdiyini bildirib onu bu beytlə bitirir: “Bu xəzinənin başını bağla, o bağlamanın ağzını aç ki, Fazillər onu diyardiyar ərmağan aparsınlar”. Bəli, ağalıq etmək və xidmət etmək Nizami üçün ayrılmaz vəhdətdədir. Nizami
hikməti məkanı və zamanı tutmuşdur, çünki bəşəriyyətə xidmət etmiş, edir və edəcəkdir.
Xalq qəzeti. - 2012.-23 dekabr. -№ 287. - S. 7 .
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Dahi şairin musiqi dünyası öyrənilir
Rafiq SALMANOV
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illik yubileyinin ölkəmizdə geniş
qeyd edilməsi barədə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı şairin vətəni, Gəncədə də böyük sevinc və ruh
yüksəkliyi ilə qarşılanmışdır. Şəhərdə bu münasibətlə geniş hazırlıq işləri aparılır.
Nizami məqbərəsi əsaslı surətdə təmir olunmuşdur, 7 min 540 kvadratmetr sahəyə qranit lövhə döşənmiş,
dörd hovuz, iki şəlalə və fəvvarə yenidən inşa edilmişdir. Beş buta qranitlə üzlənmiş, bir süni göl və körpü yenidən
təmir olunmuşdur. Məqbərənin ətrafında yaşıllaşdırma və abadlıq işləri aparılmışdır. Bir sözlə, son dövrdə
Gəncənin simasıdaha da gözəlləşmiş və bu fonda Nizami Gəncəvinin məqbərə kompleksi də ümumi mənzərəni
tamamlamışdır.
Bu məqamda ulu öndər, Heydər Əliyevin 20 il bundan öncə dediyi sözləri xatırlamaq yerinə düşər: "Bütün
Azərbaycan xalqı Nizami Gəncəvi ilə fəxr edir. Ancaq gəncəlilər xüsusi iftixar hissi keçirirlər. Birincisi ona görə
ki, Nizami gəncəlidir. Gəncənin adını dünyaya da məşhur edibdir, bu torpaqda yaşayıbdır, bu torpaqda yazıbdır.
Onun yazdığı əsərlər bütün dünyada məşhurdur."
Prezidentin sərəncamına əsasən, Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq
onun yaradıcılığı ilə bağlı yeni tədqiqatlar aparırlar. Əvvəlki araşdırmalar, Nizami poeziyasının musiqidə əksinə
həsr olunmuş elmi-tədqiqat əsərləri, monoqrafiyalar da yenidən nəşr edilir. Nizami Gəncəvi irsinə, yaradıcılığına
göstərilən belə sayğılı münasibət ilk növbədə xalqımızın Şeyx Nizaminin ölməz ruhuna olan mənəvi borcunun və
sədaqətinin parlaq təzahürüdür.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti rəhbərliyinin tövsiyəsi ilə şairin sözlərinə Azərbaycan bəstəkarlarının
yazdıqları bir sıra sənət inciləri - F.Əmirovun "Gülüm", Q. Hüseynlinin "Ey gözüm, de, görmədinmi", A.
Rzayevanın "Könlüm", Ş.Axundovanın "Nizami necə səbr etsin, əzizim", Zakir Bağırovun "Gələcək nəslə xitab",
C.Cahangirovun "Gül camalın", S.Ələsgərovun "Sərvi-xuramanım mənim" və bir çox digər sənət nümunələri
Gəncə Dövlət Universtitetinin musiqi fənləri kafedrasının müdiri, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü,
sənətşünaslıq doktoru, professor Sevda Qurbanəliyevanın "Nizami Gəncəvinin lirikası vokal miniatürlərdə" adlı
məcmuəyə daxil edilərək nəşr edilmşidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə regional elmi mərkəzi Nizaminin sözlərinə dahi Üzeyir
Hacıbəylinin yaratdığı "Sənsiz" və "Sevgili canan" romanslarını, eləcə də Cahangir Cahangirovun şairin sözlərinə
bəstələdiyi "Gül camalın" romansını və xor üçün "Qəzəl" əsərini nəfis şəkildə yenidən nəşr etdirmişdir.
Romans-qəzəl janrının yaranmasının Nizami Gənəcəvi və Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlı olduğunu
açıqlayan bu nəşrlərin tərtibçi redaktoru və ön söz Sevda Qurbanəliyeva 1941-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin şairin
sözlərinə "Sənsiz", 1943-cü ildə isə "Sevgili canan" romanslarını yazmaqla musiqi tariximizdə yeni romans-qəzəl
janrının əsasını qoyduğunu qeyd edir. Səs və fortepiano üçün yazılmış bu əsərlərdə romansın əsas xüsusiyyətləri,
qəzəlin lirik məzımunu, muğamın lirikası və inkişaf məntiqin bir vəhdət təşkil etdiyini qeyd edir.
Üzeyir Hacıbəylinin ənənələrini davam etdirərək, bir çox bəstəkarlarımız Nizami lirikasından bəhrələnmiş
bir sıra romans və mahnılar, müxtəlif janrlarda əbədiyaşar əsərlər bəstələmişlər. Mədəni irsimizin qorunub
saxlanmasında, onun tədqiqi və təbliğində, dünya miqyasında tanınmasında Azərbaycan alimlərinin elmi-tədqiqat
əsərlərinin xarici ölkələrdə nəşri gündəmdə qalır. Bu baxımdan tədqiqatçı alim, Sevda Qurbanəliyevanın da əməyi
təqdirəlayiqdir.
Bu gün respublikamızda və xarici ölkələrdə "Nizami və musiqi" mövzusunda nəşr olunan bir sıra elmi
kitabların, o cümlədən fundamental elmi-tədqiqat əsərlərinin müəllifi kimi tanınan musiqişünas alimin klassik
musiqişünaslıq ənənələrinə uyğun qələmə aldığı "Nizami Gəncəvinin musiqi dünyası" monoqrafiyasının Kiyev
şəhərində nəşr edilərək bir çox xarici ölkələrdə yayımlanması ilk növbədə Avropa mütəxəssislərinə Azərbaycan
xalqının çoxəsrlik zəngin musiqi mədəniyyəti və mənəvi irsimizlə yaxından tanış olmaq imkanı yaratmışdır. Bu
monoqrafiya Azərbaycan musiqişünaslıq elmində "Şair və musiqi" mövzusunda yazılmış ilk fundamental elmitədqiqat əsəridir. Kitaba Nizami Gəncəvi yaradıcılığı, Azərbaycan muğamı, Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev və
Fikrət Əmirovun əsərləri milli mədəniyyətimizin vahid inkişaf xəttinin aparıcı məqamları kimi ilk dəfə olaraq
qarşılıqlı əlaqələr zəminində işıqlandırılır.
Nizami irsi XII əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin öyrənilməsi və Azərbaycan bəstəkarlarının ilham
mənbəyi kimi tədqiq olunur. "Nizami Gəncəvi Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında" adlı ikinci fəslində
müəllif musiqimizin ən lirik səhifələrinin məhz Nizami Gəncəvinin poeziyası ilə bağlılığını qeyd edir. Bu fəslə
Əfrasiyab Bədəlbəylinin "Nizami", Niyazinin "Xosrov və Şirin" operaları, Soltan Hacıbəyovun "İskəndər və
çoban" uşaq operası, Fikrət Əmirovun "Gülüm" romans qəzəli, "Nizami" simfoniyası, Nizami baleti, Qara
Qarayevin"Payız" lirik xoru, "Leyli və Məcnun" simfonik poeması, "Yeddi gözəl" baleti, eləcə də digər əsərlər
daxil edilmişdir. Tanınmış alim Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdnində fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının
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üzvü Sevda Qurbanəliyevanın elmi-pedaqoji fəaliyyəti də rəngərəng və çox şaxəlidir. Onun "Heydər Əliyev və
Azərbaycan musiqi mədəniyyəti", "Musiqi tərbiyəsinin müasir problemləri", "Milli musiqimiz milli
sərvətimizdir" , "Nizami Gəncəvi və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti", Milli mədəniyyət və qloballaşma" və bir
çox digər mövzulardamusiqi ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etmişdir. Təsadüfi deyil ki, çoxsaylı elmi əsər, dərslik,
metodiki tövsiyə və tədris proqramlarının müəllifi olan Sevda Qurbanəliyevanın "Şəxsiyyət və musiqi", "Nizami
Gəncəvi və Fikrət Əmirovun musiqi dünyası", "Musiqi savadına dair metodiki vəsait" və bir sıra digər kitabları
bu gün tədris prosesində geniş istifadə olunur.
Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Qəmbər Hüseynli haqqında ilk monoqrafik elmi-tədqiqat əsərinin
hazırlanaması da Sevda Qurbanəliyeva, Lalə Rəfibəyli və Nüşabə Seyfullayevanın adı ilə bağlıdır. Kəpəz
bələdiyyəsinin dəstəyi ilə işıq üzü görmüş "Qəmbər Hüseynli yaradıcılığı milli ənənələr kontekstində", kitabı milli
mədəniyyətimizin təbliği sahəsində əhəmiyyətlidir. 1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını
fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş Sevda Qurbanəliyevanın elmi-pedaqoji fəaliyyəti doğma Gəncə ilə bağlıdır. Onun
elmi yaradıcılığı əsasən dahi Nizaminin bədii-fəlsəfi irsində musiqi məsələlərinə həsr olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nizami sənətini yüksək qiymətləndirərək demişdir: "Nizami təkcə
şair, müdrik söz ustası deyildi, həm də gözəl filosof idi. Onun əsərləri dünyanın azad fikir xəzinəsini layiqincə
zənginləşdirmiş və bütün Şərq xalqlarını bəşəriyyətin firavanlığı naminə yaxşı, xeyirxah işlərə ruhlandırmışdır".
Nizami irsində insanları xeyirxahlığa səsləyən əsas motivlərdən biri də məhz musiqi ilə bağlıdır. Bu cəhət
professor Sevda Qurbanəliyevanın dahi şairlə bağlı tədqiqatlarının dəyərini anlamaq üçün vacib amildir.
Xalq qəzeti.- 2012.- 14 mart.- S. 7.
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Poeziyamızın Nizami Gəncəvi möcüzəsi
Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 870 illiyinə
Qiymət Məhərrəmli
Bir səs gəldi cahandan: – Ey qul, yetər əyləncə!
Axı kimdi Nizami, axı hardadı Gəncə?
Hələ təxminən 850 il bundan əvvəl bu cavabı gün kimi aydın sualı özü-özünə vermiş bəşəriyyətin misilsiz
söz dahisi Nizami Gəncəvi əlbəttə, yaxşı bilirdi Nizami kimdir, Gəncə hardadır! Təsadüfi deyil ki: «Hər gözələ
can verən incə söz memarıdır» – deyəndə də, «Sən şairə vurul ki, o, söz bəstəkarıdır!» – qənaətinə gələndə də,
qüdrətli bir şair kimi öz yaradıcılığının möhtəşəmliyinə arxalanır və dünya söz xəzinəsinə bəxş etdiyi əsərlərin
zamanlardan-zamanlara ləl kimi öz qiymətini getdikcə artıracağına güvənirdi. O, sözün qüdrətinə inanırdı, sözə
güvənir, sözdən kam alırdı. Hökmdarların aşıb-daşan, qızılla-pulla dolu xəzinəsinin onun gözündə bir zərrə də
olsun, əhəmiyyəti yox idi və yaxşı bilirdi ki:
Sultanın qızılından zərli əba geyənlər,
Bir gün çörək yerinə dəmir çeynər, daş yeyər.
Bu əqidəyə söykənən şairin əbədiyaşarlığı şəksizdir. Yaratdığı bütün ədəbi nümunələrdə şairin
böyüklüyündən, yenilməzliyindən xəbər verən şərəf, ləyaqət, insanı, insanlığı sevmək kimi mühüm keyfiyyətlər
özünü göstərməkdədir.
Artıq bütün dünya şərqşünasları çoxdan etiraf ediblər ki, XII əsrdə yaşayıb-yaratmış qüdrətli söz sərkərdəsi
Nizami Gəncəvi üçün zaman və məkan anlayışı çoxdan öz «hüquqi qüvvəsini itirib». Belə ki, Nizami dühasının
nə zamana, nə məkana sığışa biləcəyini güman etmək ağılsızlıq olardı.
«Nə qədər söz dedilər, yenə əskilmədi söz»-deyə yazıb-yaratdıqlarının poeziya kəhkəşanından bir damla
olduğunu qəbul edən dahi söz sənətkarı heç də öz yaradıcılığına kölgə salmır, əksinə, tarix boyu yaşamış qüdrətli
sənətkarların böyük irsinin qarşısına öz əzəmətli poeziyası ilə çıxmaqdan çəkinmir. Çünki o, nə deyibsə, dərin
deyib, nə yazıbsa, möhtəşəm alınıb.
Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əsrlərin keşməkeşli hadisələri onun bənzərsiz mənəvi irsindən bir çox
nümunələrin yoxa çıxmasına səbəb olub. Ancaq bununla belə «Xəmsə»sinə («Beşlik») daxil olan beş irihəcmli
poeması – «Sirlər xəzinəsi», «Xosrov və Şirin», «Leyli və Məcnun», «Yeddi gözəl», iki kitabdan («Şərəfnamə»
və «İqbalnamə») ibarət «İskəndərnamə»si və çoxlu miqdarda qəzəl və qəsidələri, rübailəri və s. lirika nümunələri
nə qədər ki, tarix var, nə qədər ki, insanlıq var, şeirsevərlərin könlünü oxşayacaq, nəsilləri heyrətdə saxlayacaq
böyük Nizami. Bu da qəbulediləndir ki, nadir istedad sahibləri, qüdrətli söz sənətkarları hər zaman özünə çoxlu
sayda pərəstişkarlar qazanmaqla yanaşı, şər qüvvələrin nifrəti ilə də üzləşib, bədxahların məkrli niyyətlərindən
zərər görüblər. Bunu şair belə qələmə alıb:
Bunlar ləli çamura atandan daha murdar,
Ürəyi parçalayan dərddilər, zəqqumdular.
Tüstü olub boğarlar bircə zəka görsələr,
Yel olub söndürərlər, bir çıraq yansa əgər.
Halına bax dünyanın, gör kimlərdir rəhbəri?
Kimlər məngirləməkdə ən gözəl mövqeləri!
Bu beytlərin qələmə alındığı vaxtdan əsrlər keçib, ancaq mənasına fikir versək görərik ki, elə bil Nizami
Gəncəvi müasir dövrümüzün, bugünümüzün şairi, söz mülkünün əvəzsiz rəssamıdır. Elə bil bu gün baş verən
haqsızlıqları, insanlığın məhvinə, zəka sahiblərinin mənəvi cəhətdən «axtalanması»na yönəlmiş gizli-aşkar
prosesləri hələ XII əsrdə yaşamış şairimiz hiss edib duyub, öz gözüylə görərək real cizgilərlə qələmə alıb. Yəqin
bu da ondan irəli gəlir ki, cəmiyyət yaranandan, dövlətlər, hökmranlıqlar mövcud olandan bəri bəşər övladının bir
gözü gülsə də, bir gözü ağlamaqdadır. Çünki ağıllı başlara sığal çəkən əllər, bir gün də dönüb o başları cəllad
kötüyü üzərinə itələyib.
Niyə həqiqəti deyən dillər, yazan əllər kəsilməli, şairlərin dərisi soyulmalı, dara çəkilməlidir? Həqiqəti
haqsızlığı təşviq və təlqin edənlərin düz gözlərinin içinə söylədikləri üçünmü? Ancaq bir məsəl də var axı: bir
çıraq ki, Haqdan yana, onu heç bir qüvvə söndürə bilməz. Nizami Gəncəvi də dünya poeziyasının səmasında
yanan bir günəş kimi hər zaman öz nurunu ötüb keçib və gələcək yüzilliklərə, minilliklərə salmaqdadır.
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Dünya şeir xəzinəsinə əvəzsiz incilər bəxş etmiş bu misilsiz şair Azərbaycanın qədim mədəniyyət
mərkəzlərindən biri olan Gəncədə doğulub boya-başa çatıb (1141-1209), Vətənini dərin məhəbbətlə sevib, həm
doğulduğu torpağa, həm də onun insanlarına qəlbən bağlanıb. Bu bağlantı təkcə məhdud bir ərazini əhatə etsəydi,
məlumdur ki, bu gün dünyanın hər tərəfindən aydın görünən Nizami zirvəsi yaranmazdı. Nə mutlu «Türkəm»
deyənə ki, Nizami Gəncəvi adlı sənət möcüzəsi ilə hər zaman dünyaya meydan oxumaqdadır.
Azərbaycanın mütəfəkkir şairi Nizami Gəncəvinin şeiriyyətin ən uca zirvəsində qərar tutan əsərləri dünya
bədii fikrinin əvəzsiz simalarını və ədəbiyyat bilicilərini mat qoymaqdadır. Məhz bu səbəbdəndir ki, «… böyük
hərflərlə yazdığımız «ŞAİR» sözünə sığışmayan Nizami Gəncəvi»nin (Xəlil Rza Ulutürk), «… söz incisi
mədəninin etibarlı xəzinədarı…» – nın (Əlişir Nəvai) əbədiyaşar poeziyası nəinki Azərbaycan və Şərq
ədəbiyyatında, eləcə də dünya poeziya tarixində «bədii möcüzə» olaraq qalmaqdadır.
Bütün müqəddəs arzu və niyyətlər, istiqlal uğrunda çarpışmalar, həqiqət və ədalət yolunda göstərilən
çabalar Nizami dühasının bəşəri mahiyyət daşıyan mənəvi irsinin əsas mahiyyətini özündə əks etdirir. Nizami
Gəncəvi təkcə qüdrətli ilham sahibi olan şair deyil, o həm də dünyəvi elmlərin dərin bilicisidir: Nizami həkimdir,
filosofdur, astronomdur, rəssamdır, musiqişünasdır, dilçidir, ədəbiyyatşünasdır, tərcüməçidir, insan
mənəviyyatının tərcümanıdır!
Nizami Gəncəvinin ədəbi irsi dünya poeziyasının aparıcı – ana xəttinin nüvəsində dayanan bir təməl
nöqtəsidir. Bu təməl nöqtəsi o qədər nəhəng və hüdudsuzdur ki, rişələndikcə rişələnir və ondan qaynaqlanan sənət
incilərinin dəyəri, bizləri onun yaradıcısının doğum tarixindən uzaqlaşdıran zaman məsafəsi kimi böyüdükcə
böyüyür, ənginləşir, əlçatmaz olur. Çünki:
Qızılı udsa da qara torpaqlar,
Yenə qiymətini özündə saxlar.
Bir də ki, dahi söz ustadı: «Mən qanım bahasına yetirdim can meyvəsi…» – deyə qanı-canı bahasına, feodal
hökmranlığının, şah istibdadının qan-qan dediyi bir zəmanədə bu cür «dürri-şəhvar» misallı əsərlər yaradıbsa,
nədən biz onların yaradıcısı ilə fəxr edib öyünməyək?! Axı bu cür dahiləri tarix nadir hallarda yaradır. Nizami
həqiqətən də, tarixin Azərbaycan xalqına əvəzsiz bəxşişi, dünya ədəbiyyatında isə nadır möcüzəsidir. Buna görə
isə sevinməyə, fəxr etməyə, Nizami dühasının incilərindən bəhrələnməyə, ibrət götürməyə dəyər.
…Mən torpaqda yatan bir mirvariyəm,
Qaldırsan, görərsən səntək diriyəm.
Batıb gedən bilmə sən hər gedəni,
Məni görməsən də, görürəm səni…
Bunu da hələ diriykən ölməzliyini görüb-duyan Nizami deyib. Bütün zamanlarda yaşayacaq əbədiyaşar
Gəncəli Nizami!
Xalq Cəbhəsi.- 2012.- 27 yanvar.- S.14.
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Dahi şairin ilmələnmiş dünyası
Məhəmməd NƏRİMANOĞLU
Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar
dövlət başçısı cənab İlham Əliyev sərəncam imzaladıqdan sonra keçirilən tədbirlər silsilə xarakteri alıb. Belə
tədbirlərdən biri də L.Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənət Dövlət Muzeyində keçirildi.
"Xalçalarda Nizami dünyası" adı altında keçirilən yubiley-sərgidə Nizami obrazları və şairin əsərlərindəki
motivlərin əks olunduğu xalçalar, metal və çini qablar nümayiş etdirildi.
Qədim Gəncə torpağında dünyaya göz açan Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı, tədbirdə xüsusi olaraq qeyd
edildiyi kimi, Şərq incəsənətinin inkişafında mühüm rol oynayıb, dünya xalqlarının dilinə çevrilib. Təsadüfi deyil
ki, "Xəmsə"si ilə bir çox sirlər xəzinəsini açmış Nizaminin əsərlərinin əlyazma nüsxələri Bakı, İstanbul, Daşkənd,
Təbriz, Tehran, İskəndəriyyə, Moskva, Sankt-Peterburq, Dehli, London, Paris və s. mədəniyyət mərkəzlərinin
məşhur kitabxana, muzey və əlyazmalar fondlarında nadir incilər sırasında qorunub saxlanılır.
Sərgidə şairin yaradıcılığına bir daha müxtəlif sənət əsərləri nümunələri vasitəsilə baxılıb. Poemalarında
xüsusən xalçaçılıq sənətinə, saraylar bəzəyən xalça təsvirlərinə geniş yer verilib. "İsgəndərnamə"nin "Şərəfnamə"
hissəsində İsgəndərin Bərdəyə, Nüşabənin yanına, "Xosrov və Şirin"də Xosrovun Şirinin qəsrinə getməsi
səhnəsində müxtəlif xalça növlərindən olan məfrəşin, "Yeddi gözəl" əsərində isə heybənin təsviri təqdim olunub.
Nizami Gəncəvinin dəyərli əsərlərində - poema və qəzəllərində onun xalqın adət-ənənəsinə, məişətinə, xüsusən,
xalçaçılıq sənətinə dərin hörmət bəslədiyinin, qiymətləndirdiyinin şahidi olursan. Azərbaycan sənətkarları da bu
mənəvi qidadan bəhrələnərək bir-birindən gözəl miniatürlər, xalçalar yaradıblar.
Muzeyin direktoru Röya Tağıyeva tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, Nizami poeziyasının özünəməxsusluğu
Təbriz, Şiraz, İsfahan kimi miniatür məktəblərini sanki yenidən özünə qaytarıb. Təsadüfi deyil ki, Şərq təsviri
sənətinin ən parlaq nailiyyətləri Təbriz sənətkarlarının Nizami poemalarının süjeti əsasında yaratdıqları
miniatürlər olub.
Sərgidə "Dilənçi qadının Məcnunu Leylinin qapısına aparması", "Bəhramgur və Fitnə ovda" Təbriz
miniatürlərinin fotosurəti də nümayiş etdirilib.
Miniatürlərlə yanaşı, Nizami obrazları dünya şöhrətli, qədim süjetli Azərbaycan xalçalarında mühüm yer
tutur. Şairin əsərlərinin gözəllik, ədalət və xoşbəxtlik uğrunda ölməz mübarizə ideyaları xalça sənətini də
dolğunlaşdırıb.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan xalçaçıları məhəbbətin uğursuz faciəsini əsas "Ağaclı" kompozisiyalı
xalçalarda verirlər. Sərgidə nümayiş etdirilən bu tipli nümunələr də olduqca maraq doğurub. "Leyli və Məcnun"un
motivləri əsasında toxunmuş xalçaların sərgidə daha geniş yer alması təsadüfi deyildir. Nümunə kimi sərgidə
nümayiş etdirilən 1918-ci ildə Şuşada toxunmuş "Leyli və Məcnun"u göstərmək olar.
Qədim Qarabağın xalça ustaları da Nizami yaradıcılığına, o cümlədən "Leyli və Məcnun" əsərinə müraciət
edərək süjet xətti bir-birindən maraqlı olan kompozisiyalar yaradıblar. Onlar bu kompozisiyalara nikbin əhvalruhiyyə qataraq bəşəriyyətin ən ülvi duyğuları olan məhəbbət hissini ön plana çəkib inam ruhunu bərpa ediblər.
Qarabağ xalçaçıları öz əsərlərini işləyərkən əsas olaraq, xoşbəxtlik simvolu kimi qırmızı rəngi seçiblər.
Sərgidə bir daha təsdiqlənib ki, əsrlərdən-əsrlərə ötürülən Nizami obrazları xalçalarda daim yaşayır. Heç
də təsadüfi deyil ki, görkəmli sənətkarlar Lətif Kərimovla Kamil Əliyev də yaradıcılıqlarında Nizami obrazına,
şairin poetik dünyasına dəfələrlə müraciət ediblər. Bu sənətkarların ustalıqları nəticəsində yaranan əsərlərdə
obrazlar əzəmətli və möhtəşəm görünür.
Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev yaradıcılığı boyu Nizami irsinə müraciət edib. O, dahi şairlə bağlı bir
sıra əsərlərin müəllifi kimi yaddaşlara yazılıb. Bakı şəhərindəki "Nizami" metrostansiyasının divarlarında
Nizaminin məşhur obrazlarının mozaika üsulu ilə işlənmiş nümunələrinin müəllifi də məhz Mikayıl
Abdullayevdir. Nizaminin qələmlə işləndiyi obrazlar xalq tətbiqi sənət nümunələrinin, demək olar ki,
əksəriyyətində öz əksini tapır. Misgərlik nümunələrində, saxsı qablar üzərində və tikmələrdəki Nizamilər xalq
məhəbbətinin təsviridir. Bununla, onlar öz əsərlərinə eyni zamanda ölməzlik, əbədilik bəxş edirlər. Nizami
poeziyasının zəngin xəzinəsindən bəhrələnən sənət xadimlərinin yaratdıqları əsərlər şairin ölməz obrazlarının
əbədi həyatının parlaq səhifələri kimi oxunur və yaddaşlara həkk etdirilir. Bu isə təkcə xalqın deyil, onun
sənətkarlarının şairin ölməz ruhuna əbədi ehtiramının göstəricisidir.
Nizami yaradıcılığına təkcə Azərbaycan xalçaçıları, rəssam və nəqqaşları deyil, dünyanın tanınmış məşhur
sənətkarları da müraciət ediblər.
Azərbaycan.- 2012.- 14 yanvar.- S. 5.
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Hər ürəkdə yeri var
Gəncə şəhəri dahi şairin yubileyinə hazırdır
Əhməd İSAYEV
Nizami yurdu əlamətdar günlər yaşayır. "Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 dekabr 2011-ci il tarixli
sərəncamı ölkəmizin hər yerində, o cümlədən Gəncədə böyük sevinclə qarşılandı.
Ulu Nizaminin ölməz sənəti dünya söz sərvətinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Ona görə də dahi şairin
ədəbi irsinə hər yerdə, ilk öncə isə böyük türk elində, şairin vətəni Gəncə şəhərində maraq və məhəbbət böyükdür.
Dövlət başçısının sərəncamında deyildiyi kimi, "Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti həmin
dövrdə təkcə Azərbaycanın və Qafqazın ən iri şəhəri deyil, eyni zamanda, Yaxın və Orta Şərqin mühüm
mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə bağlıdır. Şair ömrü boyu burada yaşayıb-yaratmış və dünya
poeziyasına bir-birindən dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir".
Gəncəlilər əbəs demirlər ki, ulu Nizami bu qədim şəhərin iftixarı, baş tacıdır. Neçə vaxtdır ki, şairin
yubileyinə geniş hazırlıq görülür. İcra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevin sərəncamı ilə şəhərin nüfuzlu
ziyalılarından ibarət yubiley komitəsi və müxtəlif sahələr üzrə işçi qrupları yaradılıb. Sistemli surətdə axtarış işləri
aparılır. Ali və orta təhsil müəssisələrində, elm və mədəniyyət ocaqlarında silsilə tədbirlər keçirilir. Ölməz söz
ustadının ədəbi irsinin təbliği üçün bir-birindən dəyərli tədbirlər görülür. Nizami şeirlərinin ifası üzrə müsabiqələr,
ədəbi-bədii gecələr təşkil olunur. Şəhərin mərkəzi meydanında iki dəfə "Nizami Gəncəvinin söz buketi" adlı sərgi
nümayiş etdirildi.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin tapşırığı ilə şəhərdə görülən genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq işlərinin də
ana xəttində məhz Nizaminin ölməz ruhuna məhəbbət və ehtiram duyulur. Şairin müqəddəs məqbərəsinin ətrafı
yenidən qurulur, Nizami küçəsi başdan-başa təzələnir. Gəncə çayının sahilində "Xəmsə" abidə kompleksi,
Gülüstan yaşayış sahəsində Nizami bağı yaradılır.
Sərəncamda deyilir: "Nizami irsinin daim aktual olduğu nəzərə alınaraq hazırkı mərhələdə respublikamızda
gənc nəslə mənsub nizamişünas kadrların yetişdirilməsi, şairin əsərlərinin filoloji tərcüməsinin təkmilləşdirilərək
yenidən nəşrə hazırlanması və müxtəlif dillərə tərcümə edilməsi, habelə dünyanın mötəbər kitabxana və
arxivlərində şairin yeni əlyazmalarının üzə çıxarılması Azərbaycan mədəniyyətinin öyrənilməsi işində bu gün
xüsusilə mühüm əhəmiyyət daşıyır. Nizami dövrü, ədəbi irsi və məktəbi problemləri müasir humanitar düşüncənin
tələbləri kontekstində və azərbaycançılıq məfkurəsi işığında tədqiqini gözləyir".
Bu məqsədlə artıq ilk addımlar atılır. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə şəhərdə elmi-tədqiqat Nizami
institutu fəaliyyətə başlayıb. İcra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"si, eyni zamanda,
onun poeziyasını xarakterizə edən "Sələflər və xələflər", "Məqbərənin tarixi və taleyi", "Nizami Gəncəvinin
musiqi dünyası" adlı əsərlər, habelə "Sənsiz" və "Sevgili canan" romans-qəzəlləri və digər kitablar nəşr olunub.
Yeni yaradılmış Nizami saytı rus, ingilis və fransız dillərində olan materiallarla zənginləşdirilir. Dövlət
Aqrar Universitetindəki muzeydə Nizaminin aqrar məsələlər üzrə fikirlərini əks etdirən ayrıca guşə təşkil olunub.
Şəhərin ali məktəblərində təhsildə fərqlənənlər üçün bir neçə təqaüd təsis edilib. Gəncə Dövlət Dram Teatrında
O.Altunbəyin "Şeyx Nizami" əsəri tamaşaya qoyulub. Kukla teatrı balacalar üçün "Xəmsə"nin ayrı-ayrı motivləri
əsasında səhnəciklər düzəldib. 11 nömrəli məktəbdə Nizami muzeyi fəaliyyətə başlayıb.
Ayrı-ayrı nizamisevərlər də yubileyə öz töhfələrini hazırlayırlar. Dekorativ sənət ustası Avtandil
Məlikovun əl işləri əsasında "Üçbulaq" çay evində sərgi açılıb. Məhbubə Həsənova kibrit çöpləri ilə Nizami
məqbərəsinin maketini, "Sirlər xəzinəsi" və "İsgəndərnamə" qəhrəmanlarının fiqurlarını yaradıb. Sənətşünaslıq
doktoru Sevda Qurbanəliyeva Kiyevdə "Nizami Gəncəvinin musiqi dünyası" adlı əsərini nəşr etdirib. Tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Samir Pişnamazzadə Nizami məqbərəsinin tarixi və taleyi ilə bağlı tədqiqat işi aparır. Texnologiya
universitetinin dosenti Sənubər Məmmədova Nizaminin fəlsəfi-estetik görüşləri mövzusunda doktorluq işi
üzərində çalışır. "Divani Hikmət" ədəbi məclisinin növbəti məşğələsi Nizami irsinin təbliğinə həsr olunub.
"Gəncənin səsi" qəzetində şəhər üzrə görülən tədbirlər müntəzəm işıqlandırılır. "Novosti Gəncə"də isə 1941-ci il
oktyabrın 19-da rus ziyalıları tərəfindən Ermitajda ulu Nizaminin 800 illik yubileyinin keçirilməsi barədə
materiallar bu günün oxucularına çatdırılır.
Şəhərin hər yerində rəssam Şərif Şərifovun hazırladığı Nizami Gəncəvinin portretləri, dahi şairin müdrik
sözləri diqqəti cəlb edir:
Çalış öz xalqının işinə yara,
Geysin əməlinlə dünya zərxara.
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Ulu şairə Gəncənin daha bir tarixi xidməti. Bakı səmtində milli-memarlıq üslubunda rəmzi giriş qapısı
hazırlanır. Nizaminin məqbərə kompleksi isə sözün tam mənasında tanınmaz dərəcədə dəyişilir. Bu müqəddəs
guşədə fundamental işlər görülür. Təqribən 40 hektar sahədə canlı muzey yaradılır. Hər gün minlərlə ağac əkilir.
Məqbərə və onun ətrafı əsaslı şəkildə bərpa edilir, geniş miqyaslı abadlıq-quruculuq işləri aparılır. Yolun hər iki
tərəfində uzunluğu 47 metr olan sədd - qala divarı tikilir. Məqbərəyə qədər olan ərazidə - bir neçə kilometr sahədə
kitab-abidələr ucaldılır, hər abidənin bir səhifəsində beş poemadan birinin adı yazılır, digər səhifədə isə bu
poemaya çəkilmiş miniatürlərdən mozaika yığılır. Yolun əks tərəfində həmin əsərin personajlarının təsvir
olunduğu şəlalə və fəvvarə kompleksi quraşdırılır. Məqbərənin ən baxımlı yerində Nizami mərkəzinin inşasına
hazırlıq görülür. Burada Nizami muzeyinin, əlyazmalar fondunun, beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin və digər
obyektlərin yaradılması nəzərdə tutulub. Beləliklə, türk xalqının böyük oğlu, gəncəli Nizaminin ədəbi irsinin
tədqiqi və təbliği sahəsində yeni mərhələ başlanır. Bir sözlə, ulu Nizami öz əzəməti, öz müdrikliyi ilə bu
günümüzə qovuşur.
Daha böyük uğurlar, möhtəşəm işlər isə hələ öndədir. Prezident sərəncamının əsas məğzi, mahiyyəti də
məhz budur. Nizami dünən də var idi, bu gün də var, sabah da olacaq. İllər, əsrlər boyu beləcə təravətlə,
məhəbbətlə, dərin hörmət və ehtiramla yaşayacaq. Bu dahi insanın yurd yeri də ulu Gəncə, gündən-günə
gözəlləşən yeni Gəncə! Özü demişkən:
Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır?
Hər beyti səslənər: "Burda, burdadır!"
Azərbaycan.- 2012.- 10 yanvar.- S. 1.
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Nizamidə azərbaycançılığın təməli
Nizami-870
Mübariz YUSİFOV,
professor
"Dünya dahilərsiz yaşaya bilməz",- deyirlər. Çünki dahilər peyğəmbər irsinin davamçılarıdır. Ulu
tanrı yerlərə və göylərə hökm edir. Allahın izni ilə seçilən peyğəmbər isə insan cəmiyyətinin nizama
salınmasında hidayət yolunu işıqlandırır. Peyğəmbərin dünya həyatında cismən olmadığı zamanlarda
insanlar peyğəmbər çırağını yandıran dahi şəxsiyyətlərdən ibrət götürürlər, cəmiyyətin nizamında onların
biliyinə, təcrübəsinə, dünyagörüşünə, bəşəri ideyalarına istinad edirlər.
Dahilərin hansı insan cəmiyyətində yaranmasına məhdudiyyət yoxdur. Fövqəlbəşər şəxsiyyətlər
böyüklüyündən, kiçikliyindən, irsindən, dilindən, məkanından asılı olmayaraq, bütün insan cəmiyyətlərində
yaranır. Hər bir fövqəlbəşər şəxsiyyətin özü bəşər cəmiyyətinin mənəvi sərvəti olmaqla yanaşı, həm də öz
millətinin və xalqının övladıdıdr, bu millətin və xalqın fəxridir, onun tarixinin və mənəviyyatının silinməz
yaddaşıdır. Tarix boyu dahi şəxsiyyətlərin yetişdirilməsi Azərbaycan xalqına da nəsib olmuşdur. Azərbaycan
xalqı içərisindən də dünya mədəniyyətini, dünyanın sosial, siyası mühitini bəşəri ideyalarla zənginləşdirən dahi
şəxsiyyətlər yetirmişdir. Hər dörd yüz ildən bir yetişən bu böyük şəxsiyyətlər Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli
və ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevdir. Bu böyük şəxsiyyətlər ayrı-ayrı dövrlərdə, ayrı-ayrı
sosial-ictimai mühitdə yaşamış olsalar da onları ictimai təfəkkür tipologiyası birləşdirir. Bu əlaqə dahi
şəxsiyyətlərin təfəkküründə formalaşmış ideyaların bəşəri xarakterindən və bu ideyaların biri digərini
zənginləşdirən daxili bağlılığından ibarətdir.
Bu böyük şəxsiyyətlərin ictimai təfəkküründə bir-biri ilə tipoloji əlaqə yaradan və biri digərinin
zənginləşməsinə çevrilən bəşəri ideyalar nədən ibarət olmuşdur? İlk növbədə azadlıq, müstəqillik, azad, sərbəst
düşüncə mühiti, azad, xöşbəxt cəmiyyət quruculuğu, azadlıq ideyalarının cəmiyyət həyatına tətbiqi və bir qədər
də müasirləşdirsək, demokratik quruluş. Bu ideyalar ilk dəfə Şərqdə baş qaldırmışdır. Onun Azərbaycan
məkanında ən böyük carçısı bu xalqın övladı Nizami Gəncəvidir. Məhəmməd Füzuli isə dord yüz ildən sonra bu
ideyaları Azərbaycan mühitinə gətirmişdir. Nizami bəşəri ideyaları öz əsərlərində bədii təxəyyülün məhsuluna
çevirib Azərbaycan cəmiyyətində görmək istəyirdi. Füzuli həmin ideyaları yaşadığı Azərbaycan mühitinə tətbiq
etməyi arzulayırdı. Çox doğru olaraq düşünürdü ki, sadəcə təsvir etməklə, arzulamaqla həmin ideyalar bəhrə
vermir. Bu ideyaları həyata keçirmək üçün bir liderə ehtiyac olduğunu başa düşürdü. Ancaq tarix belə bir lideri
yetişdirməmişdi. Ona görə Füzuli deyirdi:
"Ey Füzulu, nə gözəldir sözü azadəliyin
Hanı bir sərv ki, bu aləmdə vardır səməri"
Yəni azadlıq gözəldir . Ancaq hanı elə bir lider, elə bir başçı, elə bir hökmdar ki, bu azadlığı həyata tətbiq
etsin. Yəni Füzuli doğru olaraq düşünürdü ki, azadlığı, azad cəmiyyət quruculuğunu, cəmiyyət demokratiyasını
həyata tətbiq etmək üçün bir başçı, bir lider lazımdır. Nizaminin, Füzulinin cəmiyyəti, belə bir başçının, belə bir
liderin yetişməsi üçün bir dörd yüz il də gözləməli oldu. Cəmiyyət XX əsrdə bunun üçün dahi Heydər Əliyevi
yetişdirdi. Nizami azadlığı, azad həyatı utopik bir cəmiyyətdə axtarırdısa, Füzuli bunun üçün lider arzulayırdı və
zaman bu lideri hazırladı. Heydər Əliyev dahi şəxsiyyətlərin təsəvvüründən xalqın ictimai təfəkkürünə qətrə-qətrə
süzülən, zaman-zaman formalaşan azadlıq və azad cəmiyyət ideyalarını öz dövründə öz xalqının həyatına tətbiq
etdi. Azərbaycançılıq ideyalarını milli ideologiyaya çevirdi. Tarixin ona bəxş etdiyi liderlik vəzifəsini şərəflə,
ləyaqətlə başa çatdırdı.
Nizami azadlıq, azad cəmiyyət ideyalarını formalaşdıranda, bu cəmiyyətin reallaşmasını tarixi təcrübəyə
çevirmək üçün öz əsərlərində utopik bir cəmiyyət yaratdığı zaman Qərb ölkələri həmin ideyalardan bixəbər idi.
Avropada ilk utopistlər Füzuli dövründən sonra yetişməyə başlamışlar. Demək olmaz ki, onlar Nizami
əsərlərindən bəhrələnməmişlər. Ancaq Füzulinin arzuladığı lider zərurətinin idrakına çata bilməmişdilər. Nizami
utopizmindən isə irəli getməyə nail olmamışdılar. Bəs Nizaminin özü azad insan cəmiyyəti ideyaları üçün hansı
mənbəyə istinad etmişdir ?
Bu məsələ, əlbəttə ki, qaranlıq deyildir. Nizami dahi olduğu üçün həm də, peyğəmbər irsinin davamçısıdır.
Peyğəmbərə Allah tərəfindən müqəddəs Quran göndərilmişdir. Bu kitab həm bəşəri əxlaq, bəşəri ideyalar, həm
də bəşəri kəşflər və bəşəri idarəetmə nümunəsidir. Azadlıq ideyaları Quranda açıq və aşkar dəlillərlə təsbit olunur.
" Dəhr", ("İnsan" - 76) surəsinin üçüncü ayəsində deyilir: "Biz ona açıq yolu göstərdik. İstər (nemətlərimizə)
minnətdar olsun, istər nankor (bu onun öz işidir). "Bəqərə" ("İnək" - 2) surəsinin 35-ci ayəsində deyilir : "Ey
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adəm, sən zövcənlə (Həvva ilə) cənnətdə qal və hər ikiniz oradakı meyvələrdən istədiyiniz kimi bol-bol yeyin,
yalnız bu ağaca (buğdaya) yaxın gəlməyin! Yoxsa özünüzə zülm edənlərdən olarsınız".
Buradan görünür ki, Allah insanı sərbəst, azad yaradıb, ona şüur, düşüncə verib. Sonra peyğəmbərləri
göndərib ki, insanları düz yola dəvət etsin, dahilər verib ki, peyğəmbər irsini cəmiyyətə tətbiq etsin. Nizami də
dahi kimi öz tarixi və mənəvi vəzifəsini yerinə yetirib.
Hər şeydən əvvəl Nizami azərbaycanlı olduğu üçün həmin ideyaların Azərbaycan cəmiyyətində baş
tutmasını arzulayıb. Nizami ideal cəmiyyət yaratmaq üçün Azərbaycanda daha çox təriflədiyi Bərdə məkanını
seçib. Nüşabənin timsalında ədalətli hökmdar yaradıb. Ona görə də artıq işdir ki, tədqiqatçılar Nizaminin hansı
millətə aid olduğu barədə yersiz baş sındırmağa məcbur olublar. Bu böyük şəxsiyyət bütün mənbələrin təsdiq
etdiyi kimi, Gəncədə doğulub, Gəncədə yaşayıb və Gəncədə Allahın rəhmətinə gedib. Gəncə elə bir məkan
olmayıb ki, burada müxtəlif millətlərin demoqrafik qatışığı baş versin. Gəncə bəlkə də başqa regionlardan fərqli
olaraq azərbaycanlı əhalinin məskunlaşdığı ən əlverişli strateji bir ərazıdır. Ona görə də təsadüfi deyil ki, Gəncə
daha çox "Azərbaycanlıların mərkəz şəhəri" hesab edilir. Bu gün Gəncədə əhalinin demoqrafik və etnik tərkibi
qarışıq deyilsə, XII əsrdə bu qarışıqdan heç söhbət gedə bilməzdi. Sadəcə Nizaminin öz böyük əsərlərini fars
dilində yazması ilə bəziləri deməyə əl yeri axtarırlar ki, "bəlkə Nizami başqa bir xalqın nümayəndəsidir". Əslində
isə bu boş fikrə heç bir bəraət yoxdur. Həqiqət budur ki, Nizami dahidir, peyğəmbərin mənəvi varisidir. Etnik
mənşəyi azərbaycanlılara aiddir, ideyaları isə bəşəridir. O ideyalardan bəhrələnməyə hər kəsin haqqı var.
Nizaminin etnik aidiyyətini dəyişməyə, cəhd göstərməyə isə heç kəsin haqqı yoxdur. Əlbəttə ki, hər bir xalq istərdi
onun Nizamısi olsun, Füzulisi olsun, Heydər Əliyevi olsun. Ancaq axı mütəal Allah bu dahiləri məhz Azərbaycan
xalqına bəxş edib!
Nizaminin fars dilində yazdığına gəlincə, bunu qəbahət saymaq olmaz. Əvvəla, ona görə ki, fars dili dövrün
poeziya dili idi. İkincisi, Nizamidən böyük əsərlər yaratmağı dövrün hökmdarları sifariş edirdilər. Üçüncüsü, fars
dili dövlətin dili idi, onun sabit normaları var idi. O dövrün normaları indi də sabit qaldığı üçün Nizami əsərləri
qaranlıqda qalmayıb oxunub və oxunur. Ancaq demək olmaz ki, Nizami böyüklükdə dahi öz ana dilinə,
Azərbaycan dilinə biganə olub. "Leyli və Məcnun"un "Kitabın yazılmasının səbəbi" adlı hissəsində Axsitanın fars
dilində yazmaq tələbi onu hiddətləndirir. Hökmdardan gələn məktubda deyilir:
Türk dili yaraşmaz şah nəslimizə
Əksiklik gətirər türk dili bizə.
Yüksək olmalıdır bizim dilimiz
Yüksək yaranmışdır bizim nəslimiz.
Bunun qarşısında Nizami öz hiddətini belə bildirir:
Qulluq halqasına düşdü qulağım
Qan vurdu beynimə, əsdi dodağım.
Nə cürətim vardır əmrdən qaçam
Nə də gözüm vardı xəzinə açam.
Buradan belə başa düşülür ki, Nizami "Leyli və Məcnun"dan əvvəl öz doğma Azərbaycan dilində sənət
əsərləri yaratmışdır. Çox təəssüf ki, bunlar bizə çatmamışdır. Əldə olsaydı o zamankı dilimiz, mədəniyyətimiz,
məişətimiz və ictimai təfəkkürümüz barədə çox qiymətli informasiyalar alınardı. Onu da qeyd etmək yerinə düşər
ki, fars şovinizmi Azərbaycan haqqında, Azərbaycan dili haqqında "türki" ifadəsini işlədir. "Türki" yəni "türkə
oxşayan" deməkdir. Olsun ki, Nizami buna görə də hiddətlənmişdir. Çünki Nizaminin özü öz əsərlərində
"Azərbaycan" adını işlədir. Azərbaycana məxsus yer adlarını xatırladır. Gəncə, Bərdə, Şirvan haqqında
məhəbbətlə söhbət açır. Eyni zamanda, iranlılarla mübarizə aparan Turan (türk) hökmdarı və sərkərdəsi
Əfrasiyabı (Ər Tonqanı) rəğbətlə yada salır.
Nizaminin əsərlərində Azərbaycan məkanı ilə bağlı məqamlar çoxdur. Nizaminin dilinə gəlincə onun
dilində çoxlu Azərbaycan sözləri və Azərbaycan dili ilə bağlı farsca tərcümə edib işlətdiyi aforizmlərə təsadüf
olunur.
Nə Nizamidən əvvəlki və nə də Nizamidən sonrakı İran şairlərində Nizaminin işlətdiyi Azərbaycan sözləri
yoxdur. Çünki bunlar, bilavasitə Azərbaycan həyatı və məişəti, xüsusən də Gəncə mühiti ilə bağlı sözlərdən
ibarətdir. Bəzi sözləri isə Nizami fars sözlərinin müqabilində özü yaratmışdır. Məsələn, mənşəcə fars dilinə
məxsus olan "pərdə" sözü dilimizdə indi də işlənir. Nizami isə bu sözün əvəzinə "tutuq" (pəncərənin qarşısını
tutan) sözü düzəldib işlədir. Nizaminin dilində, həmçinin, məişətlə bağlı balınc, boşqab, qaşıq, qab, qazan, corab,
çarıq, qayçı, döşək, düymə, ələk, qışlaq, yaylaq, qıfıl, tağar (ölçü), tuman, taba; yeməklə bağlı aş, dolma, qıyma,
qaymaq, qatıq, kişmiş, fındıq, qurut, gilas, tutmac, armud; ordu ilə bağlı ordu, qoşun, süvari, çavuş, bölük,
minbaşı, yüzbaşı, yaraq-yasaq, çadır, tüfəng, çaxmaq və s. çoxlu sözlər işlədilmişdir. Hərçənd bu sözlərin fars
dilində qarşılıqları vardır.
Bütün bunlar Nizamidə azərbaycançılığın təməlini təşkil edir.
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Deyirlər, peyğəmbərlər ölmürlər. Onları ilahi ruh yaşadır. Dahilər də ölmür. Onları özlərinin cəmiyyət
həyatındakı xeyirxah əməlləri yaşadır. Bu mənada Nizami də, Füzuli də, Heydər Əliyev də daim canlıdır və canlı
olaraq da qalacaqlar. Onların əməlləri isə bir nəsildən digər nəslə örnək kimi yaşayacaqdır.
Xalq qəzeti.- 2011.-13 noyabr.- S. 6.
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Gəncənin əbədi simvolu
Əhməd İSAYEV
Nizami məqbərəsi yenidən qurulur
Gəncə şəhəri yenidən qurulur. Hər yanda qızğın iş gedir. Evlərin dam örtükləri təzələnir. Qeyri-qanuni
tikilən obyektlər, yöndəmsiz artırmalar sökülür. Küçələr, yollar sahmana salınır, səkilər düzəldilir, istinad
divarları çəkilir, ağac və gül kolları əkilir. Üçbulaq ərazisində bulaq kompleksi yaradılır. Şəhidlər xiyabanında
xatirə abidəsi ucaldılır. Şəhərin çox yerində, giriş və çıxış hissələrində, eləcə də "İmamzadə" kompleksində
quruculuq işi gedir. Müasir quruluşlu mərkəzi bazarın, avtostansiyanın inşası, Gəncə çayının məcrasının yenidən
qurulması, şəhərin taleyi üçün xüsusi əhəmiyyəti olan su və kanalizasiya problemlərin həlli və digər mühüm
məsələlər də gündəmdədir.
İlk öncə əsas diqqət Nizami məqbərəsinə yönəldilib. Bu, heç də təsadüfi deyildir. İcra hakimiyyətinin
başçısı Elmar Vəliyev görülən və görüləcək işlərdən danışarkən Nizami məqbərəsinin və onun ətrafının günün
tələblərinə uyğun yenidən qurulmasının vacibliyini xüsusi vurğuladı. Bu da təsadüfi deyil - ulu Nizami qədim
Gəncənin əbədi simvoludur.
Bir qədər məqbərənin tarixi haqqında
Əsrlərin o tayından Gəncə ilə qoşa gəlir, Nizaminin adı da, müqəddəs məzarının ünvanı da. Arayanlar ilk
sorağı Qazi Əhməd Quminin və İskəndər bəy Münşinin əsərlərindən alıblar. Deyilənləri yır-yığış edəndə tarixin
belə bir səhifəsi canlanır. 1587-ci ilin soyuq qış günlərində Qəzvindən bir karvan gəlir. Başda da Soltan
Məhəmməd Xudabəndə. I Şah Abbasın atası. Soltan Məhəmməd bir qaynaqda deyildiyi kimi, "...rəhmətlik gəncəli
Şeyx Nizaminin məqbərəsinin yanında" düşərgə salır. Bu, müqəddəs məqbərənin adı çəkilən ilk mənbələrdən
biridir.
Aylar, illər keçir. Şah Abbas taxta çıxandan bir qədər sonra - 1606-cı ilin mart ayında öz dəstəsiylə Gəncəyə
gəlir. O da atası kimi məqbərənin yanında məskən salır. Əvvəl zəlzələ, sonra da monqollar "köhnə" Gəncəni viran
etmişdilər. Ulu Nizamini hörmət və ehtiramla ziyarət edən Şah Abbas həmin məqbərədən yeddi kilometr aralıda
yeni Gəncə üçün indiki sahədə geniş bir yer seçir. Qədim şəhərin yeni məskənində Cümə məscidi ucaldıqca ətrafı
tağlı karvansaralar, qırmızı kərpicli evlər, iri bazarlar bürüyür.
İlk dəfə "Nizaminin qəbri" məqaləsinin müəllifi V.Bartold sərdabənin fotosunu əldə etmişdir. Arxeoloji
cəhətdən məqbərənin forması, quruluşu barədə isə İ.P.Şeblıkin "Nizami türbəsinin tarixinə dair" tədqiqatında
dəyərli məlumat verir. Alimin yazdığına görə, Nizaminin məzarı üzərində həm eni və həm də uzunu 7,5 metr olan
kərpic günbəz var imiş. Alt qatda XIII əsrə aid köhnə türbə olub. Təzəsi sonralar tikilib. Əski özülün içərisində
göy və yaşıl rəngdə şirəli qövsi kərpiclər tapılıb. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, çox güman "...əvvəlki türbə əlvan
kərpiclərlə bəzənmiş və onun rəngli günbəzi olmuşdur".
Tarixdə Nizami məqbərəsini yada salan, onun yerindən, forma və quruluşundan, mühafizə vəziyyətindən
xəbər verən belə qaynaqlar çoxdur. Xüsusən, XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində dövrün ən mötəbər
ziyalıları məqbərənin tarixi və taleyi ilə maraqlanırdılar. İllər, əsrlər öz işini görmüşdü. Məqbərə o məqbərə
deyildi. Görənlər yazırdılar ki, "...tağı uçulub tökülmüş kərpic gümbəzi çovğun və istilərdən məzarı qoruya
bilmirdi", "...xarabalığa üz tutmuş olan türbəni" görən hər kəs qüssələnirdi. Seyid Əzim Şirvani bununla bağlı
yazmışdı:
Ey şeyx Nizami, ey nizamı dağılan,
Ey Gəncədə izzü-ehtişamı dağılan.
Olmuşmu sənilə mən kimi aləmdə,
Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan?
Belə idi onda məqbərə. Buna görə də imanı, imkanı olan hər kəs türbənin təmirinə kömək edir, əl tuturdu.
Ali duyğuların sınaq meydanı
Kimlər idi bu xeyirxahlar? Dövrün ən dəyərli ziyalıları həmişə şairin məzarı ilə maraqlanıblar. Əslində, bu
müqəddəs guşə xeyirxah niyyətlərin, ən ali duyğuların sınaq meydanına çevrilmişdi. Məşhur "Qarabağnamə"nin
müəllifi Mirzə Adıgözəl bəy müqəddəs türbəni öz hesabına təmir etdirib. "Molla Nəsrəddin" jurnalının təşəbbüsü
ilə bu məqsədlə xeyli sərmayə toplanıb. Əldə olunan bütün vəsaitin məqbərənin bərpasına verilməsi üçün 1909cu ildə gəncəli müəllim Mirzə Məhəmməd Axundzadə "Şeyx Nizami" adlı kitabça nəşr etdirib. Ən nəhayət, 28
may 1909-cu il tarixli "Yelizavetpolskiye qubernskiye vedomosti" qəzetindəki məktubdan "...Əsgər ağa
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Adıgözəlov və Ələkbər bəy Rəfibəyovun başçılığı ilə görkəmli müsəlman şairi Şeyx Nizaminin dağılmış abidəsini
bərpa etmək məqsədilə, yeni ədəbi cəmiyyət yaranmışdır".
1923-cü ilin yazında isə nə fikirləşirlərsə, Nizaminin qəbrini şəhərin mərkəzinə, Cümə məscidinin həyətinə
köçürməyi qərara alırlar. Köhnə qəbir söküldü, təzəsi isə hələ hazır deyildi. Məqbərə tikilənə kimi birtəhər
saxlanmaq üçün şairin sümükləri şəhər bağına gətirilir... Bir azdan anlayırlar ki, gərəksiz iş görüblər. Həmin ilin
payızında, yəni, oktyabr ayının 16-da təzədən əvvəlki yerinə qaytarılır. Sonralar, 1938-40-cı illərdə şairin 800
illik yubileyi ilə əlaqədar müqəddəs məzarın yerində qədim üsluba uyğun türbə-abidə ucaltmaq istəyirlər. Bu, çox
çətin bir dövrə düşdü. Dünya çalxalandı, müharibə neçə il bu işə başlamağa imkan vermədi. Yalnız 1947-ci ildə
məqbərənin açılışı oldu. Neçə-neçə yaxın-uzaq qonağın, eləcə də ustad Səməd Vurğunun alovlu çıxışını yaşlı
gəncəlilər indi də xatırlayırlar. 90-cı illərdə şairin 850 illik yubileyini daha böyük təntənə ilə, daha böyük
təmtəraqla qeyd etmək istədilər. Geniş bir ərazidə mənalı-məzmunlu kompleks düzəldildi. Ətrafda şairin ölməz
əsərlərindən fraqmentlər, müxtəlif obrazlar, səhnələr. Əsl Nizami dövrünün Gəncə mühiti! Ortada qəhvəyi
qranitdən əzəmətli bir məqbərə, hündürlüyü otuz metr!
Ulu Nizamiyə yubiley təntənəsi qismət olmadı. Nə qəm?! Nizami təntənəsiz, tərifsiz, təmtəraqsız da elə
Nizamidir. Dünən də var idi, bu gün də var, sabah da olacaq. İllər, əsrlər boyu beləcə təravətlə, məhəbbətlə
yaşayacaq. Özü demişkən:
Yüz il sonra sorsan, bəs o hardadır?
Hər beytim söyləyər, "Burda, burdadır!
Məqbərənin tarixi, taleyi barədə bu qədər danışmaqla dediyimiz odur ki, duyan, düşünən insanlar həmişə
xalqın mənəvi çıraqlarını yaşatmağa, parlatmağa çalışırlar. Son vaxtlar Gəncədə gedən geniş miqyaslı abadlıqquruculuq işlərinin də məhz ulu Nizaminin məqbərəsindən başlanması heç də təsadüfi deyil. Elmar Vəliyev deyir
ki, bu türbə həm türk dünyasının mənəvi çırağı Nizaminin yurd yeri, elimizin ən müqəddəs guşələrindən biri, həm
də Gəncənin giriş qapısıdır. Gələnləri Nizami "qarşılayır", Nizami "yola salır". Ona görə də bu yerlər ulu
Nizaminin, qədim Gəncənin adına layiq olmalıdır. Biz buna çalışırıq.
Məmur mövqeyi
Nizaminin məqbərəsi Kəpəz rayonunun ərazisində yerləşir. Son vaxtlarda görülən işlərlə bir daha tanış
olmaq üçün rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Faiq Hacıyevlə obyektə getdik. Hər yanda qızğın iş gedir.
Məqbərənin yanındakı körpü əsaslı təmir olunub. Əlavə bir dairəvi keçid körpüsü də yaradılıb. Yolun hər iki
tərəfində milli ornamentli istinad divarları hörülür.
Ətrafda yüzlərlə adam çalışır, abadlıq, təmizlik işləri aparılır. Minlərlə ağac və gül kolları əkilir, yaşıl
cərgələrə baxdıqca göz oxşayır.
Bakı səmtində Gəncəyə ikitərəfli yol çəkilib. İndi yolun hər iki tərəfində planlaşdırma işləri gedir, yüzlərlə
texnika aramsız işləyir. Yolun ətrafı hamarlanır, münbit torpaq daşınır. Şəhərin girəcəyində təqribən yeddi
kilometr sahədə yaşıl zolaqlar yaradılır. Əslində, bu da Nizami məqbərə kompleksinin bir hissəsidir.
Əvvəllər bu yerlərdən keçmək olmurdu. Məişət tullantıları lazımi yerlərə daşınmadığına görə yolların ətrafı
zir-zibil qalaqları ilə dolu idi. Artıq hər yer səliqə ilə təmizlənib. Yaxınlıqdakı fermalar da ləğv olunub. Hər tərəfdə
işıq sistemi təzələnib. Hamı çalışır ki, ulu öndərin ad gününə kimi bu yerlər əsaslı surətdə təzələnsin.
Faiq Hacıyev söhbət əsnasında dedi:
- Gərək mətbuat bu işləri hamıya çatdırsın.
- Axı, bu tədbirlərin çoxunu, xüsusən, abadlıq-təmizlik işlərini özünüz vaxtında görə bilərdiniz.
Səmimi etiraf edir:
- Deyən olmayıb. Bizdə də, görünür, təşəbbüskarlıq çatışmır.
- İcra hakimiyyətinizin binası şəhərin mərkəzində, özü də yol ayırıcında yerləşir. Ətrafda çox iş görmək
olar. Heç ağacların, gül-çiçəyin dibləri də yumşaldılmayıb. Binanın pillələri sınıq-salxaq, işıq sistemləri köhnə,
yararsızdır.
- Artıq bu barədə deyilib, hava açılan kimi düzəldəcəyik.
Şəhərdə görülən genişmiqyaslı işlərə baxdıqca istər-istəməz məmur mövqeyi, daha doğrusu, məmur
mövqesizliyi haqqında düşünürsən. Axı, bu gün şəhərdə geniş miqyas alan işlərin çoxunu hər bir vəzifə sahibi
vaxtında görə bilərdi. Yuxarının tapşırığı, tələbi olmadan...
Düşünürəm ki, şəhərdə ictimai baxış elan ediləydi. Nə yaxşı olardı, hər bir idarə, müəssisə və təşkilatın,
dövlət, yaxud özəl obyektin ətrafındakı səliqə-sahman nəzərdən keçirilsin. Yuxarının göstərişi olmadan kim necə
işləyir, kim işə laqeyd yanaşır? Axı, hər bir obyektin görkəmi bütövlükdə şəhərin gözəlliyi deməkdir. Səliqəsahmanı hamımız arzu edirik. Bəs hamımız buna çalışırıqmı?
Nizami məqbərəsi səmtində görülən işlər hər ürəkdə min bir duyğu yaradır. Demək, istəyəndə bu qədər
dəyərli işlər görmək mümkündür.
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...Həftələr, aylar keçəcək, ulu Nizaminin müqəddəs məqbərəsinin ətrafı son dərəcədə dəyişib gözəlləşəcək.
Gəlib-gedən istər-istəməz ayaq saxlayacaq. Həm yolların yaraşığına, həm də məqbərə ətrafının yaşıllığına
heyranlıqla baxıb ulu Nizamini yad edəcəklər.
Asta keçin bu yerlərdən. Bilin ki, sizi eşidən, sizi görən, sizi duyan var. Necə ki, neçə yüz il bundan əvvəl
böyük Nizami yazmışdı:
Məzarım yanından ötüb keçərkən,
Üstümdə görərsən göyərmiş otlar...
Salam ver, hörmətlə məndən salam al...
Məni görməsən də, görərəm səni.
Redaksiyadan: Yazı çapa hazırlanarkən öyrəndik ki, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində şəhərsalma və
memarlıq şurasının yaradılması ilə bağlı yığıncaq keçirilmişdir. Tanınmış memar, heykəltəraş və rəssamların
iştirakı ilə keçirilən tədbirdə qeyd olunmuşdur ki, şəhərsalma və memarlıq şurasının yaradılmasında əsas məqsəd
həyata keçiriləcək yenidənqurma işləri zamanı bu qədim şəhərin tarixini və memarlığını qorumaqla yanaşı, onu
müasirləşdirməkdir. Toplantıda memarların hazırladıqları Gəncənin giriş qapılarının və Nizami məqrəbəsinin
ətrafının yenidən qurulması layihələrinin təqdimatı olmuşdur.
Azərbaycan. - 2011.-10 aprel. - № 75. - S. 6 .
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İranın Nizami iddiasına cavab
Azərbaycanda Nizami Mərkəzinin yaradılması aktuallaşır
Cəlil CAVANŞİR
Bəzi İran rəsmiləri böyük həqiqətləri təhrif edərək Nizami Gəncəvini İran şairi kimi qələmə verir və türk
kökənli dahi Nizaminin Azərbaycan şairi olduğunu danmağa çalışırlar. Bu yaxınlarda isə İranın aidiyyəti orqanları
ölkədəki bəzi "Xəmsə" əlyazmalarım fars mədəniyyəti nümunəsi kimi YUNESKO-ya yollayaraq, milli yaddaş
reytinqində qorumağı xahiş ediblər. Mədəniyyətin qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsi təqdirəlayiq olsa da,
"Xəmsə" ilə bağlı Fransaya göndərilən müraciətdə Azərbaycan ədəbi klassikası nümunələri fars mədəniyyəti
nümunələri kimi təqdim olunub. Bu isə milli mədəni nümunələrin oğurlanması deməkdir. Lakin Azərbaycan
tərəfindən bu məsələyə ölkə rəhbərliyi səviyyəsində layiqincə cavab verildi.
Prezidentin mətbuat xidmətindən merkez.az-a verilən məlumata görə, aprel ayının 26-da Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının illik ümumi iclasında iştirak edən prezident İlham Əliyev Azərbaycanda Nizami
Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı səsləndirilən təkliflərə münasibət bildirib:
"Nizami Mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar səslənən təkliflər hesab edirəm ki, təqdirəlayiqdir. Heç kimdə
şübhə yoxdur ki, Nizami Gəncəvi dahi Azərbaycan şairidir. Bunu bütün dünya bilir. Əgər belə ehtiyac yaranıbsa
ki, bunu kiməsə sübut edək, biz bunu çox asanlıqla sübut edə bilərik".
Dövlət başçısı deyib ki, Nizaminin xatirəsi hər bir azərbaycanlı üçün əzizdir, doğmadır: "Nizaminin əsərləri
əlbəttə ki, milli şüurumuzun tərkib hissəsidir. O ki qaldı hansısa qüvvələr tərəfindən bu əsərlərə yiyə çıxmaq,
yaxud da özünküləşdirmək məsələsinə, əfsuslar olsun ki, biz belə hallarla dəfələrlə üzləşirik. Bunun da əsas səbəbi
ondadır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti o qədər zəngindir ki, başqa tərəflərdən
bizim milli sərvətimizi özünküləşdirmək üçün cəhdlər göstərirlər. Bu təkcə ədəbiyyatla, yaxud da ki, Nizaminin
əsərləri ilə bağlı olan məsələ deyil. Bizim musiqimiz ermənilər tərəfindən utanmadan oğurlanır. Dahi Üzeyir bəyin
əsərləri özünküləşdirilir. Bizim milli mətbəximiz yenə də ermənilər tərəfindən oğurlanır. Onlar bunu müxtəlif
yollarla erməni mətbəxi kimi təqdim etməyə çalışırlar. Halbuki milli yeməklərimizin adları da Azərbaycan
sözləridir. Əgər ermənidən soruşsan, dolma ermənicə nə deməkdir, cavab verə bilməz, Necə ki, Qarabağ onlar
üçün sadəcə bir sözdür, mənasını anlamırlar. Çünki bu, erməni sözü deyil Ona görə də belə hərəkətlər əlbəttə ki,
bizi çox üzür. Biz öz milli, mədəni irsimizi qorumalıyıq. Bunun üçün təbliğat işləri daha da güclü olmalıdır."
Ölkə başçısının Nizami Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı təklifə isti münasibət göstərməsindən sonra
görkəmli ziyalılar da bu məsələyə münasibət bildirib. Akademik Bəkir Nəbiyev həmin iclasda çıxışında bildirib
ki, Nizaminin "Xəmsə"ni farsca yazmağını əsas gətirərək onun fars şairi olduğunu iddia edənlər, bu məsələni
gündəmə gətirən əcnəbi alimlər səhv mövqedədirlər: "İran müəlliflərinin ictimai fikrə zorla pərçim etdikləri
yalanlara uyan bəzi digər ölkələrin ensiklopediyalarında da Nizaminin milli mənsubiyyəti məsələsində ciddi
təhriflərə yol verilir. Bu ensiklopediyaları nəzərdən keçirən Gəncə Regional Elmi Mərkəzi indi həmin qurumlara
yerli-yataqlı məktublar göndərərək, onları öz sorğu kitablarının gələcək nəşrlərində aradan qaldırmağı tövsiyə
edir. Bəs böyük sənətkarımızı doğma xalqından ayırmaq istəyənlərin qərəzli iddialarına biz daha nə ilə, yaxud
necə cavab verməliyik?
Belə hesab edirəm ki, ölkəmizin yalnız ədəbiyyatçıları deyil, tarixçi, dilçi, sənətşünas, şərqşünas, filosof,
etnoqraf, muzeyçi və digər alimləri də Nizami yaradıcılığının aktual problemlərini yeni təfəkkür işığında və daha
dərindən araşdırmaq üçün fundamental tədqiqatlar aparmalı, onların ən yaxşılarının potensialı əsasında Ədəbiyyat
İnstitutunda, yaxud elə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətində ayrıca bir Nizami Mərkəzi
yaradılmalıdır. Bu mərkəzin mühüm elmi nəticələri ən azı Azərbaycan, fars, rus, ingilis dillərində müntəzəm
olaraq nəşr edilib yayılmalı, uyarlı internet saytlarında yerləşdirilməlidir. Ədəbiyyat İnstitutunda yüksək ixtisaslı
mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış qiymətli filoloji tərcümələr əsasında Nizami "Xəmsə"sinin bütün nümunələri
ana dilimizə yenidən şeir ilə tərcümə edilməli, istedadlı və təcrübəli Azərbaycan şairlərinə sifariş verilməli, bu
poetik tərcümələr kütləvi tirajla nəşr edilib ölkəmizdə və dilimizin anlaşıldığı yaxın, uzaq xarici ölkələrdə
yayılmalıdır. "Xəmsə"nin ayrı-ayrı ən populyar süjetlərini, əsrlər boyu onlara çəkilən çox zərif miniatürlərlə
süslənmiş şəkildə vaxtilə görkəmli sənətşünasımız, müxbir üzv Kərim Kərimovun Moskvada buraxdırdığı
"Müzəyyən kitablar" kimi nəşr etmək lazımdır. Nəhayət üç ildə bir dəfədən az olmayaraq Bakıda başlanıb
Gəncədə öz işini davam etdirəcək beynəlxalq Nizami simpoziumları çağırılmalı, dünya Nizamişünaslığının
aparıcı nümayəndələri bu tədbirlərə dəvət olunmalı, həmin elmi forumların nəticələri sanballı kitablar kimi bir
neçə dildə nəşr edilməlidir". Nizami Gəncəvi yaradıcılığının milliliyini, onun folklorla bağlılığını araşdıran
məşhur folklorşünas alim, filologiya elmlər doktoru, professor Sədnik Paşa Pirsultanlı da Nizamini fars kökənli
olması fikrini cəfəngiyat adlandırır: "Nizami Azərbaycana məxsusdur. Bu heç vaxt müzakirə mövzusu ola bilməz.
"Xəmsə"də milli, türklərə məxsus folklor qaynaqlarından məharətlə istifadə edən Nizami Gəncəvi yazdığı
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əsərləri, obrazları, yer adları ilə Azərbaycan şairi olduğunu təsdiq edib. Bu həqiqətdir ki, Nizami Gəncəvi
Azərbaycanın, Azərbaycanın dilbər guşəsi Gəncənin dünyaya bəxş etdiyi əvəzsiz dühadır. Cənab prezidentin
Nizaminin İran tərəfindən mənimsənilməsinə göstərdiyi təpki də təqdirəlayiqdir. Mən hesab edirəm ki, Nizami
Mərkəzi yaradılmalı, onun ətrafında nizamişünaslar, şairlər və xarici ölkələrlə münasibəti, təbliğat qurmaq imkanı
olan ziyalılar birləşməlidir. Düşünürəm ki, bu mərkəz Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, Nizaminin paytaxtı
Gəncədə də yaradıla bilər".
Mərkəz.-2011.-30 aprel.-№76.-S.8.
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Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Sankt-Peterburqda Nizami Gəncəvinin adını
daşıyan bağın açılışında iştirak etmişdir
Asya Hacızadə,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri, Sankt-Peterburq
İyunun 5-də Sankt-Peterburqda dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi
münasibətilə onun adını daşıyan bağın təntənəli açılışı olmuşdur.
Açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak etmişdir.
Leyla Əliyeva mərasimi açaraq bildirmişdir ki, Nizami Gəncəvi adına bağın açılışı Heydər Əliyev
Fondunun Rusiya nümayəndəliyi ilə Sankt-Peterburq Administrasiyasının daha bir layihəsidir. O demişdir:
"2002-ci il iyunun 9-da XII əsrin dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkirinin Sankt-Peterburqda abidəsinin açılışında
prezidentlər Heydər Əliyev və Vladimir Putin iştirak etmişdilər. Bakıda hazırlanmış abidə Azərbaycan xalqının
Sankt-Peterburqa hədiyyəsi olmuşdur. Nizaminin obrazını Azərbaycan heykəltəraşı, V.Muxina adına Leninqrad
Ali Rəssamlıq Məktəbini məzunu Qəyruş Babayev yaratmışdır. Bu il şairin anadan olmasının 870 illiyi tamam
olur. Bununla əlaqədar, fondun nümayəndəliyinin hamiliyi ilə bağda qranitdən nadir skamyalar və Nizaminin
əsərlərindən fraqmentlər təsvir edilmiş pannolar qurulmuş, şairin abidəsi bərpa olunmuşdur. Sankt-Peterburq
qubernatorunun qərarı ilə bu gözəl bağa Nizami Gəncəvinin adı verilmişdir. Göstərdiyi dəstəyə görə şəhər
rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirən Leyla Əliyeva əmin olduğunu bildirmişdir ki, Heydər Əliyev Fondu və
Sankt-Peterburq Administrasiyası gələcəkdə hələ xeyli maraqlı layihələr həyata keçirəcəklər.
Sankt-Peterburqda Nizamiyə abidə ucaldılmasının tarixçəsindən söz açan Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri
Polad Bülbüloğlu vurğulamışdır ki, Şimal paytaxtının ziyalıları Böyük Vətən müharibəsinin ən ağır illərində dahi
şairin 800 illik yubileyini qeyd etmişlər. Böyük Nizamiyə bu qayğıkeş münasibəti Azərbaycan xalqının heç vaxt
unutmayacağını vurğulayan səfir Sankt-Peterburqda onun abidəsinin ucaldılmasında iştirak edənlərə və bu
ideyanı dəstəkləyənlərə minnətdarlığını bildirərək demişdir: "Bu abidə və bağ Azərbaycan və Rusiya arasında
olan dostluğu, yaxşı münasibətləri təcəssüm etdirir".
Sankt-Peterburq hökumətinin Mədəniyyət Komitəsi sədrinin müavini Aleksandr Platunov sözügedən
hadisənin Sankt-Peterburq sakinləri üçün əhəmiyyətindən, Rusiya və Azərbaycan xalqları arasında dostluq
münasibətlərinin möhkəmlənməsində oynadığı roldan söz açmışdır.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin icraçı direktorunun müavini İlqar Hacıyev iki xalq arasında dostluğu
və qarşılıqlı anlaşmanı möhkəmləndirmək üçün belə aksiyaların böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulamışdır.
Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı baş konsulu Qüdsi Osmanov bağın açılışını Şimal paytaxtında
Azərbaycan icmasının həyatında əlamətdar hadisə adlandıraraq vurğulamışdır ki, Heydər Əliyev Fondunun
Rusiya nümayəndəliyi Rusiyada çeşidli layihələr həyata keçirir. Əfsanəvi Fərman Salmanovun abidəsinin,
"Nevski pyatoçok" deyilən ərazidə qəhrəman azərbaycanlıların xatirəsinə stelanın ucaldılması belə
layihələrdəndir. Bu gün isə Nizami Gəncəvinin adını daşıyan bağın açılışıdır. Dəstəyə görə şəhər
administrasiyasına minnətdarlığını bildirən Q.Osmanov demişdir: "Abidə peterburqlulara hədiyyə edilmişdir, bağ
da Azərbaycan xalqı adından şəhərlilərə hədiyyədir".
Sonra Leyla Əliyeva rəmzi lenti kəsərək dahi Azərbaycan şairinin abidəsi önünə çiçəklər qoymuşdur.
Xalq qəzeti. - 2011.-7 iyun. - № 121. - S. 5 .
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Nizami ehtişamı
Ayaz VƏFALI
Bu il aprelin 26-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının illik ümumi yığıncağında ölkəmizin
elm məbədinin müasir dövrün tələblərinə uyğun fəaliyyətinə böyük dövlət qayğısı göstərildiyi xüsusi
vurğulandı.
Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev yekun nitqi ilə çıxış edərək bildirdi ki, burada söylənən
təkliflər çox dəyərlidir. Bunlar nəzərə alınacaq və müvafiq tapşırıqlar veriləcəkdir ki, qaldırdığınız
məsələlər tezliklə öz həllini tapsın.
Azərbaycan Prezidenti dedi: “Nizami mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar səslənən təkliflər hesab
edirəm ki, təqdirəlayiqdir. Heç kimdə şübhə yoxdur ki, Nizami Gəncəvi dahi Azərbaycan şairidir. Bunu
bütün dünya bilir. Əgər belə ehtiyac yaranıbsa ki, bunu kiməsə sübut edək, biz bunu çox asanlıqla sübut
edə bilərik. Nizaminin xatirəsi hər bir azərbaycanlı üçün əzizdir, doğmadır. Nizaminin əsərləri əlbəttə ki,
milli şüurumuzun tərkib hissəsidir. O ki qaldı hansısa qüvvələr tərəfindən bu əsərlərə yiyə çıxmaq, yaxud
da özününküləşdirmək məsələsinə, əfsuslar olsun ki, biz belə hallarla dəfələrlə üzləşirik. Bunun da əsas
səbəbi ondadır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti o qədər zəngindir ki, başqa
tərəflərdən bizim milli sərvətimizi özününküləşdirmək üçün cəhdlər göstərirlər. Bu təkcə ədəbiyyatla,
yaxud da ki, Nizaminin əsərləri ilə bağlı olan məsələ deyildir.
...Biz heç vaxt, tarix boyu başqa xalqın milli dəyərinə, yaxud da ki, milli irsinə göz dikməmişik. Anc
aq əfsuslar olsun ki, bizə qarşı həmişə belə cəhdlər olub. Yenə də deyirəm, bunun əsas səbəbi Azərbaycan
xalqının istedadı və mədəniyyətimizin zəngin olmasıdır. Ancaq biz əlbəttə ki, mədəni irsimizi qoruyacağıq,
bütövlükdə müstəqilliyimizi qoruyacağıq.”
Dahi Nizamini bizdən cismən 870 illik bir məsafə ayırır. Ancaq mahiyyət etibarilə Nizami Gəncəvi indiyə
qədər də və bundan neçə-neçə əsr sonralar da, əbədi-əzəli öz doğma xalqının qəlbində yaşayıb və yaşayacaq.
Böyük etiqadına görə, nə vaxt "Nizami hardadır?" - deyə soruşsalar, hər misrası dil açıb deyəcək: "Burda,
burdadır!.."
Nizami mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin çıxışında
deyildiyi kimi: "Heç kimdə şübhə yoxdur ki, Nizami Gəncəvi dahi Azərbaycan şairidir. Bunu bütün dünya bilir.
Əgər belə ehtiyac yaranıbsa ki, bunu kiməsə sübut edək, biz bunu çox asanlıqla sübut edə bilərik.
...Biz heç vaxt, tarix boyu başqa xalqın milli dəyərinə, yaxud da ki, milli irsinə göz dikməmişik. Ancaq
əfsuslar olsun ki, bizə qarşı həmişə belə cəhdlər olub. ...Bunun əsas səbəbi Azərbaycan xalqının istedadı və
mədəniyyətimizin zəngin olmasıdır. Ancaq biz əlbəttə ki, mədəni irsimizi qoruyacağıq, bütövlükdə
müstəqilliyimizi qoruyacağıq."
Həqiqətən xalqın böyük hadisələrlə, mübarizələrlə, elmi-mədəni xarüqələrlə, dahi şəxsiyyətlərlə zəngin
tarixi onun bu günü üçün də, sabahı üçün də ən etibarlı təməldir, köməkdir.
Burada şəxsən məni xüsusilə düşündürən, həm də etiraf edim ki, qürurlandıran bir məqamı xatırlatmağa
ehtiyac duyuram.
Nizami Gəncəvinin həqiqətən türk oğlu türk olduğunu onun qeyri-adi dühasını bütün varlıqları ilə duya və
qiymətləndirə bilən Nəvai və Füzuli sənətində, doğmalığında aşkar görmək mümkündür.
Yəqin belə səylər xüsusən gənc nəslin, eləcə də gələcək nəslin öz kökünə layiqincə bələdlik haqqını
qoruyub saxlamasına lazımi kömək göstərə bilər.
Ümid edirəm, oxucu məni qeyri-təvazökarlıqda qınamaz desəm ki, Türk dünyasının iki dahisinin - cığatay
türkcəsi və Azəri türkcəsinin əvəzsiz ustadları Nəvainin "Xəmsə"sindən "Leyli və Məcnun"unu tərcümə,
Füzulinin "Leyli və Məcnun"unu tədqiq işləri məndə belə bir qənaət yaradıb: həm Nəvainin, həm də Füzulinin
Nizamiyə münasibəti fikir doğmalığı ilə yanaşı, həm də qan doğmalığının - hər üçünün türk oğlu türk olmasının
ən yüksək ifadəsidir.
Onlar - əvvəlcə Nəvai, sonra da Füzuli böyük sələflərinin məlum tarixi şərait səbəbindən ürəyində qalmış
arzusunu ondan dörd əsr sonra imkan düşüb reallaşdıra biliblər - türk xalqlarının doğma dilində - cığatay və Azəri
türkcələrində yazıblar.
O da səbəbsiz deyil ki, hər ikisi eyni zamanda dahi Nizami məktəbinin tələbəsi kimi böyük poeziya ənənəsi
olan fars dilində də ölməz əsərlər yaratmışdır.
Bir münasibətlə vaxtilə qeyd etdiyimiz kimi, Nəvainin Nizami Gəncəvi yaradıcılığına bəslədiyi böyük
doğmalıq məhəbbəti ("Şeyx ilə görüşmək istəyirəm mən, - Ayağına düşmək istəyirəm mən".) nəticədə onu sənətin
fövqünə qaldıran ən güclü təkanlardan biri olur. Zamanında ədəbi hadisələrin mərkəzində dayanan Nəvai özbək
poeziyasındakı əyintilərlə, ana dilli sənətə xor baxmaq halları ilə, farsca yazmağı daha şərəfli bilmək meyilləri ilə
nəinki barışmadı, hətta onu, belə demək mümkünsə, qanundan kənar elan etdi. Nəvai özbək ədəbiyyatının öz
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vaxtına qədər topladığı zəngin təcrübəyə əsasən, onun yaşamaq, daim yüksəlmək haqqını müdafiəyə qalxdı. Gözəl
poetik nümunələr yaratmaqla kifayətlənməyib, elmi-nəzəri əsərlər yazmaq əziyyətinə də qatlaşdı. "Mühakimətüllüğəteyn" ("İki dilin müqayisəsi") meydana çıxdı. Qədim özbək dili ilə farscanı xeyli misallar əsasında müqayisə
edib belə bir nəticəyə gəldi və ayıq oxucularını da inandırdı ki, birinci çox mühüm keyfiyyətlərə, hətta bəzi halda
üstünlüklərə malikdir və ikincidən heç də geri qalmır. Elə ana dilində hər hansı mürəkkəb elmi, bədii fikri çox
aydın, şirin, canlı ifadə etmək mümkündür və vacibdir. Doğma dilinə laqeyd baxanları Nəvai utandırır və bunu
sağlam ağlın qənaəti hesab etmirdi; onun fikrincə, bu diqqətsizlik dərinliyə yox, unutqanlığa dəlalət edən əlamət
idi. Nəvai bu çağırışa başlayana qədər, deyildiyi kimi, məsələn, fars dilində "Fani" imzasıyla Divan ("Divanifani") yaratmış, ən mühümü isə istər elmi, istərsə də bədii əsərlərində ana dilinin o vaxtadək görünməmiş
imkanlarını üzə çıxarmışdı. "Nəvai və Cami", "Nizami və Füzuli" kimi fundamental tədqiqatların müəllifi
Y.E.Bertelsin haqlı qeyd etdiyi kimi, son dərəcə mühüm olan budur ki, Nəvai öz ana dilini müdafiə edərkən bircə
an da olsa fars dilinə və bu dildə yaradılmış ədəbiyyata kəmetinalıq mövqeyində dayanmır. O, etiraf edir ki, fars
ədəbiyyatının xidməti böyükdür və bəşər mədəniyyəti üçün olduqca çox iş görmüşdür. O, öz dilinin üstünlüyünü,
reallığını heç kəsin inkar edə bilməyəcəyi, tamamilə obyektiv faktlarla sübuta yetirir. Ancaq mühüm olanı hətta
bu üstünlük də deyil. Mühüm olanı budur ki, onun xalqının mədəni inkişafı hər hansı özgə dildən yox -necə
mükəmməl olsa belə - yalnız öz ana dilindən istifadə etdiyi şəraitdə mümkün olacaqdır. Türk dillərinin mədəni
əhəmiyyəti barədə Nəvai ilkin olaraq danışır və dərhal da məsələni yüksək elmi səviyyədə qoyur. Onun çıxışından
sonra bu dillərdən mədəni məqsədlərlə istifadənin qanunauyğun olduğuna biryolluq və həmişəlik heç bir şübhə
yeri qalmadı.
Ana dilli ədəbiyyatımızda məsələyə bu mövqedən yanaşan "qeyri-adi dahi, fövqəladə dahi Füzuli"
(Hammer) oldu.
Təsadüfi deyil ki, qədim özbək dilində "Xəmsə"nin olmaması vaxtilə Nəvaiyə rahatlıq vermirdisə, sonralar
Azərbaycan dilində də "Xəmsə"nin heç olmasa bir hissəsinin yoxluğu Füzulini rahat buraxmadı və nəhayət, ana
dilində "Leyli və Məcnun"u yaratdı.
Dahi Nizaminin əsl ehtişamı onun doğma xalqının - Türk dünyasının, ümumən bütün bəşəriyyətin yüksək
qiymətləndirib yaşatdığı və həmişə də yaşadacağı böyük sənətidir.
Ədəbiyyat. - 2011.-26 avqust. - № 32. - S. 1 .
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Nizami məqbərəsinin tarixi və taleyi
Ulu Nizaminin 870 yaşı tamam olur. Onun doğma yurdu qədim Gəncə başdan-başa Nizami nuruna boyanıb.
Hər yerdə yubiley şərəfinə möhtəşəm işlər görülür. Ən əsas nəzər-diqqət, ən böyük ehtişam isə ölməz şairin
əsrlərin o tayından boylanıb gələn müqəddəs abidə kompleksindədir. Gəlin, qayğıkeş insanların sayəsində bu gün
öz yeni həyatına qədəm qoyan məqbərənin tarixini vərəqləyək, bu ulu ocağın taleyi ilə tanış olaq.
Əsrlərin o tayından Gəncə ilə qoşa gəlir Nizaminin adı da, məzarının ünvanı da. Uluların məzarı da
müqəddəs bir ocaq, ibrətli bir hekayətdir. Nizami nuruna boyanandan bəri bu yerlər ziyarət məkanına, tövbə, dilək
yerinə çevrilib. Gəncənin gündoğarında Şeyx düzü belə yaranıb. İllər, əsrlər boyu zəvvarlar, müsafirlər burada
ayaq saxlayar, gəlib-gedən qonaq-qara burada nəfəs dərər, ulu Şeyxdən xeyir-dua alardı.
Görəsən tarixin yaddaşına ilk dəfə Nizami məqbərəsi sözü kimin əli ilə yazılıb, haçan yazılıb, necə yazılıb?
Arayanlar ilk sorağı Qazi Əhməd Quminin və İskəndər bəy Münşinin əsərlərindən alıblar. Fikrimizcə, ən sanballı
ilkin mənbə V.V.Bartoldun 1913-cü ildə yazdığı "Nizaminin qəbri" məqaləsi sayıla bilər. Sərdabənin fotosunu
əldə edən alim tarixi baxımdan mövcud qaynaqları diqqətlə araşdırır. Adda-budda deyilənləri yır-yığış edəndə
tarixin belə bir səhifəsi canlanır. ...1587-ci ilin soyuq qış günlərində Qəzvindən bir karvan gəlir. Başda da Soltan
Məhəmməd Xudabəndə - I Şah Abbasın atası. Bir qaynaqda deyildiyi kimi, Soltan Məhəmməd düz gəlib
"rəhmətlik gəncəli Şeyx Nizaminin məqbərəsi yanında düşərgə" salır. Çadırlar qurulur, ocaqlar çatılır, süfrələr
açılır. Gürcüstan hökmdarının əlidolu elçiləri gələndə məclis yenidən qızışır... Nədi, yoxsa bu çal-çağırı sinirmədi
şeyxin ruhu, müqəddəs ocaq. Bir səhər səs yayıldı ki, Soltan Məhəmmədin oğlu Həmzə Mirzəni gecə yatdığı
yerdə bir erməni xəncərlə doğrayıb... Aylar, illər keçir. Nakam Həmzə Mirzənin qardaşı Abbas böyüyür, əzəmətli
Şah Abbas olur. 1606-cı ilin mart ayında başının dəstəsiylə Gəncəyə gəlir. O da atası kimi məqbərənin yanında
düşərgə salır.
Tarixdə Nizami məqbərəsini yerindən, forma və quruluşundan, mühafizə vəziyyətindən xəbər verən belə
qaynaqlar çoxdur. Məqbərə həmişə müqəddəs sayılıb. Akademik Həmid Araslı yazır ki, "Nizami öldükdən sonra
qəbri ziyarətgaha çevrilmiş, onun öz kəndinin gəlirlərindən başqa bizə məlum olmayan hökmdarlar və ya bivaris
ölən adamlar tərəfindən bu məqbərəyə vəqflər edilmişdir. XVI əsrdə bu məqbərə çox gəlirli vəqfi olan, gəlibgedənlərə və yoxsullara hər gün yemək verən, müdərrisləri təmin edən bir xeyriyyə ocağı olmuşdur".
Mir Mehdi Xəzaninin "Kitabi-tarixi Qarabağ" əsərində verdiyi məlumata görə, Nizami ziyarətgahına o
qədər nəzir-niyaz yığılırmış ki, vəsaitin siyahıya alınıb məscidə göndərilməsi üçün ruhanilər tərəfindən oraya
"mücavir" adlandırılan bir nəfər təhkim edilmişdi.
Lakin dövrün amansız qovğaları zaman-zaman bu inam, iman yerinə güclü zərbə vurmuşdu. 1606-cı ildə
Şah Abbasın işğalçılıq yürüşü, 1752-ci ildə Hacı Çələbi ilə Gürcüstan valisi arasında baş verən qanlı döyüş, 1826cı ildə, yəni Gəncə xanlığının süqutundan sonra Rusiya-İran müharibəsi məqbərəni bərbad hala salır.
1875-ci ildə İran taxtının vəliəhdi Fərhad Mirzənin bu yerlərə ziyarəti ilə əlaqədar gəncəli İskəndər bəy
Axundov "Kavkaz" qəzetində yazırdı ki, "Şeyx Nizami məqbərəsinin tağı uçulub tökülmüş, üstündə ilan və
kərtənkələlər sürünən kərpiç künbəz indi çovğun və istilərdən onun məzarını qoruya bilmir".
1879-cu ildə Həcc ziyarətinə gedən Seyid Əzim Şirvani yolüstü məqbərəni ziyarət etmiş və təsirlənərək
aşağıdakı rübaini yazmışdır:
Ey Şeyx Nizami, ey nizamı dağılan,
Ey Gəncədə izzü ehtişamı dağılan.
Olmuşmu səninlə mən kimi aləmdə,
Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan.
"Molla Nəsrəddin" 1908-ci ildə hətta mal-qara tapdağı olmuş yarıuçuq məqbərənin məzəli bir şəklini də
vermişdi. Altında da bu sözlər:
"- Camaat! Bu, əzim gümbəz şairi-məşhur Nizami Gəncəvinindir. Gəncənin fəxri olan bu mübarək yadigarı
qoyunların ziyarətindən qoruyaq".
Belə idi onda məqbərə. Buna görə də dövrün mötəbər ziyalıları məqbərənin taleyi ilə maraqlanır, imkanı
olan hər kəs türbənin təmirinə kömək edir, əl tuturdu. Məşhur "Qarabağnamə"nin müəllifi Mirzə Adıgözəl bəy
şairin türbəsini öz hesabına təmir etdirib. "Molla Nəsrəddin" jurnalının təşəbbüsü ilə bu məqsədlə xeyli sərmayə
toplanıb. Əldə olunan bütün vəsaitin məqbərənin bərpasına verilməsi üçün 1909-cu ildə gəncəli müəllim Mirzə
Məhəmməd Axundzadə "Şeyx Nizami" adlı kitabça nəşr etdirib.
"Yelizavetpolskiye qubernskiye vedomosti" qəzetindəki (28 may 1909) məktubdan bir parça: "...Əsgər ağa
Adıgözəlovun və Ələkbər bəy Rəfibəyovun başçılığı ilə görkəmli müsəlman şairi Şeyx Nizaminin dağılmış
abidəsini bərpa etmək məqsədilə, yeni ədəbi cəmiyyət yaranmışdır".
1923-cü ilin yazında nə düşünürlərsə Nizaminin qəbrini şəhərin mərkəzinə - Cümə məscidinin həyətinə
köçürməyi qərara alırlar. "Şeyx Nizami" kitabının müəllifi Mirzə Məmməd Axundzadə başda olmaqla bir qrup
ziyalıdan ibarət komissiya yaradılır. Pul yığılır, yer seçilir, məqbərədə qazıntı işləri aparılır. Köhnə qəbir
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söküləndə təzəsi hazır deyildi. Qəfildən Mirzə Məhəmmədin ölümü ilə bu gərəkli iş pozulur. Şairin sümükləri
şəhər bağından əvvəlki yerinə qaytarılır.
1939-cu ildə İ.V.Stalin Kiyev ziyalıları ilə görüşərkən gözlənilmədən "Xosrov və Şirin" poemasından bir
parçanı əzbərdən söyləyir. Bununla da Nizami yaradıcılığına və şəxsiyyətinə münasibət köklü şəkildə dəyişməyə
başlayır. Bu görüş haqqında 1939-cu il aprel ayının 3-də "Pravda" qəzetində məqalə ilə çıxış edən Ukraynanın
tanınmış şairi Mikola Bacan bu barədə belə yazıb: "Yoldaş Stalin Nizaminin qardaş Azərbaycan xalqına
məxsusluğu ilə bağlı şübhələrin aradan qaldırılmasının vacib bir məsələ olduğunu qeyd etdi".
Şairin məzarının bərpası məsələsi yenidən diqqət mərkəzinə gəlir. 1939-cu il noyabr ayının 1-də Bakıda
Nizami muzeyi yaradıldı. 1940-cı ildə isə şairin məzarı üzərində məqbərənin ucaldılması məqsədilə Moskvadan
arxeoloji ekspedisiya gəldi. Tədqiqatlarda şəxsən iştirak etmiş İ.P.Şeblıkin "Nizami türbəsinin tarixinə dair"
məqaləsində yazır ki, XIII əsrdə tikilmiş məqbərənin ümumi sahəsi 101,12 kvadratmetr, hörgünün qalınlığı isə
1,7 santimetr olmuşdur. Ekspedisiya bu qərara gəlir ki, şairin məzarı üzərində abidənin ucaldılması vacibdir.
Bəs layihəsi necə olsun? Hələ 1926-cı ildə Şeyx Nizaminin məqbərəsinin bərpası ilə bağlı müsabiqə
keçirilirdi. Azərbaycan Politexnik İnstitutunun tələbələri tərəfindən işlənmiş layihə birinci yerə layiq görüldü.
Lakin türk üslubundan geniş istifadə edildiyi üçün layihə kənara atılır. 1930-cu ildə məqbərənin layihəsi üçün
yeni müsabiqə elan olunur. S.Dadaşov və M.Useynov kimi kamil memarlarımızın hazırladıqları layihə də "tünd
milli boyalarına" görə Moskvanı razı salmadı. 1939-cu ildə sayca üçüncü müsabiqə elan olunur və İ.Vaxutinlə
A.Sarkisovun işlədikləri layihə qəbul edilir. Bu da çətin bir dövrə düşdü. Dünya çalxalandı. Müharibə neçə il əl
saxladı.
Nəhayət, 1947-ci ildə Şeyx Nizami
nin məzarı üzərində yerli ağdaşdan məqbərə ucaldıldı. Hündürlüyü 15,2 metr, ümumi sahəsi 49
kvadratmetr! 1947-ci ildə məqbərənin təntənəli açılışı oldu. Neçə-neçə yaxın-uzaq elli qonağın, eləcə də ustad
Səməd Vurğunun alovlu çıxışını yaşlı gəncəlilər indi xatırlayırlar.
Qısqanclıq dalğası yenidən tüğyan edir. Yubiley ərəfəsində Moskva tərəfindən qəsdən qıcıqlandırılan İran
rəsmiləri Şeyx Nizaminin yalnız İrana məxsusluğu məsələsini qaldırırlar. Xəbis əl həmişə əlaltından iş görürdü.
Nizaminin qəbrindən çıxarılmış yazılı daş və digər əşyalar, onun tabutunun üzərindən götürülmüş tirmə parça,
kitabələr, Əjdər Ələsgərzadə tərəfindən oxunub tərcümə edilmiş sinədaşının estampajı müəmmalı şəkildə yoxa
çıxır.
Yenə də ulu öndər Heydər Əliyev, qəbri nurla dolsun! Yetmişinci illərdə ölkəyə rəhbərlik edərkən
Nizaminin 840 illik yubileyi ilə əlaqədar Moskvanın qarşısında məsələ qaldırır ki, ölməz şairin məzarı üzərində
ona layiq bir abidənin ucaldılması vacibdir.
Açıq müqavimət göstərilməsə də, Moskvanın xəbis niyyəti yenə də duyulur. Rusların təşəbbüsü ilə
məqbərənin layihəsinin işlənilməsinə erməni memarları cəlb olunur. Lakin ulu öndərin cidd-cəhdi sayəsində yeni
layihənin hazırlanması o vaxt Gəncə şəhərində baş memar işləyən Fərman İmamquliyevə və heykəltəraş Qorxmaz
Sücəddinova həvalə edilir. Milli memarlarımız tərəfindən əski oğuz üslubu ənənələrinə uyğun tikiləcək
məqbərənin hündürlüyü 20,9 metr nəzərdə tutulmuşdu. Bu məqbərə Gəncənin simvoluna çevrilməli idi. Lakin
Heydər Əliyevin Moskvaya getməsindən istifadə edən qara qüvvələr layihənin yenidən işlənilməsinin
zəruriliyini bəhanə edərək məqbərənin bərpasını təxirə salmağa nail oldular.
Nəhayət, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Cəfər Qiyasinin rəhbərliyi altında hazırlanmış layihə
əsasında məqbərə əsaslı surətdə təmir edilir. 1992-ci ildə hər iş başa çatır. Lakin ulu Nizamiyə 850 illik yubiley
təntənəsi qədərincə qismət olmadı. Hər şey doxsanıncı illərin burulğanında sönük-solğun, səssiz-səmirsiz ötüşdü.
Gəncəlilər indi onun əvəzini çıxmağa çalışırlar. İcra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə görülən işlər hamının
qəlbindən xəbər verir. İndi qədim Gəncə başdan-başa müasir şəhərsalma tələblərinə uyğun yenidən qurulur.
Nizaminin məqbərə kompleksi isə sözün tam mənasında, tanınmaz dərəcədə dəyişilir, bu müqəddəs guşədə
fundamental işlər görülür. Təqribən 40 hektar sahədə muzey yaradılır. Hər gün ağac əkilir, məqbərə və onun ətrafı
əsaslı şəkildə bərpa edilir, genişmiqyaslı abadlıq işləri aparılır. Bakı səmtində yolun hər iki tərəfində uzunluğu 47
metr olan sədd - qala divarı tikilir. Məqbərəyə qədər olan ərazidə bir neçə kilometr sahədə kitab-abidələr ucaldılır,
hər abidənin bir səhifəsində "Xəmsə"yə daxil olan bir poemanın adı yazılır, digər səhifədə isə bu poemaya
çəkilmiş minatürlərdən mozaika yığılır. Yolun əks tərəfində həmin əsərin personajlarının təsvir olunduğu fəvvarə
kompleksi quraşdırılır. Şəhərin mərkəzində isə Elmi-Tədqiqat Nizami İnstitutu fəaliyyətə başlayıb.
Ölkə rəhbərinin tövsiyəsi ilə məqbərənin ən baxımlı yerində Nizami mərkəzinin inşasına hazırlıq görülür.
Burada Nizami muzeyinin, əlyazmalar fondunun, beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin və digər obyektlərin yaradılması
nəzərdə tutulub. Beləliklə, türk xalqının böyük oğlu, gəncəli Nizaminin ədəbi irsinin tədqiqi və təbliği sahəsində
yeni mərhələ başlanır.
Ulu şairin müqəddəs məqbərəsinin səlnaməsinə daha bir şərəfli tarix yazılır: "Abidə kompleksi 2011 ci ildə
yenidən qurulmuşdur".
Azərbaycan. - 2011.-18 dekabr. -№ 280. - S. 7 .
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"Xəmsə"də türkcə sözlər
Cavad HEYƏT
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyini geniş qeyd etdiyimiz bu günlərdə
onun fars dilində yazmalı olduğu ölməz “Xəmsə”sində doğma türkcəmizi necə böyük məhəbbət və sənətkarlıqla
işlətməsini - sevdirməsini də saysız faktlar əsasında elmi tədqiqata cəlb etməyimiz övladlıq borcumuzdur.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ciddi zəhmət nəticəsi olan “Azərbaycan şairi Nizami” kitabında, akademik
Həmid Araslının klassik ədəbiyyatımıza dair çox qiymətli araşdırmalarında bu mühüm problem qədərincə
dəyərləndirilmişdir.
Prof. dr. Cavad Heyətin “Dilimiz, ədəbiyyatımız və kimliyimiz uğrunda” kitabında yer almış “Xəmsə”də
türkcə sözlər” tədqiqatı da həmin mövzuya həsr olunmuşdur.
Adı çəkilən məqalədən bir parçanı məmnuniyyətlə oxuculara təqdim edirik
Gəncəli Həkim Nizami Azərbaycan, İran və həm də bütün dünyanın ən böyük şairlərindəndir. O,
Firdovsidən sonra ən böyük dastan və məsnəvi yazandır, lakin yazdığı dastanlara verdiyi lirik rəng və işlətdiyi
üslubla onu da keçmişdir.
Nizami təsəvvüfə meylli ruhu, romantik üslubu birləşdirib sehrli sənətilə ölməz, əbədi əsərlər yaratmışdır.
Onun əsərləri yalnız fars dili və ədəbiyyatı sahəsində yox, bəlkə bütün İslam dünyasında yayılmış, xüsusilə, türk
şairləri Nizamini izləyərək ona nəzirələr və şərhlər yazmışlar. Bu böyük türk şairlərindən misal olaraq Əlişir Nəvai
(cığatay), Məhəmməd Füzuli (azəri), Əhmədi və Xəyalini (Anadolu) göstərə bilərik.
Nizaminin əsərləri Avropa dillərinə (ingilis, alman, italyan, fransız, ispan və rus dillərinə) tərcümə edilərək
onlara şərhlər yazılmışdır. Şairin ana yurdu olan Şimali Azərbaycanda və Türkiyədə onun şeirləri nəzm və nəsrlə
türkcəyə tərcümə edilib nəşr olunmuşdur. Nizami haqqında çoxlu tədqiqat aparılmış və əsərləri barədə bir çox
kitab, monoqrafiya və məqalələr yazılmışdır. Biz ixtisara riayət etmək üçün ancaq iki-üç müəllifin yazdıqlarından
bəzi parçaları nəql edəcəyik.
Vəhid Dəstgirdi bu barədə deyir ki, mən Nizaminin əsərlərini yüz dəfədən artıq oxudum və hər dəfəsində
Xosrovun, Leylinin ölüm tablolarını oxuyarkən ağladım (Vəhid Nizamini Sədidən yüksək görüb demişdir ki,
Nizami əxlaq və paklıqda bütün dünya şairləri arasında təkdir. Onun əsərlərində bir tək çirkin söz yoxdur. Təmiz
eşqin tərəfində firdovsidən də üstündür).
Məhəmmədli Tərbiyət "Daneşməndani-Azərbaycan" kitabında Nizamini İranın ən yaxşı şairi və
Azərbaycanın ən fəsih yazanı (Əfsəhül-füsəha) adlandırmışdır.
Məşhur sovet şərqşünası Bertels 1941-ci ildə yazdığı monoqrafiyada "Xosrov və Şirin" mənzuməsini
kamillik cəhətindən dünya ədəbiyyatında bənzərsiz saymışdır. Onun yazdığına görə, bu mənzumədə ilk dəfə Orta
Şərq ədəbiyyatında insan şəxsiyyəti bütövlükdə özünü göstərmişdir. Dastandakı personaj və şəxsiyyətlər türk,
fars, tacik, gürcü, özbək və digər xalq ədəbiyyatlarına girmiş və onların Şərqdə təsiri Qərbdə Homerin təsirindən
artıq olmuşdur.
Nizami xalqını və vətənini sevən humanist bir insan kimi bütün insanlığın səadətini düşünmüş və bu idealın
həyata keçməsi üçün sosial ədalətin icrasını lazım bilmişdir. O, sosial ədalətin də islami əxlaq təməlləri üzərində
sosial yardımlaşma və həmkarlıqla bərpa olunacağına inanmışdır.
Nizami öz idealını həyata keçirmək üçün Makedoniyalı İsgəndəri müsəlman bir qəhrəman görkəmində
xəyali bir sultan, hətta peyğəmbər səviyyəsinə qaldırmışdır.
Nizami xalq ədəbiyyatına təsir etdiyi kimi, özü də əsərlərində öz doğma xalqının folklorundan - ağız
ədəbiyyatından faydalanmış və bunun sayəsində əsərlərini əbədiləşdirmişdir. Həqiqi bir müsəlman olan
Nizaminin ana yurdu Azərbaycana, xüsusilə, Gəncəyə və öz xalqına sevgisi, bağlılığı onun öz yurdunun gözəl
təbiəti və mühitindən ilham alıb xalqının folkloru ilə bərabər, dilindən türkcə sözlər işlətməsinə və atalar
sözlərinin farsca tərcümələrindən faydalanmasına səbəb olmuşdur. Bu məqaləmizdə təəssübsüz (obyektiv) bir
tədqiqatçı kimi onun "Xəmsə"sini bu baxımdan tədqiq etməyə çalışacağıq.
Bu mövzuda ilk dəfə Azərbaycanın talesiz rəhbəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dərin axtarışların nəticəsi
olaraq, "Azərbaycan şairi - Nizami" adlı ölməz əsərini 1952-ci ildə Ankarada çap etdirmişdir. Ondan sonra Həmid
Araslı, Rüstəm Əliyev və Vaqif Aslanov bu barədə elmi məqalələr yazmışlar. Ancaq İranda indiyə kimi bu
xüsusda heç bir əsər yazılmamış və ya çap etdirilməmişdir.
İran ədəbiyyatında "türk" sözü gözəl mənasında çox işlənmişdir. Məsələn, Hafizin qəzəlində:
(O, şirazlı türk bizim qəlbimizi ələ ala bilsə,
Səmərqənd və Buxaranı onun hindu (qara) xalına bağışlaram).
Burada şirazlı türkdən məqsəd şirazlı gözəldir. Bəziləri qaşqay türklərinin nəzərdə tutulduğunu da
söyləmişlər. Həmçinin, Xaqani öz məmduhu Şirvanşaha belə yazmışdır:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

(Ey Xosrov, sözləri bakirə (deyilməmiş) olan Xaqani sənin qulundur, Quluna gözəl bakirə (qız) bağışladın,
sənə eşq olsun).
Bununla belə, farsca yazan şairlərin heç biri türk sözləri, məfhumlarını Nizami qədər sevgi ilə, sitayişlə
işlətməmiş və atalar sözlərindən onun qədər geniş faydalanmamışdır. Nizami "türk" sözünü bəzən həqiqi mənada,
lakin çox yerdə məcazi mənalarda - məsələn, paklıq, gözəllik, yüksəklik, qüvvət simvolu, adil, bilici, qorxmaz,
cəngavər və qəhrəman mənasında işlətmişdir: tork-e delsetan (ürəkaçan dilbər), tork-e tənnaz (nazlı dilbər), torke nazənin əndam (gözəl əndamlı dilbər)…
Şair gözəl gözdən danışanda "çeşm-e torki" (türk gözü) sözünü işlədir və onu ceyran gözü ilə bərabər tutur.
Bir dilbərin şirin gülüşündən danışanda "xənde-ye torki" (türk gülüşü) deyir. Türk gülüşü o qədər şirindir ki, şəkər
onu qısqanır:
(şəkər, türklərin gülüşündən ürəyi xəstədir).
"Yeddi gözəl" dastanında nağıl söyləyən gözəlləri "türk" adlandırır. Gözəl Rum şahzadəsi onun gözündə
Rum soyundan bir türkdür:
(rumların nəsəbindən bir türk).
"İsgəndərnamə"nin ikinci qismində öz ideal qəhrəmanı İsgəndərin ağıl, tədbir və müdrikliyindən danışanda
onu Rum börklü türk adlandırır və belə deyir:
(İş bilənlərin sözünə qulaq asardı,
İş bilənlə işlərini görərdi.
Yoxsa, bir Rum börklü türk
Necə Hind və Çində bargah qura bilərdi).
Bu cəngavərin ordunun içindən savaş meydanına atılıb hücum etməyini təsvir edərkən türklər (türk kimi)
sözünü işlədir:
(Ordunun içindən o iti ilanın qarşısına
Dəmir zirehli türk kimi yüyürdü).
Mübaliğə olmasa, deyərdik ki, Nizamidə türk və türklük bütün maddi və mənəvi yüksəkliyin simvoludur.
O, Günəşdir və Çin dənizindən doğub dağları işıqlandırmışdır:
(Digər gün sultan həşmətli türk
Çin dənizindən dağa hücum etdi).
Başqa yerdə Çin-türk xaqanı Nizaminin sevimli qəhrəmanı İsgəndərlə müharibə üçün fərqanə, Qırğız, Çaç
(Daşkənd) və Kaşğar türklərini orduya çağırır və savaşa hazırlaşır, lakin məğlub olmamış sülh təklif edərək
barışır. Buna rəğmən ordunun hazırlanma xəbəri İsgəndərə çatır. İsgəndər səhvən Çin-türk xaqanını ikiüzlülük və
riyakarlıqda töhmətləndirir. Xaqan ona belə cavab verir: "Sülh təklifi zəiflikdən yox, sülhsevərlikdən verilmişdir".
Nizami Çin türklərindən savayı, qıpçaq, Xarəzm türklərindən də məhəbbətlə bəhs edir. O, türkdən
danışanda oğuz türklərini (Güney və Quzey Azərbaycan, Anadolu) nəzərdə tutur, çünki başqa türklərdən bəhs
eləyəndə "el" adını da sifət kimi işlədir və "qıpçaq türkləri", "Çin türkləri", "Xarəzm (qırğız) türkləri", "xələc
türkləri" və s. təbirlərini işlədir (Rüstəm Əliyev).
"İsgəndərnamə"də qıpçaq qadınlarının namusunu tərifləyir. Hindistan padşahının yazdığı məktubun
cavabında deyir ki, sən hind gözəllərindən danışırsan, amma Xarəzmdə onlardan gözəli vardır.
Nizami əski türk mifoloji adlarını: "Ayxan", "Qaraxan" ("Oğuzxan" dastanından), "Ayxan Xuban", "Toğan
şah Morğan" və b. ədəbiyyata daxil etmişdir.
(Şahların arzusu Turan xatunu,
Dünyanın vurulduğu İran banusu).
Burada Xatun "məlakə" mənasında işlənmişdir.
Zəmanədən və xalqdan şikayətlənərək belə deyir:
(Türkcəmi bu həbəşlikdə alan yox,
Dovğayı bir yemək kimi sayan yox).
Burada "həbəş"dən məqsəd xalqın cəhalət və təəssübüdür (fanatizm). "Türk" sözü də "yüksək həkimanə
fikirlər" və ya "türk dili" mənasında olmalıdır. "Doğba" və ya "dovğa" türk şorbasıdır ki, yoğurtla hazırlanan və
indi də Azərbaycanın bir çox yerində yeyilən yeməklərdən biridir.
İndi "Xəmsə"də işlənən türkcə sözlərdən nümunə olaraq bir neçəsini göstərək:
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Alaçıq:
(Himmət zərbi sarayında qəlp pula nə deyim,
Türkmən alaçığı fillərin ayağı altında dayanarmı).
Qırmızı:
(Gecə başqa bir rəng aldı,
Qırmızılığı buraxıb qaraldı).
Ozan (aşıq):
(Heyranedici çalğıçı avazxanlar
Ozan sayağı oxuyurdular).
Şillə (tapança):
(Gözə gəldiyim üçündür ki,
Nəyim varsa, əlimdən getdi.
Bahar bağıma göz dəydi,
Yel mənim çırağıma şillə vurdu).
Bunlardan başqa "çabuk", "çətir", "sürmə", "yağma", "yağı" (düşmən) və bu gün də fars dilində işlənən bir
çox sözlərə rast gəlinir. Nizami sözlərində türkcə şəkilçilərdən də faydalanmışdır.
Nizaminin əsərlərində türk sözləri, məfhumlarından başqa türk deyimləri və atalar sözləri də çox sayda
işlənmişdir. Burada nümunə üçün bir neçəsini veririk:
(Əfsunla könül əlindən qurtarmaq olmaz,
Ev oğrusuna qapı bağlamaq olmaz).
Atalar sözü: Ev oğrusunu tutmaq olmaz.
(Gəl əyri oturaq, düz danışaq,
Ondan mənə nə həqarətlər olmadı).
(Söyüd gül açar, amma bar verməz).
Atalar sözü: Söyüd ağacı bar verməz.
(Hər kəs bəhanə axtarmaqda hüşludur,
Heç kəs öz ayranına turş deməz).
(Özgələrinin süfrəsində öz çörəyini yemə,
Öz çörəyini öz süfrəndə ye).
Atalar sözü: Öz çörəyini özgə süfrəsində yemə.
(Anası ölənə oxşamaq öyrətmə).
(Şirinin dilindən)
(Böyüklər ilə baş-başa qoyma).
("Xosrov və Şirin").
Bu atalar sözü Kaşğarlı Mahmudun 920 il qabaq yazdığı "Divani-lüğatit-türk"də Xaqani türkcəsində vardır:
"Alplar birlə uruşma, bəylər birlə tutuşma". Bugünkü türkcəmizdə: "Alplar (qəhrəmanlar) ilə vuruşma, böyüklərlə
duruşma".
(Məgər bu yolun fərraşından eşitmədin ki,
Hər kəs quyu qazsa, özü düşər).
Atalar sözü: Özgəsinə quyu qazan özü düşər.
Nizaminin əsərlərində türk sözləri, ifadələri, atalar sözləri çoxdur. Biz nümunə üçün burada bir qismini
göstərdik. Fikrimizcə, bunlar böyük şairimizin ana dilinə və folkloruna olan bağlılığını və dərindən bələdliyini
göstərməyə kifayətdir.
Ədəbiyyat qəzeti.- 2011.- 4 noyabr.- S.1-2.
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Bütün dünyanın şairi
Nizami Gəncəvi türk ruhunu əsərlərində sevgiylə ifadə edib
Vaxtilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, "farspərəstlər və ermənilər Nizamini bizdən qopartmaq
istəyirdilər"
Uğur
Azərbaycan klassik ədəbiyyatının zirvələrindən biri olan Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı bütün zamanlarda
bəşəri mahiyyət kəsb edib, ona görə ki, hər şeydən əvvəl o, xəlqidir. Nizami Gəncəvi haqqında heç zaman keçmiş
zamanda danışmaq olmur. Onu bizdən ayıran illər bu nəhəng bədiyyat ustasının qədimliyə varmasının, həm də
əbədi sabahda qalmasının sübutu olur. Xəlqi, milli və mənəvi dəyərlərimizi, türk ruhunun özünəqədərki
soraqlarını əsərlərində sevgiylə ifadə edən Nizami Gəncəvi bu səbəbdən həmişə yaşarıdır.
Nizami Gəncəvinin fars şovinizmi tərəfindən daim farslaşdırılması cəhdi həmişə hiddətimizlə
qarşılanmalıdır. Qətiyyən belə məsələlərə göz yummaq olmaz. Başdan-binadan ruhu türklükdən soraq verən
şairimizin yalnız farsca yazmasını əsas gətirərək onun milliyyətcə fars olmasını iddia etmək gülünc bir işdir. Hər
halda böyük şairimizin farsca yazması kədərli, acı bir reallıqdır. Fars şovinizminin ardıcıl olaraq Nizamini
özününküləşdirmək cəhdi bizi daha da ciddi düşünməyə məcbur edir. Əgər biz bir millət olaraq uca, milli,
bənzərsiz dəyərlərimizə sözün böyük mənasında inadla sahib dura bilməsək, o zaman türkü sevməyənlər
tərəddüdlü məqamlarımızdan məharətlə istifadə edəcəklər, necə ki, edirlər.
Bu günlərdə Azərbaycanda keçirilən İran mədəniyyəti həftəsi çərçivəsində İranın bir sıra kütləvi
informasiya vasitələrinin dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvini fars şairi kimi qələmə verməsi yenə gündəmə
gəldi. İranlı alimlərin Nizaminin guya "fars şairi" olmasını belə əsaslandırırlar ki, o, farsca yazıb. İranın
mədəniyyət naziri isə "Böyük şəxsiyyətləri hansısa sərhədlərlə məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Azərbaycanın və
Gəncənin fəxri olan Nizami Gəncəvi də təkcə Azərbaycanın yox, bütün dünyanın şairidir"-deyib.
Göründüyü kimi, İran rəsmiləri nisbətən fərqli mövqe sərgiləməyə, məsələni açıq yox, qapalı şəkildə, ancaq
öz istəklərinə uyğun təqdim etməyə çalışırlar. Yəni "Nizami bütün dünyanın şairidir" o deməkdir ki, o, türk şairi
deyil.
Ancaq Nizaminin xalis türk şairi olması farslara gün kimi aydındır. Sadəcə, orta yüzillərin şeir dili kimi
tanınmış, dəbləşmiş fars dilində yazmağa məcbur olan Nizaminin irsi onlara yalnız bu sarıdan "balaca əsas" verir.
Ancaq bu "əsas" o qədər də imkanlar vermir.
Azərbaycanın qeyri-adi şəxsiyyətləri, həmçinin zəngin maddi və maddi sərvətləri həmişə türkü
sevməyənləri qıcıqlandırıb. Onlar əllərindən gələni ediblər ki, bu sərvətlərin türkə aid olmadığını sübuta
yetirsinlər. Bu sahədə fəal dövlətlərdən biri İrandır. İran Nizami Gəncəvinin "fars şairi" olması ideyasını ortaya
atmaqla Azərbaycanın belə bir mənəvi sərvəti yetirmək qüdrətində olmadığı təəssüratını yaratmağa çalışıb, indi
də mənasız iddiasından əl çəkmir, buna başqalarını inandırmaq istəyir. Məsələni belə asanca həll etmək yalnız
farssayağı ola bilər...
Həmçinin ermənilər də uzun illər ərzində Nizaminin Azərbaycan-türk şairi olmaması cəfəngiyyatını aləmə
car çəkərək bununla da bizə yeni-yeni mənəvi zərbələr vurmaq istəyiblər. Dövlət Elm və Texnika Sənədləri
Arxivinin direktoru Şahsuvr Haşımov böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin Bakıda
abidəsinin qoyulması prosesində ermənilərin törətdikləri əngəllərlə bağlı arxivdə xeyli faktların olduğunu bildirir:
"1941-ci il fevralın 17-də Moskvada Nizaminin abidəsinin hazırlanması ilə bağlı layihə sənədlərinə baxılır.
Memarlar Sadıq Dadaşov, Mikayıl Hüseynov, Xalıq Əbdürrəhmanov və başqalarını Moskvaya dəvət etmişdilər.
Nizaminin dəqiq surətinin tapılaraq abidədə ifadə edilməsi məsələsi son dərəcə ciddi məsələ kimi qarşıda dururdu.
Bu işin ruhumuza uyğun səviyyədə həllinin istər-istəməz böyük anlaşılmazlıqlara səbəb olacağını təxmin etmək
olurdu. Farslar Nizamini fars şairi hesab edirdilər. Göründüyü kimi, məsələ siyasi məna kəsb etməyə başlayırdı.
Vaxtilə Məmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, "farspərəstlər və ermənilər Nizamini bizdən qopartmaq
istəyirdilər"".
Moskvada keçirilən müzakirələrdə ermənilər də iştirak edirdilər. Bakıda Nizaminin heykəlinin necə
qurulması ilə bağlı kəskin mübahisələr yaranırdı. Türkü sevməyənlər israrla deyirdilər ki, əgər Nizaminin miniatür
rəsmi belə yoxdursa, o zaman onun Azərbaycan türkü olduğunu təsdiq edən heykəli də müəmmalı olacaq:
"Ermənilər deyirdilər, nə ilə sübut edə bilərsiniz, təqdim edilən şəkil variantları həqiqətən Hizaminindir? Tələb
olunurdu ki, bu variantlar geri qaytarılsın. Ermənilər mümkün qədər bu ideyanın əngəllənməsini istəyirdilər.
Onların məntiqinə qarşı cavab üçün memar Sadıq Dadaşov məruzə ilə çıxış edir. Onun məharətli arqumentləri
erməniləri çıxılmaz vəziyyətə salır, vəziyyətin xeyrimizə həll olunmasına səbəb olur. S.Dadaşov deyir ki, illərlə
Azərbaycanın müstəmləkə altında yaşaması ona səbəb olub ki, farslar bundan yararlanaraq Azərbaycanın bir çox
mənəvi sərvətlərini adlarına çıxıblar. Səbəbi də belə gətiriblər ki, konkret olaraq Nizami farsca yazıb. Ancaq
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Nizami bütün ruhuyla Azərbaycan-türk şairidir. Farslar həmişə əsaslandırmaq istəyiblər ki, feodal-patriarxal bir
ölkə olaraq Azərbaycan Nizami kimi böyük bir şairi yetirə bilməzdi".
Məhz o zaman SSRİ-nin bir imperiya olaraq maraqları tələb edirdi ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda
Nizaminin heykəlinin qoyulmasına razılıq versin, həmçinin onun Azərbaycan şairi olması həqiqətinin arxasında
dursun. Hər halda bu, mahiyyətcə Moskvanın üstünlüyü sayılacaqdı: "Stalin bu qənaətə gəlir ki, hökmən Bakıda
Nizaminin heykəli qoyulmalıdır. Təsadüfi deyil ki, 1941-ci ildə Leninqrad dəhşətli mühasirədə olduğu zaman
Nizaminin 800 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edildi. Ermənilər hər zaman Nizaminin farslaşdırılmasını fikrini
yeritmək istəsələr də, bir şey alınmayıb".
Nizami Gəncəvi dünya miqyasında zəngin irsi, elmi tədqiqatlara, araşdırmalara cəlb edilmiş
şairlərimizdəndir. Şairin zəngin mənəvi dünyası, özünəqədərki tarixə, insanın halına bələdliyi, daim fəlsəfi fikirlər
söyləməsi araşdırıcıları heyran edib. Bu, bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda fəlsəfi fikir həmişə daha çox
şeirlə deyilib. Nizami haqqında yazılacaq bundan sonrakı tədqiqatlarda onun türklüyünün möhtəşəm
yaradıcılığına təsiri də xüsusi şəkildə araşdırılmalıdır. Bu yöndə tədqiqatlar yazılıb, hələ bundan sonra da
yazılacaq.
Nizami mövzusunda araşdırma aparanlardan biri də Nizami muzeyinin əməkdaşı Əkrəm Şamxalovdur. O,
Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" dibaçəsinin tədqiqi, tərcüməsi, tətbiqi və bərpası ilə məşğuldur. O, hesab edir ki,
Azərbaycanda, İranda, ərəb ölkələrində, Türkiyədə, eləcə də digər ölkələrdə Nizami irsi istənilən səviyyədə
öyrənilməyib: "Onun yaradıcılığı Yaxın və Orta Şərq xalqlarının müştərək xəzinəsidir. Nizami həyatın bütün
qanunlarını ümumiləşdirərək elə sadə dildə yazıb ki, bunu hamı başa düşmək imkanına malikdir. Nizami sözü elə
deyib ki, hamı dərk edə bilsin. Amma o demək deyil ki, Nizamini həm də hamı rahatca başa düşə bilər. Əgər
elmlər öz kökü üstündədirsə, o zaman insan bəlkə də Nizamisiz həqiqətə çatacaq. Bu gün bütün tədris əksinə
yönəlib. Əgər Nizami özü dediyi kimi tədris olunsaydı, tamam başqa cür olardı. İstər elm, istər təhsil, istərsə də
din; bunların hamısı əyaniliklə qeyri-əyaniliyin vəhdətindədir. Biz ruhla istəyimizi gerçəkləşdirə bilirik. O ruh
həm də təbiətdədir. Göz cismdir, görmə qabiliyyətimiz ruhdur. Ayağımız cismdir, yerimək qabiliyyətimiz isə
ruhdur. Biz ruhaniyyat aləminin içərisində yaşasaq da çox şeydən xəbərsizik. Biz ruh vasitəsilə istəyimizi
gerçəkləşdirə bilərik. Mən hesab edirəm ki, bütün elmlər bir-birilə vəhdətdə öyrənilməlidir. Elmləri biri-birindən
ayırmaq fəlakətdir. Ədəbiyyat əbədiyyət xislətlidir. Humanitar-texniki fənlər yoxdur. Ədəbiyyat özü də
parçalanıb. İndi elə bir vəziyyət yaranıb ki, dar ixtisaslaşma dəb olub. Bir sahəni bilən başqa sahəni bilmir. Amma
Nizami Gəncəvi elmin, həyatın bütün sahələrindən xəbərdar idi. Tariximizə, reallığımıza, bir də Nizamiyə baxaq.
Ziyalı ilə danışırsan, deyir ki, heç nə başa düşmürəm. Bütün bəşəriyyətin irsi bizdədir, məsuliyyəti biz daşıyırıq.
İngilis, fransız, alman nə isə bilmirsə, onları qınamaq olmaz. Nizami hər şeyi yazıb, onları bəşəriyyətə
çatdırmalıyıq".
Bu zəngin irsin yiyəsi isə milliyyətcə türk olan Nizamidir. Ə.Şamxalov hesab edir ki, Nizami bu vaxtacan
bizə düz çatdırılmayıb: "Xəttatların özləri də səhv ediblər. Ona görə də Nizami əsərlərinin bərpası vacibdir. Nə
qədər ki, Nizami irsi xalqa, bəşərə düzgün çatdırılmayıb, çox şeydən xəbərsiz olacağıq."
Xalq Cəbhəsi.- 2011.- 8 oktyabr.- S.14.
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Sönməz günəşin hikmət dəryası
Flora XƏLİLZADƏ
Ədəbiyyatşünas alim Məmməd Cəfər yazırdı: "Nizaminin yaşayıb yaratdığı dövrdə Azərbaycanda elm,
maarif-məktəb işlərinin də inkişaf etdiyi illər idi. Astronomiya, riyaziyyat, həndəsə, təbabət, əczaçılıq və
musiqişünaslıq çox geniş yayılmışdı. Fəlsəfə, məntiq, tarix, əxlaq kimi humanist elmlər də inkişaf edirdi". Belə
bir mühitdə yaşayıb-yaradan Nizami Gəncəvi bütün poemalarında çox dərin mənalı fikirlər irəli sürmüşdür. Bu
gün onun yaradıcılığını araşdıranda hikmət və nəsihətlərinin aforizmlərinin, eləcə də ağıl və idrakından süzülən
sözlərini qaranlıq içərisində parlayan günəşə bənzətmək olar. 870 il öncə ulu Gəncədə doğulan bu günəşin hikmət
çeşməsi o qədər mənalı və dürüst, əbədiyaşardır ki, onlara söykənərək günümüzün neçə problemini, dərdini,
sevincini dilə gətirmək olar. Məlumat üçün deyək ki, hələ sovet dövründə Nizaminin "Xəmsə"sini ana dilimizə
adıkeçən şairlər tərcümə etmişlər: S.Rüstəm və A.Sarıoğlu ("Sirlər xəzinəsi"), R.Rza ("Xosrov və Şirin"),
S.Vurğun ("Leyli və Məcnun"), M.Rahim ("Yeddi gözəl"), A.Şaiq ("İsgəndərnamə" - "Şərəfnamə"),
M.Rzaquluzadə ("İsgəndərnamə" - "İqbalnamə"). Nizaminin yaradıcılığına xalq şairi Xəlil Rza Ulutürk də
dəfələrlə müraciət etmişdir. Dövlət müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra dahi şairimizin poemaları Xəlil Rzanın
tərcüməsində yenidən işıq üzü gördü.
Nizaminin "Xəmsə"sindən çəkdiyimiz ləçəkləri bir yerə yığanda qəribə bir mənzərənin şahidi olduq.
Səadət, düzlük, həyat haqqında elə bir resept verib ki, əsrlərdir dilimizin əzbərinə çevrilib: "Eşqdir mehrabı uca
göylərin, eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?" Bu suala cavab tapmaq üçün Nizaminin məsləhətləri yenə qolumuzdan
tutur:
Sən çalış yaxşıca öyrən dünyanı,
Bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı.
Qalacaq əbədi nə şey dünyada Öyrən günlərini vermədən bada.
Məhz bu çalışqanlığın boşa getməməsi üçün gərəkdir idrak və cəhalətin nə olduğunu dərindən anlayasan.
Vətən, xalq qarşısında borcunu biləsən. Bunun üçün də "Çalış kirpiyin olsun almaztək, ayıq ol, ölkənin keşiyini
çək". Yurdunu düşməndən qorumaq üçün Nizami məsləhət görürdü: "Çalış öz xalqının işinə yara, geysin
əməlindən dünya zərxara". Bunun üçün də gərək insan hünər ardınca hünər qoşa, ər ömrü yaşaya: "Dərdə döz,
incitmə heç də özgəni, ellər qəm çəkincə, dərd alsın səni". Xalqa hörmət etmək, ədəblə yaşamaq, ömrü kamalla
başa vurmaq görün sonda bəşər övladına hansı mükafatı gətirər:
Bacarsan, hamının yükünü sən çək,
İnsana ən böyük şərəfdir əmək.
Sən də əldən düşüb yorulsan əgər,
Sənin də yükünü bütün el çəkər.
Sönməz günəşin - Nizami babamızın dühasından libas geyib əsrlərin dizlərini qatlayan fikirlərində bir
yaxşılıq çağırışı var. Çünki yaxşılıq hər yanda insan üzünə qapı açar. Hər kəs bir ömür yolunda, el uğrunda günə,
aya, ulduza dönməlidir:
El gücü sel gücüdür, hər an çəkin bu seldən,
Yataqda can alır qisas oxu qəfildən.
Xalqa divan tutanı divan gözlər hər yanda,
Məzlumların fəryadı qorxuludur cahanda.
Canında hünər çeşməsi çağlayan həmişə pislikdən uzaq olar. Babamız da bunu elə gözəl yozub ki: "Pisliyin
əvəzi pislik olacaq", "Bəla görəcəksən pislik etdinsə", "Adına yaxşılıq sikkəsini çal", "Yaxşılıq etməsən əgər
insana, böyüklük şərəfi verilməz sana". İllər də təsdiqlədi ki, min arşın quyunun dibinə salınan yaxşılıq, doğrudan
da, itib-batmaz. Bu səbəbdən Nizami Gəncəvi uzaqgörənliklə məsləhət görürdü: "Gecəni, gündüzü çox vermə
bada, yaxşı ad uğrunda çalış dünyada". Haqdan inayət istəyənlər həmişə kiminsə dadına yetməli, yaxşılıqdan kam
almalı, qolu güclü olsa da, qəlbi yumşaq gərəkdir, həmişə imdada yetməlidir. Nizami müdrikliyi 870 ildir ki,
maneələri mətinliklə keçməkdədir:
Həmişə dünyada yaxşılıq axtar,
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Yaxşı ad almaqla əbədiyyət var.
Yaxşı ad almışla yaxşı ol müdam,
Yoxsa axır özün olarsan bədnam.
Olumu ilə ölümü qədim Gəncədə olan Nizami doğulduğu torpağı çox sevirdi. Bütün poemalarında
zülmkara, rəzalətə öz nifrətini bildirərək o fatehə haqq qazandırıb sevgilərlə vəsf edirdi ki, əməli ədalətdir, haqdır,
insanlıqdır. Nizamiyə görə: "Məmləkətin dayağı ədalətdir hər zaman, ədalətlə nəsibin səadətdir hər zaman". Çünki
qəsbkarlar heç zaman torpağa sülh gətirə bilməz, insan qəlbini sevindirməyə səy göstərməzlər. Dünyanı yalnız
ədalətin müjdəsi şad eylər. Dünyanı yalnız ədalət abad və bərpa edər. Müharibə həmişə qandır, qadadır. Yenə
hikmət çeşməsindən çəkdiyimiz ləçəklərdən müdriklik boylanır: "Zülmün toxumundan göyərməz nabat",
"Dünyada zülm etmək qoçaqlıq deyil", "Xəcalət çəkəni etməzlər zəlil, bu, zülmkarlıqdır, ədalət deyil", "Qarşına
canavar çıxdığı zaman ya öldür, ya da tut, heç vermə aman".
Nizami Gəncəvinin hikmət və nəsihətləri əxlaqımızın, mənəviyyatımızın göstəricisidir: "Dünyanı namusla
olur saxlamaq, onunla ucalır dövlət və bayraq". Yaxud da: "Hər uzanan ələ halva verilməz", "Qayıtma palçığa
batdığın yola". Həyatda hər sənətin öz rütbəsi var. Nizami Gəncəvi məsləhət görürdü:
Bir elmi öyrənmək istədikdə sən,
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
Əlbəttə, yaxşı söz insanın ağlına tez batar. Elə bu səbəbdən də Nizami Gəncəvinin dillər əzbəri olan bir
beyti həmişə bizə yardım edir: "Sözün də su kimi lətafəti var, hər sözü az demək daha xoş olar". Dahi şairin elə
misraları var ki, bu gün qələm əhlinin qolundan tutur, sanki ona yazmaq öyrədir, etikadan, estetikadan dərs deyir.
Sözlə işləməkdə ehtiyatlı olmağa çağırır:
Eyibli sözlərin yazılmasından
Yaxşıdır bir dəftər ağ qalsa, inan.
Sözə böyük qiymət verən, onu gövhərdən də yuxarıda görən Nizami Gəncəvi sözün şəninə elə müdrik
ifadələr işlədir, elə təsirli libaslar biçir ki, oxuduqca bəhrələnir, öyrənirsən, ulu şairin söylədikləri qarşısında
heyrətini gizlədə bilmirsən:
Az sözün incitək mənası solmaz,
Çox sözün kərpictək qiyməti olmaz.
Bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, hər kəsə məsləhət görüb: "Pis sözü ağzına alınca insan, qarnında öldürsə
yaxşıdır, inan". Çünki "Qoy səndən yaxşı söz qalsın yadigar". Ürəkdən gələn söz ürəyə yatar. Nizami həmişə
dəyərsiz sözlərdən uzaq olmağı məsləhət görüb:
Qələmə gərəkdik öylə söz almaq,
Şüurdan, ağıldan olmasın uzaq.
Parlaq inci kimi düzülən sözlər,
Ağıla sığmasa, yalana bənzər.
Doğruya azacıq bənzəyən yalan
Yaxşıdır yalana bənzər doğrudan.
Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"sini oxuyub onun söylədiklərindən agah olmaq, məsləhətinə əməl etmək
mənəvi təmizlikdir. O, insan ruhunu sözlə cəzb edir.
Nizami yaradıcılığı təsir baxımından bir akademiyadan üstündür. Bəlkə də elə bu gücünə, qüdrətinə,
bənzərsizliyinə görə də ona sahib çıxmaq istəyən çox olur. Valideynlərinin ruhunu incidərək hərə bir yana çəkmək
istəyir. Biz buna təbii baxırıq. Həmişə varidatın, gövhərin, günəşin şəriki çox olur. Kim gözəllikdən, sərvətdən
imtina edər ki?! Amma həqiqət var. Nizami babamız adının yanına elə möhür vurub ki, özü demişkən: "Köpəklər
həmişə ulduza hürər". Bu gün yurdumuzun dilbər guşəsində əzəmətlə dayanaraq min bir olaydan, qovğadan,
zəlzələdən, vəlvələdən, quruluşların təhrifindən, dağıntısından salamat çıxıb günümüzə çatan, cümlə
Azərbaycanın və türk dünyasının ziyarətinə çevrilən məqbərəsi 870 ildir "Mən gəncəli Nizamiyəm" söyləyir.
Üstəlik də, üzünü bütün bəşəriyyətə tutaraq deyir: "Məndən sənət alar hər bir sənətkar, əlinə dövlətdən verərəm
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açar". Onu da söyləyib ki, hər sözün xüsusi bir ölçüsü var. Ölçüsüz söylənən söz qulağı dağıdar, yalan söz də tez
üzə çıxar. Babamız onu da deyib: "Dəlidən, sərxoşdan ağıl ummazlar". Ən qətiyyətli məsələhəti isə budur ki,
qeyri-ciddi insandan ciddilik gözləmək arpasatandan gövhər istəməyə oxşayır. Nizami irsinə də tamah salanların
əməli buna bənzəyir. Bir tövsiyəsi də var: "İlan düz getməsə yoluyla əgər, özünə sarılıb dolaşıq düşər". "Duzla
ağarsa da xörəyin üzü, qaydasında gərək tökəsən duzu". Doğrudan da, hər şeyin bir qaydası var. "Bulud ağlamasa,
gülərmi çəmən?" Bir də axı "Zəfərin açarı, baxın, nə deyir, xəzinələr açarı düz düşüncədir". Bəlkə də bir təskinlik
üçün Nizami Gəncəvi əvvəlcədən bunu da söyləyib: "Dəlili, qüvvəti olan bir sözü qanmaq istəməyən bədbəxtdir
özü". Ağıllı insan gərək heç kəslə qaydasız danışmasın. Çünki sonda utanıb üzr istəyəcək.
Nizami Gəncəvi "Xəmsə"də, demək olar ki, poemalarının hamısında dəfələrlə oğlu Məhəmmədə nəsihət
verib. Hətta oğlunun "Leyli və Məcnun"u yazmaq haqqındakı xahişinə əməl etməsini də yeganə övladı ilə təsəlli
tapmağında göstərib. Sevgilisinin vaxtsız ölümü şairi bərk sarsıtmış, o, bütün təskinliyini oğlunda tapmışdı. Bu
səbəbdən də belə qələmə almışdı:
Türkim çadrımdan köçüb getdisə,
İlahi, türkzadımı sən özün saxla...
Budur Nizaminin öz kimliyinə vurduğu möhtəşəm və əbədi möhürdən biri. 870 il əvvəl Azərbaycan şeirinə
doğan bu günəş öz işığını eləcə saçmaqdadır. Vətənə, xalqa xidmət haqqında düşünürüksə, müharibənin, ədalətin
nə olduğunu, hünər, cəsarət, mərdanəlik, çalışqanlıq, məhəbbət, sevgi, düzlük, sədaqət kimi məziyyətlərdən xəbər
tutmaq, gəncliyin, qocalığın fərqini anlamaq, səbrin, qənaətin fəzilətinə dalmaq, bir sözlə, İnsan olmaq istəyiriksə,
Nizamini oxumaq, duymaq, onun hikmət çeşməsindən dadmaq və əməl etmək bəs edər. 870 ildir ki, bu günəşin
şəfəqləri mənəviyyatımızı zənginləşdirir, təmizləyir, ruhumuzu göylərə ucaldır:
Uluların yolunun gərək qulu olasan,
Ülviyyətə yüksəlib sən də ulu olasan!
Azərbaycan.-2011.-15 sentyabr.-S.10.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Gəncənin baş tacı - ULU NİZAMİ
Qədim şəhər dahi şairin yubileyinə hazırlaşır
Əhməd İSAYEV
Gəncə - Harut sehirli Babil deyil, bəs nədir?
Ürəyim - ulduzlara nur saçan bir Zöhrədir.
Zöhrə təki ucalıb Mizan bürcünə Gəncə,
Onu belə ucaldan ülvi sözümdür, məncə.
Nizami
Gəncə yenidən qurulur. Şəhərin hər guşəsində başdan-başa qızğın iş gedir. Bu genişmiqyaslı abadlıq,
quruculuq işləri məhz Nizami məqbərəsinin ətrafından başlanıldı. Bu, heç də təsadüfi deyildir.
Türk elinin iftixarı, şeirin-sənətin bayraqdarı ulu Nizami məhz Gəncədən bütün dünyaya şəfəq saçıb. Gəncə
deyiləndə Nizami yada düşür, Nizaminin adı çəkiləndə qədim Gəncə göz önünə gəlir. Dahi Nizami Azərbaycan
xalqının, qədim Gəncənin əvəzsiz simvolu, baş tacıdır. O, burada bir-birinin ardınca, bir-birindən dəyərli əsərlər
- "Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi gözəl" və "İsgəndərnamə" kimi beş əvəzsiz inci
yaratdı və öz müdrik sözü, büllur sənəti ilə qədim Gəncəni bütün dünyaya tanıtdı. Elə o vaxtdan gəncəli Nizaminin
"Xəmsə"si müqəddəs poeziya aləminin əbədi günəşinə çevrilib.
Bu ilin sentyabr ayında ulu şairin 870 illiyi tamam olur. Nizami Gəncəvinin adı ilə şöhrət tapan şəhərdə
əlamətdar yubileyə geniş hazırlıq işləri görülür. Bu məqsədlə icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevin
sərəncamı ilə şəhərin nüfuzlu ziyalılarından ibarət yubiley komissiyası və müxtəlif sahələr üzrə işçi qrupları
yaradılıb. Xeyli vaxtdır ki, yubiley komissiyası genişmiqyaslı fəaliyyətə başlayıb. Ali və orta təhsil
müəssisələrində, elm və mədəniyyət ocaqlarında silsilə tədbirlər keçirilir. Ölməz söz ustadının ədəbi irsinin təbliği
üçün geniş tədbirlər görülür. Nizami şeirlərinin ifası üzrə müsabiqələr, ədəbi-bədii gecələr təşkil olunur.
Hazırlıq tədbirlərinin ilk töhfəsi olaraq şəhərin mərkəzi meydanında "Nizami Gəncəvinin söz buketi" adlı
geniş sərgi nümayiş etdirildi. Burada Nizaminin əsərləri, onun motivləri üzrə reproduksiyalar, miniatürlər,
rəsmlərlə yanaşı ən müxtəlif illərdə çap olunmuş kitablar, Nizami dövrünü əks etdirən müxtəlif məişət əşyaları,
habelə Gəncədə çalışan nizamişünas alimlərin əsərləri nümayiş etdirildi.
Şəhərdə hamı Nizaminin adına layiq işlər görməyə çalışır. Nizami Gəncəvi elə öz dövründə ölməz
əsərlərinə görə yüksək qiymət almış sənətkarlardandır. Onun haqqında dünyanın ən məşhur şəxsiyyətləri nüfuzlu
söz demiş, türk aləminin bu böyük oğlunun sənətinə yüksək qiymət vermişlər. Məclislərdən birində fars və tacik
ədəbiyyatının klassiki Əbdürrəhman Camiyə deyirlər ki, şeir aləmindəki üç nəfər peyğəmbərin adını desin. Cami
əlüstü farsca bu beyti oxuyur:
Şeir aləminin olubdur üç peyğəmbəri
Firdovsi və Sədi, bir də Ənvəri.
Deyirlər, bəs Nizaminin adı çəkilmir. Cami cavab verir: Biz peyğəmbərlərdən danışırıq. Nizami isə şeir
aləminin allahıdır.
Fikir verirsinizmi, bunu qüdrətli söz ustası Cami deyir. Özü də altı yüz il bundan əvvəl. Söz-sənət aləmində
gəncəli Nizami illər, əsrlər boyu bax bu cür tanınıb, indi də məhz belə tanınır.
Ulu öndər Heydər Əliyev Nizami Gəncəvinin böyük türk aləmində, bütövlükdə dünya miqyasında olan
şöhrətinə, onun ölməz ədəbi irsinin təbliğinə xüsusi önəm verirdi. Müxtəlif vaxtlarda yubileylərin keçirilməsi,
ədəbi irsin öyrənilməsi, əsərlərin nəşri barədə sərəncamlar vermiş, ədəbi ictimaiyyətin diqqətini xalqımızın bu
müdrik oğlunun şəxsiyyətinə, sənət aləminə cəlb etmişdir.
Gəncəlilər ulu öndər Heydər Əliyevin 2000-ci il may ayının 24-də dahi şairin məqbərəsi önündə söylədiyi
tarixi nitqi indi də minnətdarlıqla xatırlayırlar. Məqbərənin ziyarəti zamanı ümummilli lider Heydər Əliyev
demişdir ki, "bütün Azərbaycan xalqı Nizami Gəncəvi ilə fəxr edir. Ancaq gəncəlilər xüsusi iftixar hissi keçirirlər.
Birincisi, ona görə ki, Nizami gəncəlidir. Gəncənin adını dünyada məşhur edibdir, bu torpaqda yaşayıbdır, bu
torpaqda yazıbdır. Onun yazdığı əsərlər bütün dünyada məşhurdur. Təsəvvür edin, 850 il bundan öncə bu qədər
böyük əsərlər yaratmaq!.. Bu əsərlər təkcə şeirdən ibarət deyildir, onların hər birində böyük elm var, böyük fəlsəfə
var, dahi fikirlər var. Buna görə onun əsərləri də yaşayır, özü də yaşayır".
Ulu öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev də qədim Gəncəyə, ölməz
Nizami irsinə xüsusi ehtiramla, məhəbbətlə yanaşır. Milli Elmlər Akademiyasının illik ümumi yığıncağında
Nizami mərkəzinin yaradılmasının vacibliyi barədə məsələ qaldırılanda dövlət başçısı dedi ki, "Nizami
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mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar səslənən təkliflər, hesab edirəm ki, təqdirəlayiqdir. Heç kəsdə şübhə yoxdur
ki, Nizami Gəncəvi dahi Azərbaycan şairidir. Bunu bütün dünya bilir".
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə belə bir mərkəzin məhz Nizami yurdunda yaradılması qərara alındı.
İndi bu müqəddəs ocaq üçün layihə hazırlanır. Şəhərin ən mənzərəli guşəsində Nizami Gəncəvi adına Kitab Evi
təşkil olunur.
Cənab İlham Əliyev ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşlərdən birində demişdir ki, Gəncə Azərbaycanın
qədim şəhəridir. Azərbaycanın tarixində onun xüsusi yeri var. Prezident kimi mən də çalışıram ki, Gəncənin
inkişafı üçün bütün lazımi tədbirlər görülsün.
Tədbirlər görülür və qədim Gəncə çox böyük sürətlə yeniləşir, inkişaf edir, tanınmaz olur. Son vaxtlarda
görülən genişmiqyaslı abadlıq və quruculuq işlərinin ana xətti qədim şəhərin milli görkəmini qoruyub saxlamaqla
müasir şəhərsalmanın tələblərinə uyğunlaşdırmaq və ulu Nizaminin adı ilə bağlı olan hər bir guşəni daha da
gözəlləşdirmək, bütün şəhər boyu ölməz şairin müqəddəs ruhuna meydan açmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir.
Şəhərin icra orqanlarının çoxcəhətli fəaliyyəti məhz bu istiqamətdə qurulub.
Bu günlərdə yubiley komissiyasının geniş tərkibdə növbəti toplantısı keçirildi. Şəhər icra hakimiyyətinin
başçısı Elmar Vəliyev görülən işlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən danışdı, konkret tövsiyə və tapşırıqlar verdi.
Sonra Regional Elm Mərkəzinin direktoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Fuad Əliyevin, Dövlət
Aqrar Universitetinin rektoru, əməkdar elm xadimi Mirdaməd Sadıqovun, şəhərin baş rəssamı, əməkdar rəssam
Şərif Şərifovun, habelə idarə və müəssisə nümayəndələrinin, yaradıcı təşkilatların, nizamişünas alimlərin
məlumatları dinlənildi. Qeyd olundu ki, şəhər icra hakimiyyətinin tövsiyəsi ilə Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"si,
eyni zamanda onun poeziyasını xarakterizə edən "Sələflər və xələflər", "Nizami Gəncəvi məqbərəsinin tarixi və
taleyi", "Nizami Gəncəvinin musiqi dünyası" adlı əsərlər, habelə "Sənsiz" və "Sevgili canan" romans-qəzəlləri və
digər kitablar nəşr olunur.
"Nizami Gəncəvi - 870" saytı rus, ingilis və Azərbaycan dillərində olan materiallarla zənginləşdirilir. Başqa
dillərdə də saytın fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub. Yubileyqabağı elmi-praktik konfransın təşkili üçün geniş
proqram hazırlanır. Dövlət Aqrar Universitetindəki muzeydə Nizaminin aqrar məsələlər üzrə fikirlərini əks
etdirən ayrıca guşə təşkil olunub. Nizami irsinin təbliği üçün universitetin kollektivi dünyanın 18 ali təhsil
müəssisəsi ilə əlaqə saxlayır. Təhsildə xüsusilə fərqlənənlər üçün şəhərin ali məktəblərində bir neçə təqaüd təsis
olunub. Gəncə Dövlət Dram Teatrı O.Altunbəyin "Şeyx Nizami" əsərini səhnəyə hazırlayır. Kukla teatrı balacalar
üçün "Xəmsə"nin ayrı-ayrı motivləri əsasında səhnəciklər düzəldir. 11 nömrəli məktəbdə Nizami muzeyi
fəaliyyətə başlayıb. Mədəniyyət ocaqlarında, təhsil müəssisələrində Nizami ədəbi irsinin təbliği üçün
genişmiqyaslı tədbirlər görülür, yubiley ərəfəsində şeir, sənət müsabiqələrinin, əl işləri sərgilərinin, müxtəlif
idman növləri üzrə yarışların keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Toplantıda əməkdar rəssam Şərif Şərifovun çıxışı maraqla dinlənildi. O dedi ki, Bakı səmtində millimemarlıq üslubunda rəmzi giriş qapısı hazırlanır. Yolun sağ və sol tərəfində "Xəmsə" əsərlərinin hər birinə aid
iri ölçülərdə monumental "sərgi" düzəldilir, qaya, şəlalə və fəvvarələr quraşdırılır. Dövrün xarakterini nəzərə
alaraq relyefin təbii formalarından geniş istifadə olunur. Şəhərin hər yerində Nizaminin portretləri, onun müdrik
sözləri diqqəti cəlb edir. Nizami küçəsi başdan-başa yenidən qurulur. "Beşbulaq"da Nizami əsərlərinin "sərgisi"
açılır. Gülüstan yaşayış sahəsində Nizami bağı yaradılır. Bağın mərkəzində dahi şairin abidəsinin ucaldılması
nəzərdə tutulub. Şəhərin müxtəlif guşələrindəki rəngarəng rəsmlərdə, əlvan portretlərdə Nizaminin müdrik sözləri
oxunur. Ölməz şairin müqəddəs ruhu hər yanı bəzəyir. Lövhələrdən birində deyilir:
Çalış öz xalqının işinə yara,
Geysin əməlinlə dünya zərxara.
Başqa bir yerdə də oxuyuruq:
Ucalmaq istəsən, bir kamala çat,
Kamala ehtiram göstərər həyat.
Yaxud daha bir lövhə:
Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
Müdrik şairin bu məşhur sözlərini isə hamı əzbər bilir:
Bir elmi öyrənmək istədikdə sən,
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
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Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
Nizami sıramızdadır, Nizami "danışır", öyüd-nəsihət verir, doğma xalqına yol göstərir.
Nizami dünən də var idi, bu gün də var, sabah da olacaq. İllər, əsrlər boyu beləcə təravətlə, məhəbbətlə
yaşayacaq. Özü demişkən:
Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır?
Hər beyti səslənər: "Burda, burdadır!"
Nizami Gəncədə, Azərbaycanda, türk elinin hər bir qədirbilən insanının qəlbindədir.
Azərbaycan.- 2011.- 26 avqust.- S. 5.
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Gəncənin əbədi simvolu
Nizami məqbərəsi yenidən qurulur
Əhməd İSAYEV
Gəncə şəhəri yenidən qurulur. Hər yanda qızğın iş gedir. Evlərin dam örtükləri təzələnir. Qeyri-qanuni
tikilən obyektlər, yöndəmsiz artırmalar sökülür. Küçələr, yollar sahmana salınır, səkilər düzəldilir, istinad
divarları çəkilir, ağac və gül kolları əkilir. Üçbulaq ərazisində bulaq kompleksi yaradılır. Şəhidlər xiyabanında
xatirə abidəsi ucaldılır. Şəhərin çox yerində, giriş və çıxış hissələrində, eləcə də "İmamzadə" kompleksində
quruculuq işi gedir. Müasir quruluşlu mərkəzi bazarın, avtostansiyanın inşası, Gəncə çayının məcrasının yenidən
qurulması, şəhərin taleyi üçün xüsusi əhəmiyyəti olan su və kanalizasiya problemlərin həlli və digər mühüm
məsələlər də gündəmdədir.
İlk öncə əsas diqqət Nizami məqbərəsinə yönəldilib. Bu, heç də təsadüfi deyildir. İcra hakimiyyətinin
başçısı Elmar Vəliyev görülən və görüləcək işlərdən danışarkən Nizami məqbərəsinin və onun ətrafının günün
tələblərinə uyğun yenidən qurulmasının vacibliyini xüsusi vurğuladı. Bu da təsadüfi deyil - ulu Nizami qədim
Gəncənin əbədi simvoludur.
Bir qədər məqbərənin tarixi haqqında
Əsrlərin o tayından Gəncə ilə qoşa gəlir, Nizaminin adı da, müqəddəs məzarının ünvanı da. Arayanlar ilk
sorağı Qazi Əhməd Quminin və İskəndər bəy Münşinin əsərlərindən alıblar. Deyilənləri yır-yığış edəndə tarixin
belə bir səhifəsi canlanır. 1587-ci ilin soyuq qış günlərində Qəzvindən bir karvan gəlir. Başda da Soltan
Məhəmməd Xudabəndə. I Şah Abbasın atası. Soltan Məhəmməd bir qaynaqda deyildiyi kimi, "...rəhmətlik gəncəli
Şeyx Nizaminin məqbərəsinin yanında" düşərgə salır. Bu, müqəddəs məqbərənin adı çəkilən ilk mənbələrdən
biridir.
Aylar, illər keçir. Şah Abbas taxta çıxandan bir qədər sonra - 1606-cı ilin mart ayında öz dəstəsiylə Gəncəyə
gəlir. O da atası kimi məqbərənin yanında məskən salır. Əvvəl zəlzələ, sonra da monqollar "köhnə" Gəncəni viran
etmişdilər. Ulu Nizamini hörmət və ehtiramla ziyarət edən Şah Abbas həmin məqbərədən yeddi kilometr aralıda
yeni Gəncə üçün indiki sahədə geniş bir yer seçir. Qədim şəhərin yeni məskənində Cümə məscidi ucaldıqca ətrafı
tağlı karvansaralar, qırmızı kərpicli evlər, iri bazarlar bürüyür.
İlk dəfə "Nizaminin qəbri" məqaləsinin müəllifi V.Bartold sərdabənin fotosunu əldə etmişdir. Arxeoloji
cəhətdən məqbərənin forması, quruluşu barədə isə İ.P.Şeblıkin "Nizami türbəsinin tarixinə dair" tədqiqatında
dəyərli məlumat verir. Alimin yazdığına görə, Nizaminin məzarı üzərində həm eni və həm də uzunu 7,5 metr olan
kərpic günbəz var imiş. Alt qatda XIII əsrə aid köhnə türbə olub. Təzəsi sonralar tikilib. Əski özülün içərisində
göy və yaşıl rəngdə şirəli qövsi kərpiclər tapılıb. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, çox güman "...əvvəlki türbə əlvan
kərpiclərlə bəzənmiş və onun rəngli günbəzi olmuşdur".
Tarixdə Nizami məqbərəsini yada salan, onun yerindən, forma və quruluşundan, mühafizə vəziyyətindən
xəbər verən belə qaynaqlar çoxdur. Xüsusən, XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində dövrün ən mötəbər
ziyalıları məqbərənin tarixi və taleyi ilə maraqlanırdılar. İllər, əsrlər öz işini görmüşdü. Məqbərə o məqbərə
deyildi. Görənlər yazırdılar ki, "...tağı uçulub tökülmüş kərpic gümbəzi çovğun və istilərdən məzarı qoruya
bilmirdi", "...xarabalığa üz tutmuş olan türbəni" görən hər kəs qüssələnirdi. Seyid Əzim Şirvani bununla bağlı
yazmışdı:
Ey şeyx Nizami, ey nizamı dağılan,
Ey Gəncədə izzü-ehtişamı dağılan.
Olmuşmu sənilə mən kimi aləmdə,
Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan?
Belə idi onda məqbərə. Buna görə də imanı, imkanı olan hər kəs türbənin təmirinə kömək edir, əl tuturdu.
Ali duyğuların sınaq meydanı
Kimlər idi bu xeyirxahlar? Dövrün ən dəyərli ziyalıları həmişə şairin məzarı ilə maraqlanıblar. Əslində, bu
müqəddəs guşə xeyirxah niyyətlərin, ən ali duyğuların sınaq meydanına çevrilmişdi. Məşhur "Qarabağnamə"nin
müəllifi Mirzə Adıgözəl bəy müqəddəs türbəni öz hesabına təmir etdirib. "Molla Nəsrəddin" jurnalının təşəbbüsü
ilə bu məqsədlə xeyli sərmayə toplanıb. Əldə olunan bütün vəsaitin məqbərənin bərpasına verilməsi üçün 1909cu ildə gəncəli müəllim Mirzə Məhəmməd Axundzadə "Şeyx Nizami" adlı kitabça nəşr etdirib. Ən nəhayət, 28
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may 1909-cu il tarixli "Yelizavetpolskiye qubernskiye vedomosti" qəzetindəki məktubdan "...Əsgər ağa
Adıgözəlov və Ələkbər bəy Rəfibəyovun başçılığı ilə görkəmli müsəlman şairi Şeyx Nizaminin dağılmış abidəsini
bərpa etmək məqsədilə, yeni ədəbi cəmiyyət yaranmışdır".
1923-cü ilin yazında isə nə fikirləşirlərsə, Nizaminin qəbrini şəhərin mərkəzinə, Cümə məscidinin həyətinə
köçürməyi qərara alırlar. Köhnə qəbir söküldü, təzəsi isə hələ hazır deyildi. Məqbərə tikilənə kimi birtəhər
saxlanmaq üçün şairin sümükləri şəhər bağına gətirilir... Bir azdan anlayırlar ki, gərəksiz iş görüblər. Həmin ilin
payızında, yəni, oktyabr ayının 16-da təzədən əvvəlki yerinə qaytarılır. Sonralar, 1938-40-cı illərdə şairin 800
illik yubileyi ilə əlaqədar müqəddəs məzarın yerində qədim üsluba uyğun türbə-abidə ucaltmaq istəyirlər. Bu, çox
çətin bir dövrə düşdü. Dünya çalxalandı, müharibə neçə il bu işə başlamağa imkan vermədi. Yalnız 1947-ci ildə
məqbərənin açılışı oldu. Neçə-neçə yaxın-uzaq qonağın, eləcə də ustad Səməd Vurğunun alovlu çıxışını yaşlı
gəncəlilər indi də xatırlayırlar. 90-cı illərdə şairin 850 illik yubileyini daha böyük təntənə ilə, daha böyük
təmtəraqla qeyd etmək istədilər. Geniş bir ərazidə mənalı-məzmunlu kompleks düzəldildi. Ətrafda şairin ölməz
əsərlərindən fraqmentlər, müxtəlif obrazlar, səhnələr. Əsl Nizami dövrünün Gəncə mühiti! Ortada qəhvəyi
qranitdən əzəmətli bir məqbərə, hündürlüyü otuz metr!
Ulu Nizamiyə yubiley təntənəsi qismət olmadı. Nə qəm?! Nizami təntənəsiz, tərifsiz, təmtəraqsız da elə
Nizamidir. Dünən də var idi, bu gün də var, sabah da olacaq. İllər, əsrlər boyu beləcə təravətlə, məhəbbətlə
yaşayacaq. Özü demişkən:
Yüz il sonra sorsan, bəs o hardadır?
Hər beytim söyləyər, "Burda, burdadır!"
Məqbərənin tarixi, taleyi barədə bu qədər danışmaqla dediyimiz odur ki, duyan, düşünən insanlar həmişə
xalqın mənəvi çıraqlarını yaşatmağa, parlatmağa çalışırlar. Son vaxtlar Gəncədə gedən geniş miqyaslı abadlıqquruculuq işlərinin də məhz ulu Nizaminin məqbərəsindən başlanması heç də təsadüfi deyil. Elmar Vəliyev deyir
ki, bu türbə həm türk dünyasının mənəvi çırağı Nizaminin yurd yeri, elimizin ən müqəddəs guşələrindən biri, həm
də Gəncənin giriş qapısıdır. Gələnləri Nizami "qarşılayır", Nizami "yola salır". Ona görə də bu yerlər ulu
Nizaminin, qədim Gəncənin adına layiq olmalıdır. Biz buna çalışırıq.
Məmur mövqeyi
Nizaminin məqbərəsi Kəpəz rayonunun ərazisində yerləşir. Son vaxtlarda görülən işlərlə bir daha tanış
olmaq üçün rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Faiq Hacıyevlə obyektə getdik. Hər yanda qızğın iş gedir.
Məqbərənin yanındakı körpü əsaslı təmir olunub. Əlavə bir dairəvi keçid körpüsü də yaradılıb. Yolun hər iki
tərəfində milli ornamentli istinad divarları hörülür.
Ətrafda yüzlərlə adam çalışır, abadlıq, təmizlik işləri aparılır. Minlərlə ağac və gül kolları əkilir, yaşıl
cərgələrə baxdıqca göz oxşayır.
Bakı səmtində Gəncəyə ikitərəfli yol çəkilib. İndi yolun hər iki tərəfində planlaşdırma işləri gedir, yüzlərlə
texnika aramsız işləyir. Yolun ətrafı hamarlanır, münbit torpaq daşınır. Şəhərin girəcəyində təqribən yeddi
kilometr sahədə yaşıl zolaqlar yaradılır. Əslində, bu da Nizami məqbərə kompleksinin bir hissəsidir.
Əvvəllər bu yerlərdən keçmək olmurdu. Məişət tullantıları lazımi yerlərə daşınmadığına görə yolların ətrafı
zir-zibil qalaqları ilə dolu idi. Artıq hər yer səliqə ilə təmizlənib. Yaxınlıqdakı fermalar da ləğv olunub. Hər tərəfdə
işıq sistemi təzələnib. Hamı çalışır ki, ulu öndərin ad gününə kimi bu yerlər əsaslı surətdə təzələnsin.
Faiq Hacıyev söhbət əsnasında dedi:
- Gərək mətbuat bu işləri hamıya çatdırsın.
- Axı, bu tədbirlərin çoxunu, xüsusən, abadlıq-təmizlik işlərini özünüz vaxtında görə bilərdiniz.
Səmimi etiraf edir:
- Deyən olmayıb. Bizdə də, görünür, təşəbbüskarlıq çatışmır.
- İcra hakimiyyətinizin binası şəhərin mərkəzində, özü də yol ayırıcında yerləşir. Ətrafda çox iş görmək
olar. Heç ağacların, gül-çiçəyin dibləri də yumşaldılmayıb. Binanın pillələri sınıq-salxaq, işıq sistemləri köhnə,
yararsızdır.
- Artıq bu barədə deyilib, hava açılan kimi düzəldəcəyik.
Şəhərdə görülən genişmiqyaslı işlərə baxdıqca istər-istəməz məmur mövqeyi, daha doğrusu, məmur
mövqesizliyi haqqında düşünürsən. Axı, bu gün şəhərdə geniş miqyas alan işlərin çoxunu hər bir vəzifə sahibi
vaxtında görə bilərdi. Yuxarının tapşırığı, tələbi olmadan...
Düşünürəm ki, şəhərdə ictimai baxış elan ediləydi. Nə yaxşı olardı, hər bir idarə, müəssisə və təşkilatın,
dövlət, yaxud özəl obyektin ətrafındakı səliqə-sahman nəzərdən keçirilsin. Yuxarının göstərişi olmadan kim necə
işləyir, kim işə laqeyd yanaşır? Axı, hər bir obyektin görkəmi bütövlükdə şəhərin gözəlliyi deməkdir. Səliqəsahmanı hamımız arzu edirik. Bəs hamımız buna çalışırıqmı?
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Nizami məqbərəsi səmtində görülən işlər hər ürəkdə min bir duyğu yaradır. Demək, istəyəndə bu qədər
dəyərli işlər görmək mümkündür.
...Həftələr, aylar keçəcək, ulu Nizaminin müqəddəs məqbərəsinin ətrafı son dərəcədə dəyişib gözəlləşəcək.
Gəlib-gedən istər-istəməz ayaq saxlayacaq. Həm yolların yaraşığına, həm də məqbərə ətrafının yaşıllığına
heyranlıqla baxıb ulu Nizamini yad edəcəklər.
Asta keçin bu yerlərdən. Bilin ki, sizi eşidən, sizi görən, sizi duyan var. Necə ki, neçə yüz il bundan əvvəl
böyük Nizami yazmışdı:
Məzarım yanından ötüb keçərkən,
Üstümdə görərsən göyərmiş otlar...
Salam ver, hörmətlə məndən salam al...
Məni görməsən də, görərəm səni.
Redaksiyadan: Yazı çapa hazırlanarkən öyrəndik ki, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində şəhərsalma və
memarlıq şurasının yaradılması ilə bağlı yığıncaq keçirilmişdir. Tanınmış memar, heykəltəraş və rəssamların
iştirakı ilə keçirilən tədbirdə qeyd olunmuşdur ki, şəhərsalma və memarlıq şurasının yaradılmasında əsas məqsəd
həyata keçiriləcək yenidənqurma işləri zamanı bu qədim şəhərin tarixini və memarlığını qorumaqla yanaşı, onu
müasirləşdirməkdir. Toplantıda memarların hazırladıqları Gəncənin giriş qapılarının və Nizami məqrəbəsinin
ətrafının yenidən qurulması layihələrinin təqdimatı olmuşdur.
Azərbaycan.- 2011.-10 aprel.- S. 6.
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Hitler Nizaminin yubileyinə mane ola bilməyib
Rəssam Vaqif Ucatayın əsəri bu olaya işıq salır...
Ziyadxan Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi
Düz 61 il əvvəl Sovet hökuməti 1941-ci ildə SSRI məkanında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin
800 illik yubileyinin keçirilməsi haqda qərar qəbul etsə də, qəflətən Ikinci Cahan Savaşının başlanması onun
keçirilməsini təxirə salmağa məcbur etmişdi. Nizamisevərlər yubileyin ertələnməsindən üzülsələr də, o vaxtlar
Leninqradda (indiki Sankt-Peterburq) Dövlət Ermitajının direktoru vəzifəsində çalışan I.A.Orbeli hələ də tədbirin
keçirilməsi arzusu ilə yaşayırmış.
Odur ki, onun almanların bütün cəbhə boyu hucumunun gücləndiyi və sovet qoşunlarının geri çəkilməyə
məcbur olduğu bir vaxtda, yəni 1941-ci ilin sentyabrında yubileyin keçirilməsi arzusunu Leninqrad Vilayət
Partiya Komitəsində ideoloji sahəyə rəhbərlik edən N.Tixonova bildirməsi ciddi etirazla qarşılanır. Amma o,
inadkarlıq göstərməklə xüsusi vurğulayır ki, biz almanlara “Sizi bayramınızı keçirməyə qoymadıq” sözünü
deməyə imkan verməməliyik. Əlavə edək ki, şəhər artıq avqustun 8-dən blokada şəraitində yaşayırdı. Odur ki,
N.Tixonov muzey direktorunun təklifini Leninqrad Vilayət Partiya Komitəsinin katibi A.A.Jdanova çatdırmaqda
tərəddüd edir. O bildirir ki, Dövlət Ermitajının və Rus muzeyinin qiymətli eksponatlarının iki dəfə eşelonla Urala
yola salındığı, üçüncünün isə bombardman təhlükəsi üzündən geri qayıtması qarşılığında mən hər gün
bombalanan şəhərdə yubileyin keçirilməsini hansı üzlə A.A.Jdanova deyə bilərəm. I.A.Orbeli isə geri çəkilmək
istəmir, onu katiblə görüşdürməyi tələb edir. Üstəlik, N.Tixonova artıq cəbhədə olan və yubileydə iştirak etməsi
nəzərdə tutulan 120 alimin siyahısını da verir və əlavə edir ki, onlar geri çağırılmalıdırlar. Bu böyük siyahı
N.Tixonovu lap hövsələdən çıxarır və o, əsəbi halda bir alimin 1000 adi adam qiymətində olduğunu muzey
direktoruna bir daha xatırladır. Bunun cavabında I.A.Orbeli də bildirir ki, heç bir insan itkisi olmayacaq. Biz hər
şeyi nəzərdə tutmuşuq, əsas ciddi məsələ tədbirin keçirilməsini almanlardan gizli saxlamaqdır. Almanlar dəqiq
xalqdırlar, biz onların hava hucumuna nə vaxt başlayıb, nə vaxt qurtardıqları rejimi artıq bütün dəqiqliyi ilə
müəyyənləşdirmişik. Biz tədbiri məhz həmin fasilə vaxtı keçirəcəyik. O, bütün bu fikirlərini çox inandırıcı şəkildə
həm də A.A.Jdanova bildirəndən sonra katib... təslim olur. Ehtimal etmək olar ki, o, bu addımı məsələni Moskva
ilə razılaşdırandan sonra atıb. Çünki bu yubileyin ziyansız baş tutması qarşılığında müharibə ilə baş-başa qalan
sovet xalqının mübariz ruhunun möhkəmləndirilməsində önəmli rol oynaya bilərdi. Odur ki, Leninqradda Nizami
bayramının keçirilməsinə icazə verilir...
Yubiley oktyabrın 19-na təyin olunur. Almanlar saat 14-17 arasında hava hucumuna ara verdiklərindən
tədbirin də məhz saat 14-də başlanması qərara alınır. Hazırda Dövlət Ermitajının arxivində saxlanan sənədə
əsaslansaq, deyə bilərik ki, yubileydə 95 nəfər iştirak edib. Yubiley tədbiri də lap vaxtında, yəni, hava hucumunun
başlanacağı vaxtdan azca əvvəl saat 16.50-də tamamlanıb. Muzey direktoru xatirələrində qeyd edir ki, biz tədbiri
qurtarıb küçəyə çıxanda top lülələrinin havaya tuşlandığıni gördük. Səhəri isə bütün mərkəzi qəzetlər Leninqradda
Nizaminin yubileyinin qeyd olunduğundan yazırdı. Bu, heç şübhəsiz, bizim mənəvi qələbəmiz idi...
Onu da əlavə edək ki, I.A.Orbeli hava hucumunun başlana biləcəyini istisna etməyib, iştirakçıların
təhlükəsizliyini təmin edə biləcək əlavə bir tədbir də həyata keçirmişdi. Belə ki, əgər muzeyin birinci
mərtəbəsində baş tutan tədbiri yarımçıq qoymaq təhlükəsi yaransaydı, onda onu əvvəlcədən muzeyin çox etibarlı
sayılan zirzəmisində hazırlanmış yerdə davam etdirmək olardı. Göründüyü kimi, vəziyyətin gərgin olmasına
baxmayaraq tədbir vaxt etibarilə kifayət qədər davamlı olub, çıxışçılar Azərbaycan xalqının dahi oğluna öz
ehtiramlarını ifadə edə biliblər. Tədbirdə altı çıxış səslənib. Iştirakçılar Dövlət Ermitajında olduqları bu üç saatlıq
müddətdə həm də çox təsirli və düşündürücü iki sərgiyə də baxmağa imkan tapıblar. Belə ki, onların birində
tamaşaçılara müharibə öncəsi burada nümayiş olunan məşhur tabloların... bir vaxtlar onları haşiyələndirən bəzəkli
çərçivələri təqdim olunmuşdu (yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, həmin əsərlərin etibarlı mühafizə olunması üçün
vaxtında Urala göndərmişdilər. Bu, Qarabağ müharibəsi zamanı 22 muzey və 4 qalereyada toplanan qiymətli sənət
əsərlərini ermənilərə ərməğan qoyan mədəniyyətimizin cavabdehləri üçün ibrət götürülməli faktdır). Vaxtilə bu
əsərlərdən zövq almış insanlar üçün xilas olunmuş bu gözəlliyin çərçivələr üzərində yalnız adları yazılmış
lövhələri görmələri əlbəttə, çox təsirli idi...
Oxuduğunuz bu şirin tarixçəni mənə tanınmış fırça ustası, sənətsevərlərə daha çox vətənpərvərlik
mövzusunda çəkdiyi əsərlərlə tanış olan, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası nəzdindəki kollecin
müəllimi Vaqif Ucatay danışıb. O, mənə yubileyin dəvətnaməsinin surətini və orada iştirak edənlərin siyahısını
da təqdim etdi. Bu gün onun üçün də 23 il əvvəl baş verənləri şirin xatirə kimi yada salan bu sənədlər duyulası
dərəcədə qiymətlidir. Belə ki, 1987-ci ildə Leninqrad Rəngkarlıq, Heykəltaraşlıq və Memarlıq Institutunun son
kursunda oxuyan Vaqif Ucatay diplom işi olaraq Nizami mövzusunu seçmişdi. Bu günlərdə onunla darısqallığı o
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saat duyulan emalatxanasında görüşdük. Nizami Gəncəvinin 800 illik tarixi yubileyinin keçirilməsinin ildönümü
ərəfəsində onunla bir daha ötən günlərə qayıtdıq, tədbirlə bağlı çoxlarının bilmədiklərinin üzərinə işıq saldıq...
“Nizami işığında” tablosunun tarixiliyi...
Vaqif Ucatay bildirdi ki, “Nizami işığında” tablosunu 1987-ci ildə işləsə də, onu yaratmaq barəsində hələ
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini bitirib ali təhsil almaq üçün Leninqrada yollananda
düşünməyə başlayıb. Uzun müddət mövzunun bədii ifadəsini daha real göstərməyə kömək ola biləcək materialları
toplayıb. Ancaq təhsilsonu yaxınlaşanda və diplom işi üçün mövzu seçimi edəndə maneələrlə üzləşib. Belə ki,
başqalarında böyük mədəniyyətin mövcudluğunu qəbul etmək istəməyən və çox vaxt bütün mənalarda
konservativliyi ilə yadda qalan bu təhsil ocağının rəhbərliyi azərbaycanlı gənc rəssamın öz milli dəyərlərinin
Rusiyada bədiiləşdirib nümayiş etdirməsinə imkan vermək istəməyiblər. Lakin o, mövqeyindən çəkinməyib və
arzuladığı bu mövzunu nəhayət ki, diplom işi üçün təsdiqlədə bilib. Amma bunun acısını sonda çəkməli də
olub. Belə ki, ötəri mövzulara müraciət edən həmyaşıdlarına onun “qayğıkeş” müəllimləri yüksək qiymət versələr
də, Vaqif Ucatayın əməyini, qəribə də olsa, yalnız “kafi” qiymətləndiriblər. Indinin özündə də onların haqsız iş
gördükləri birmənalıdır. Təbii ki, məqsədinə çatan gənc rəssam bunu özünə dərd etməyib. Elə artıq bu gün onunla
eyni vaxtda diplom müdafiə edib yüksək qiymət alanların işlədiklərinin tarixin heç vaxt anılmayacaq arxivinə
gömülməsi qarşılığında, onun özündə unudulmaz bir tarixi və yüksək bədii-estetik məziyyətləri daşıyan “Nizami
işığında” əsərinin gündən-günə öz əhəmiyyətini artırması da dediklərimizi təsdiqləyir...
Rəssamın davamlı söhbətindən məlum oldu ki, o, bu tarixi hadisə ilə bağlı kifayət qədər material toplaya
bilib. Bu da ona yubiley mərasimini bütün reallığı ilə göz önündə canlandırmağa imkan verib. O bildirdi ki,
əvvəlcə tədbirin keçirildiyi yerlə tanış oldum. Hətta metereoloji mərkəzindən öyrənir ki, yubiley günü
Leninqradda müsbət 1 dərəcə olub, gecə saat 1-də qar yağmağa başlayıb. Məlum oldu ki, yubiley vaxtilə
“məktəbli kabineti” kimi tanınan 160 kvadratmetrlik yerdə baş tutub. Muzeylə üzbəüz yerdə - Neva çayında
dayanan “Qütb ulduzu” gəmisi iclas salonunu işıqla təmin edib... Yubiley təntənəsində altı nəfər çıxış
edib. Muzeyin direktoru I.A.Orbeli, şərqşünas alim M.Dyakonov, eləcə də A.I.Boldıryev, Q.V.Ptitsin, N.Tixonov
və b. öz çıxışlarında söz sultanı Nizaminin ucalığından danışıblar. Dyakonov və Ptitsin həm də Nizamidən
etdikləri yeni tərcümələri oxuyublar. Sonda iştirakçılar Nizami dövrünə aid sənət əsərlərindən ibarət sərgiyə
baxıblar...
İri ölçülü tabloda (208x160 sm) yubiley təntənəsi əks olunsa da, bütünlükdə əsərdə müharibə ruhu, blokada
ab-havası duyulur. Yeddi metrlik pəncərələrin müharibə şəraitinə uyğun örtülməsi, yeri gələndə onların qarşısını
örtməli olan pərdələrin “döyüşə hazır vəziyyətdə asılışı və heç şübhəsiz, yubiley iştirakçılarının hərbiləşmiş
qiyafələri, az qala tamaşaçını rəssamın hansısa gizli yığıncağı görüntüyə gətirdiyi qənaətinə gəlməyə məcbur
edir. Heç şübhəsiz, bunu V.Ucatayın baş verənləri duyulası dərəcədə inandırıcı təsvir etməsi şərtləndirir...
Tablonun mərkəzi fiquru Nizaminin molbertdə qoyulmuş portreti (hələ o vaxt Nizaminin rəssam Q.Xalıqov
tərəfindən yaradılmış (1940) obrazı ictimailəşmədiyindən V.Ucatay görüntüyə əyanilik gətirmək üçün
kompozisiyaya şairin miniatür üslubunda çəkilmiş portretini daxil edib) önündə çıxış edən I.A.Orbelidir. Portretin
qarşısında oturan məşhur alim I.Y.Kraçkovskidir (o, həm də “Qurani-Kərim”in tərcüməçisidir). Rəssam ön
planda onlardan əlavə başı sarıqlı M.Dyakonovu (onu, yaralı olsa da, məruzəçi kimi cəbhədən geri çağırmışdılar),
eləcə də Q.Ptitsin, N.Tixonov, A.Boldıryev, I.Lurye və b. təsvir etmişdir. V.Ucatayın Rəyasət Heyətindəki bir
stulu boş saxlaması da məqsədlidir. Rəssam deyir ki, bu yerdə Azərbaycandan gələn adam oturmalıydı, amma
vəziyyətə görə o, burada yoxuydu. Əsərdə tətbiq edilən uğurlu işıq - kölgə həlli kiçik salona toplaşanların böyük
Nizami ruhuna köklənmiş yaşantılarını təsirli və yaddaqalan biçimdə göstərməyə imkan verib. Heç şübhəsiz, bu
əsəri tarixi janrdan duyulası kasadlıq çəkən təsviri sənətimizə yaddaqalan töhfə saymaq olar. Əsər hazırda Nizami
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyində göstərilir...
Azadlıq.- 2010.- 19 oktyabr.- S. 15.
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Nizami Gəncəvinin heykəlinin qoyulması tarixindən
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qərəzli əməl sahiblərinə daha sərrast cavab vermişdi
I yazı
Şahsuvar Haşımov,
Elm və Texnika Sənədləri Arxivinin direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi
Dünya ədəbiyyatında tanınmış şair, mütəfəkkir, Azərbaycan klassik poeziyasının yaradıcısı dahi Nizami
Gəncəvinin abidəsinin ucaldıldığı vaxtdan 61 il keçdi. Bu illər ərzində möhtəşəm abidənin önündən keçən
çoxsaylı insanları, həmyerlilərimizi və xarici qonaqları daim görür və bununla fəxr edirik. Onlar, xüsusilə gənc
nəslin əksəriyyəti daim öyündüyümüz şəxsiyyət haqqında xeyli məlumatlansalar da, həmin abidənin hansı tarixi
şəraitdə və necə çətinliklərlə hazırlanmasını şübhəsiz, bilmirlər. Çünki bu möhtəşəm xatirə abidəsini yaradanların
əksəriyyəti indi həyatda yoxdur. Bununla belə elə amillər də var ki, onlara əsaslanırıq. Bu amillərdən ən başlıcası
şəhərimizin mərkəzində ucaldılmış və ona xüsusi gözəllik bəxş edən dahi Nizami abidəsinin özü və min bir
əziyyətlə qoruyub saxlaya bildiyimiz arxiv sənədləridir.
Yalnız indimiz deyil, həm də uzun illik tariximiz boyu millətimizə baş ucalığı gətirəcək Nizami abidəsinin
yaradılması ilə bağlı layihələr, protokollar və yazışmalar küll halında Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və
Texnika Sənədləri Arxivində mühafizə olunur. Əvvəlcə son dünya savaşının böyük məhrumiyyətlər yaratdığı o
qanlı-qadalı günlər ərəfəsində daha kəskin səslənən Nizami mövzusunun siyasi tərəfini və sonra da abidənin
ucaldılması naminə Azərbaycanda aparılmış çox mühüm işləri xatırlamaq istəyirəm. Bunu məndən düz 40 il
ərzində üzərində əziyyət çəkdiyim və hər bir təcavüzdən qoruya bildiyim ilkin sənədlərin məzmunu tələb edir.
Budur, yazı masamın üstündə cəmi iki qovluqda cəmləşdirilmiş, əməkdaşlarımızın səyi ilə səliqə-sahmana
salınmış xeyli sənəd toplanıb. Sənədləri araşdırdıqca inşasına üst-üstə 10 ilədək vaxt sərf olunmuş bu əzəmətli
sənət əsərinin yaradılma tarixi canlı panorama kimi göz önündən keçir. Ötən yüzilliklər ərzində doğma
Azərbaycanımızın keçdiyi gərgin mübarizə yolunun canlı şahidi olan tarixi sənədlər çox hallarda düyünlərə
düşmüş zəngin tariximizin açılmasında bizə daha yaxından kömək edir. Elə buna görə də ötən tariximizin müxtəlif
illərində arxivlər barədə aqillərimiz, dövlət və içtimai xadimlərimiz gözəl sözlər deyib. Onların dediklərinə,
yazdıqlarına gərəyincə əməl olunsaydı, onda bütün tarixi qaynaqlarımız sözün əsil mənasında tam qorunar və
rəqiblərimizin antiazərbaycan təbliğatına heç bir əsas qalmazdı. Ancaq çox təəssüflər ki, qayğısızlıq və hətta
biganəlik üzündən XIX yüzilin ikinci yarısınadək ötən tariximizin mükəmməl arxivi saxlanılmadığı kimi,
Azərbaycan mədəniyyətinin intibah dövrü adlandırılan XII yüzilə məxsus Nizami dövrü arxivinin də qorunub
saxlanılmaması bu tarixi yubileyin yüksək dövlət səviyyəsində qeyd edilməsinə və abidənin ucaldılmasına əngəl
törədən ciddi amillər idi.
Arxivimizdəki sənədlərdən bəlli olur ki, ötən yüzilin 30-40-cı illərinədək keçən yüzilliklər ərzində
Nizamini öz doğma vətənindən qoparıb "fars şairi" kimi qələmə verənlər peyda olmuşdu. Nəinki İranın, hətta
dünyanın bəzi iranpərəst qələm sahibləri Nizamini fars şairi hesab edir, bunun səbəbini də əsərlərini fars dilində
yazması ilə izah edirdilər. Qeyd etdiyim kimi, XII yüzilə və bundan sonrakı yüzilliklərə aid arxivlərimizin ağır
müharibələr zamanı Azərbaycanı əsarət altına salmış düşmənlərimiz, ilk növbədə erməni təcavüzkarları
tərəfindən, bəzən də öz biganəliyimiz nəticəsində məhv edilməsi Nizamini özgələşdirməyə can atanlar üçün
əlverişli imkan yaratmışdı.
Bu səbəbdən də Azərbaycanı istəməyənlər həm gerçək tariximizi saxtalaşdırır, həm də millətimizi təhqir
edirdilər. Elə bütün bunlara görə də sabiq sovetlər məkanında, o cümlədən Azərbaycanda dahi Nizaminin 800
illik yubileyinin qeyd edilməsi və abidənin ucaldılması onu zorla farslaşdırmaq istəyənlərə ən tutarlı cavab olmalı
idi.
Bir vacib məsələni də yada salmaq yerinə düşər. Sovet dövrünə məxsus arxiv sənədlərində Nizami
abidəsinin yaradılması tarixinin yalnız ötən 30-40-cı illərə aid olduğu göstərilir. Ancaq əlimizdə olan əlavə
qaynaqlar təsdiq edir ki, Nizami abidəsinin yaradılmasına, onun doğma Azərbaycan şairi olmasının təsdiqinə
yönəldilmiş ilkin təşəbbüs hələ Cumhuriyyət hakimiyyəti zamanı göstərilmişdi. Hətta bu mühüm əhəmiyyət kəsb
edən işin icrası dövlət proqramına da salınmışdı. Ancaq 1920-ci ilin məlum aprel çevrilişi buna imkan vermədiyi
üçün həmin tarixi təşəbbüsün gerçəkləşməsi yalnız ötən yüzilin 30-40-cı illərində mümkün oldu.
Arxivdəki 12 H-li fondun çoxsaylı sənədləri arasında 1941-ci ilin soyuq fevral ayının 17-də Moskvada
fəaliyyət göstərən ümumölkə miqyaslı Bədii-Texniki Şuranın keçirdiyi iclas protokolu diqqəti daha çox cəlb edir.
SSRİ hökumətinin qərarı əsasında müzakirəyə çıxarılmış ilk məsələ Nizami abidəsinin ucaldılması ilə əlaqədar
Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış və Bakı müsabiqəsində bəyənilmiş layihə variantı idi. İclasda
ilk olaraq söz verilmiş, Azərbaycanın bütün Sovetlər məkanında seçilib-sayılan memarı Sadiq Dadaşovun
məruzəsinin ilk abzasını olduğu kimi təqdim edirəm: "Nizami abidəsinin inşası ilə əlaqədar belə bir vəziyyəti
diqqətinizə çatdırmağı vacib sayıram. Bu abidənin inşası yalnız keçiriləcək yubileylə bağlı deyil, eyni zamanda
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siyasi əhəmiyyətli məsələdir. Son zamanlara qədər Nizamini Azərbaycandan ayırıb onu fars şairi hesab edirdilər.
Mən bu barədə Ukrayna şairinin şeirindən bir parçanı və Stalin yoldaşın göstərişlərini sizə oxumaq istəyirəm".
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan memarı Sadiq Dadaşovun öz çıxışında Nizami Gəncəvinin məhz Azərbaycan
şairi olmasını təsdiq edən bu iqtibasları görünür, ancaq ayrı vərəqədə yazıldığından iclasın stenoqram yazısına
düşməyib. Bəlkə də onu qəsdən həmin yazıya salmayıblar. Bununla belə, o illərin dövrü mətbuat səhifələrindən
və yuxarı dairələrin çıxışlarından tez-tez səslənirdi ki, "Nizamini Azərbaycana qaytaran Stalin yoldaş oldu". Ölkə
rəhbərliyi tərəfindən göstərilmiş bu gerçək münasibətin nəticəsi idi ki, Böyük Vətən Müharibəsinin ən ağır
günlərindən birində amansız düşmən mühasirəsində yaşayan Leninqrad şəhərində Nizami gecəsi keçirildi və onun
vətənpərvərliyə səsləyən şeirləri dinlənildi.
Arxivimizdəki stenoqram yazıdan daha sonra öyrənirik. İclasın rəyasət heyətində əyləşmiş Şura üzvləri
Zotov, Andreyev, Maskovtsov, Nosov, Şvarikov, Çaykov kimi tanınmış ölkə mütəxəssisləri bir-bir çıxış edərək
təqdim edilmiş layihə variantı və portret barədə mülahizələrini bildirirlər. Hətta bu mühüm məsələnin müzakirəsi
zamanı erməni barmağı da işə düşür. İclasın sonunda söz erməni millətindən olan Şura üzvü Alabyana verilir.
Sənədlərdən göründüyü kimi o, Bakı müsabiqəsində bəyənilmiş layihə variantının, xüsusilə rəssam Xalıqovun
hazırladığı portret və Fuad Əbdürrəhmanovun abidə cizgiləri barədə söylənilən müsbət fikirləri bir yana qoyub,
yalnız tənqidi mülahizələri ön planda səsləndirərək öz qərəzli ifadələrini də onların üstünə qoyur. Alabyan
Azərbaycan mütəxəssislərinin gərgin zəhmət bahasına hazırladığı layihənin və portretin yenidən işlənilmək üçün
geri qaytarılmasını təklif edir.
Alabyanın çıxışından: "Əlbəttə, məndən əvvəl göstərilən iradlar tam nəzərə alınmalıdır. Həqiqətən də
təqdim olunmuş fiqurda bir çox mücərrədliklər var. Bu işə daha ciddi yanaşmaq olardı. Axı nə üçün layihəyə
konkret bir şəxsin portretini əlavə edib "Bax, bu, Nizaminin özüdür"- deməyək. Təklif edirəm: portret üzərində
təkrar işlər aparılsın".
Arxasında haqlı olaraq əsl "Kreml tülküsü" adlandırılan, SSRİ hakimiyyətində çox yüksək vəzifə daşıyan
Anastas İvanoviç Mikoyanın dayandığı Alabyanlar çox gözəl bilirdilər ki, Nizami dövrünün arxivləri
saxlanılmadığından, onun şəxsiyyət cizgilərini yalnız ədəbi-bədii irsinin öyrənilməsi əsasında hazırlamaq
mümkündür. Bu da artıq tələb olunan səviyyədə icra olunmuşdu. Ancaq ümumölkə paytaxtı Moskvada dərin kök
salmış, yuxarı dairələrin açıq müdafiə etdiyi erməni millətinə məxsus "mütəxəssisin" qərəzli iradlarında indiki
şərait baxımından tam aydın görünən siyasi məqsəd güdülürdü. Nizami şəxsiyyətinin Azərbaycan millətinə
"qeyri- məxsusluğu" barədə yayılan şaiyələr Alabyanların ürəyincə idi. Onların belə çirkin cəhdi hələ o zaman
çoxlarının anlamadığı siyasi məqsədə ünvanlanmışdı. Bu isə ilk növbədə abidə inşasının gecikdirilməsinə, heç
olmasa, vaxtın uzadılmasına xidmət edirdi.
Sənədlərdən göründüyi kimi, ötən 30-40-cı illərdə tarixin özü də Alabyanların xeyrinə işləyirdi. Axı ölkə
sərhədlərinə doğru qədəm basmaqda olan İkinci Cahan Savaşı həm də Azərbaycanın taleyini sual altında qoyurdu.
Ancaq sənədlərdən məlum olur ki, Alabyanların bu növbəti niyyətləri də boğazlarında qaldı. Öndə gedən
ziyalılarımızın və dövlət rəhbərlərimizin prinsipial mövqeyi öz işini layiqincə gördü. Hətta ölkənin birinci şəxsi
sayılan İ.B.Stalin də Azərbaycanın tərəfində durdu. Təkcə qalırdı ki, üzərində xırda əlavələr etməklə abidə
layihəsini gerçəkləşdirmək. Bu barədə hələlik az sonra.
Nizaminin öz millətinə qaytarılması və doğulduğu Vətənin paytaxtı Bakı şəhərində ona layiq abidənin
ucaldılması barədə mübahisələrin qızışdığı bir şəraitdə əksəriyyətin xəbəri yox idi ki, hələ ötən XX yüzilin
əvvəllərindən xaricdə yaşamağa məcbur edilmiş Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu qərəzli əməl sahiblərinə daha
sərrast cavab vermişdi. Özü də pafoslu çıxışları ilə deyil, Nizamiyə həsr etdiyi dərin məzmunlu tədqiqat əsəri ilə.
O, mühacirətdə olmasına baxmayaraq imkanı çatdığı arxivlərdən, dünya tarixinin qaynaqlarından topladığı tutarlı
dəlillərə söykənən "Azərbaycanın şairi Nizami" adlı əsərində bu dahi şəxsiyyətin Azərbaycana məxsusluğunu,
Gəncə torpağında doğulub yaratdığını sübut edib. "Nizaminin 800 illiyinə həsr edirəm" sözlərini də kitabın ilk
səhifəsinə həkk edib. Ancaq sovet ideologiyasının hakim olduğu o çətin illərdə heç kəs bu həqiqəti qələmə
almaqla "Pantürkist" damğasını qəbul etmək istəməzdi. Çünki bunun üçün müstəsna cürət tələb olunurdu.
Xalq cəbhəsi.- 2010.- 1 sentyabr.-S. 14.
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Nəriman Həsənzadənin Nizami poeması
Əmirxan XƏLİLOV
Son illər poeziyamızda yeni bir ədəbi hadisə kimi N.Həsənzadənin "Nizami" poeması diqqəti cəlb edir. Bu
maraqlı əsərin yazılması ilə əlaqədar müəllifin özünəməxsus bir səmimiyyətlə etirafı çox maraqlıdır.
"Gənc dostum Nizami Cəfərovun 40 yaşı tamam olurdu. Məni dəvət etmişdi. Bir şeirlə getmək istədim.
İlk gəncliyindən ürəyimdə ayrıca yeri, bənzərsiz gülüşləri olan bu insanın həyatı çox da nikbin keçməyib.
Mərhum atası doğma torpaqlarından zorla deportasiya edilənlərdən olub". Elə bu müqəddimədən aydın olur ki,
müəllifin əsərin baş qəhrəmanı seçdiyi Nizami Cəfərovun mənsub olduğu ailə Ermənistandan köçürülən və o
vaxtdan (1940-50-ci illər) Qazax torpağında məskunlaşan sadə bir türk ailəsidir. Poemanın ayrı-ayrı kiçik
fəsillərində biz əsas qəhrəmanın körpəlikdən bugünkü həyat və fəaliyyətinə qədərki çətin və uğurlu yolun şahidi
oluruq. Oxucuda tam təsəvvür yaransın deyə, şair öz qəhrəmanının ən ümdə cəhətlərini - vətənsevərliyini, milli
kök - soy, dövlətçilik və türkçülük ideyalarına bağlılığını önə çəkir və daha çox bu cəhətləri oxucusunun
nəzərində canlandırmağı vacib sayır.
Şair taleyüklü məsələlərdə öz qəhrəmanının tutduğu mövqeyə qəlbən inanır və bundan böyük qürur hissi
keçirir, çünki ölkənin, Vətən torpağının ağır məqamlarında çevik tərpənmək, səbatlı mövqe və siyasət yeritmək
ən ümdə məsələdir. Seyrçi, müşahidəçi qalmaq heç kəsə şərəf gətirməz və millət öz yerində sayar. Dünyanın güc
sahibi olan dövlətlər laqeyd qalanda, biganə yanaşanda, təzadlar, ziddiyyətlər daha da kəskinləşəndə azsaylı
xalqlar, tayfalar minbir müsibətlə üz-üzə qalır, əzilib təhqir olunurlar. Elə buna görədir ki, şair öz hiddətini bu
misralarda sərrast ifadə edir:
...İndi bu dünyanın vardı qulağı,
Qarabağ deyəndə, eşidə bilmir...
Poemanın, demək olar ki, bütün hissələrində Azərbaycanın mənfur düşmənlərinə qarşı ittiham və qəzəb
hissi özünü aydın göstərir. "Qələmi qılıncdan kəsərli" kimi təqdim olunan əsər qəhrəmanı Moskvanın "Qafqaz
töhfəsi", Yerevanın "İblis hiyləsi"nə qarşı çıxır, millət vəkili olaraq bütün siyasi və mədəni tədbirlərdə
manqurtluğu, milli mənəvi aşınmaları xalqın bəlası hesab edir, sözünü ən ali kürsülərdən deməyi əsl vətəndaşlıq
borcu bilir.
Əsərdə Nizami obrazı əsl türk vətəndaşı, milli patriot, türk və islamçılıq ideoloji, kəskin və dəyişilməz
mövqe sahibi kimi xarakterizə olunur. Oxucu bədii qəhrəmanın simasında həm də bir fəlsəfi idraklı filoloq obrazı
görür. Şairin öz həyat və yaradıcılıq yolu yaxından tanıdığı və sevdiyi qəhrəmanın - Nizaminin həyat və sənət
kredosu ilə bir vəhdət təşkil edir. Alim Nizaminin dil-ədəbiyyat haqqında düşüncə və elmi-nəzəri mülahizələri
ilə şair Nizaminin ədəbi-estetik baxışları bir-birini gözəl tamamlayır. Bunu poemanın bir çox yerlərində aydın
hiss edirik:
Biz üç əlifbada, bir dildə yazdıq,
"Əski"də, "latın"da, "kiril"də yazdıq.
Bu nəsli o nəslə qarşı qoydular,
Ayırıb qəsd ilə qarşı qoydular.
Nizami Cəfərov özünün bütün dilçiliyə, ədəbiyyata dair yazdıqları əsərlərdə bu cür taleyüklü məsələlərdən
ürəkağrısı ilə çox yazmışdır.
Bu sahədəki bəzi elmi əsərlərini yada salmaq, bizcə, yerinə düşər: "Şəxsiyyətin strukturunda XX yüzilin
"böyük türklüyü", "Kitabi-Dədə Qorqudun dili", "Ümumtürk ədəbi dil", "Azərbaycan etnik-mədəni sisteminin
yaranmasında qıpçaq türklərinin rolu", "Bir daha Füzulinin dili haqqında", "Azərbaycan dili, türk dili, yoxsa
Azərbaycan türkcəsi", "Ümumtürk ədəbi dili yaratmaq mümkündürmü?" və s. elmi məqalələri dediyimizə sübut
ola bilər.
Nəriman Həsənzadənin böyük ürək və səmimiyyətlə yazdığı "Nizami" poeması çağdaş dövrümüzün sadə
və müdrik insanı Nizami Cəfərov haqqında qələmə alınan lirik bir salnamədir. Burada gənc və müdrik alimin, çox
qabil dilçi və ədəbiyyatşünas - tənqidçinin həyat və fəaliyyətindən yığcam, lakin məna dolu səhifələrlə razılaşırıq.
Poemada Nizaminin qeyri-adi istedadına, səmimiyyət və mərdanəliyinə, söz sərrafı kimi hazırcavablığına,
elmi məntiqi və təfəkkürünə, universal bilik sahibi olmasına dair xeyli misallar gətirmək olar.
Şair poemasında gənc istedad sahibi tək özünəməxsus zirvələrə çatmış Nizamini həm filoloq, həm
türkoloq, həm də əsl vətəndaş, böyük hərflə yazılan İnsan kimi səciyyələndirir. Onun sadəliyini, humanist,
xeyirxah əməllərini və eyni zamanda fikrindən, əqidəsindən dönməzliyini, ağayana və məğrurluğunu da xüsusi
nəzərə çarpdırır.
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"Şeyxim, ey Nizami, şairlər şahı" - deyərək qiymətləndirdiyi XII əsrin böyük sənətkarını vəsf edən
N.Həsənzadə haqlı olaraq qeyd edir ki, hörmətli oxucu nəzərə almalıdır ki, müasirim Nizamini dahi sələfi ilə
müqayisə etmirəm. Sadəcə, bu günün Nizamisi özünəməxsus, yüksək xüsusiyyətləri - idraki, təfəkkürü, qeyri-adi
istedadı və vətəndaşlıq mövqeyi ilə yaşıdlarından və ümumiyyətlə, müasirlərindən xeyli dərəcədə zirvədə dayanır
və gəncliyə örnək bir şəxsiyyət səviyyəsindədir. Onlarca alimlərin yetişməsində müstəsna xidməti bu fikri bir
daha təsdiq edir.
Görkəmli şairin poemasındakı bu misralar da əbəs yerə deyilmir:
Dünyaya Bəhmənyar və Tusi gəldi,
İndi də onların varisi gəldi.
Mahmud Qaşqarinin türkçü qələmi,
Sənin əlindədi indi, Nizami!...
Poemanın qəhrəmanı şairin fikrincə, həm istedadı, həm də zəhməti, çalışqanlığı ilə yüksək kürsüləri fəth
edə bilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin onun həyatındakı mühüm rolunu şair incə və yığcam bir formada,
özünəməxsus sadəlik, müdrik misralarda canlandıra bilmişdir:
"O da Görücüydü, insanı bəzən,
Yaxşı tanıyırdı: üzdən yox, içdən"
"Böyük bir alimə vəzifə verdim,
Atatürk Mərkəzi! - get, işlə, dedim"
"İstedad, bilirəm, şərtdi şübhəsiz,
Şərtdi, - istedadı görmək özü də"
Nizaminin təmkinli, ciddi görünüşü, hazırcavablığı, aydın məntiqi, təsirli nitqi, eyni zamanda yüksək
mənəvi cəhətləri şair tərəfindən bir psixoloq - müəllim kimi çox yerində və tutarlı epizodlarda ifadə olunmuşdur.
Əsərdəki bütün bədii təsvir vasitələri Nizaminin dolğun, bitkin obrazını yaratmaqda poetik yardımçıdır.
Bütün bunlar, şübhəsiz ki, bədii obrazın mənəvi dünyasının yeni çalarlarını üzə çıxarır.
Poemada Nizaminin bütün mənəvi keyfiyyətlərinin, o cümlədən ədəbiyyat, ictimai xadim kimi yaradıcılıq
fəaliyyətinin çoxtərəfli cəhətlərinin şahidi olmuruq. Şair buna ehtiyac da duymamışdır. Çünki qarşıya belə
məqsəd qoyulmamışdır, müəllif ilk dəfə olaraq onun bir ziyalı - türk obrazını lirik ricətlərlə, təbii və səmimi
şəkildə verməyə çalışmış və bunu ustalıqla bacarmışdır.
Azərbaycan müəllimi.- 2010.- 19 mart.- S.15.
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Farsların və ermənilərin mənəvi terroru
Onlar uzun illər təəssürat yaratmağa çalışdılar ki, Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairi deyil
Elçin Qaliboğlu
Azərbaycanın qeyri-adi şəxsiyyətləri, həmçinin zəngin maddi və maddi sərvətləri həmişə türkü
sevməyənləri qıcıqlandırıb. Onlar əllərindən gələni ediblər ki, bu sərvətlərin türkə aid olmadığını sübuta
yetirsinlər. Farsçılıq Nizami Gəncəvinin fars şairi olması ideyasını ortaya atmaqla Azərbaycanın belə bir mənəvi
sərvəti yetirmək qüdrətində olmadığı təəssüratını yaratmağa çalışıb, indi də mənasız iddiasından əl çəkmir.
Səbəbini də belə əsaslandırır ki, Nizami əsərlərini farsca yazıbsa, deməli, o, "farsdır". Məsələni belə asanca həll
etmək yalnız farssayağı ola bilər. Habelə ermənilər də uzun illər ərzində Nizaminin Azərbaycan-türk şairi
olmaması cəfəngiyyatını aləmə car çəkərək bununla da bizə yeni-yeni mənəvi zərbələr vurmaq istəyiblər. Dövlət
Elm və Texnika Sənədləri Arxivinin direktoru Şahsuvar Haşımov böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin Bakıda abidəsinin qoyulması prosesində ermənilərin törətdikləri əngəllərlə bağlı arxivdə xeyli
faktların olduğunu bildirir: "1941-ci il fevralın 17-də Moskvada Nizaminin abidəsinin hazırlanması ilə bağlı
layihə sənədlərinə baxılır. Memarlar Sadıq Dadaşov, Mikayıl Hüseynov, Xalıq Əbdürrəhmanov və başqalarını
Moskvaya dəvət etmişdilər. Nizaminin dəqiq surətinin tapılaraq abidədə ifadə edilməsi məsələsi son dərəcə ciddi
məsələ kimi qarşıda dururdu. Bu işin ruhumuza uyğun səviyyədə həllinin istər-istəməz böyük anlaşılmazlıqlara
səbəb olacağını təxmin etmək olurdu. Farslar Nizamini fars şairi hesab edirdilər. Göründüyü kimi, məsələ siyasi
məna kəsb etməyə başlayırdı. Vaxtilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, "farspərəstlər və ermənilər
Nizamini bizdən qopartmaq istəyirdilər"".
Moskvada keçirilən müzakirələrdə ermənilər də iştirak edirdilər. Bakıda Nizaminin heykəlinin necə
qurulması ilə bağlı kəskin mübahisələr yaranırdı. Türkü sevməyənlər israrla deyirdilər ki, əgər Nizaminin mniatür
rəsmi belə yoxdursa, o zaman onun Azərbaycan türkü olduğunu təsdiq edən heykəli də müəmmalı olacaq:
"Ermənilər deyirdilər, nə ilə sübut edə bilərsiniz ki, təqdim edilən şəkil variantları həqiqətən Nizaminindir? Tələb
olunurdu ki, bu variantlar geri qaytarılsın. Ermənilər mümkün qədər bu ideyanın əngəllənməsini istəyirdilər.
Onların məntiqinə qarşı cavab üçün memar Sadıq Dadaşov məruzə ilə çıxış edir. Onun məharətli arqumentləri
erməniləri çıxılmaz vəziyyətə salır, vəziyyətin xeyrimizə həll olunmasına səbəb olur. S.Dadaşov deyir ki, illərlə
Azərbaycanın müstəmləkə altında yaşaması ona səbəb olub ki, farslar bundan yararlanaraq Azərbaycanın bir çox
mənəvi sərvətlərini öz adlarına çıxıblar. Səbəbi də belə gətiriblər ki, konkret olaraq Nizami farsca yazıb.
Ancaq Nizami bütün ruhuyla Azərbaycan şairidir. Farslar həmişə əsaslandırmaq istəyiblər ki, feodalpatriarxal bir ölkə olaraq Azərbaycan Nizami kimi böyük bir şairi yetirə bilməzdi".
Məhz o zaman SSRİ-nin bir imperiya olaraq maraqları tələb edirdi ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda
Nizaminin heykəlinin qoyulmasına razılıq versin, həmçinin onun Azərbaycan şairi olması həqiqətinin arxasında
dursun. Hər halda bu, mahiyyətcə Moskvanın üstünlüyü sayılacaqdı: "Stalin bu qənaətə gəlir ki, hökmən Bakıda
Nizaminin heykəli qoyulmalıdır. Təsadüfi deyil ki, 1941-ci ildə Leninqrad dəhşətli mühasirədə olduğu zaman
Nizaminin 800 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edildi. Ermənilər hər zaman Nizaminin farslaşdırılması fikrini
yeritmək istəsələr də, bir şey alınmayıb".
Ermənilərin Matenadarandakı arxivində vaxtilə olduğunu deyən Ş.Haşımov onların daim buranı "tarixi
sənədlərilə" zəngiləşdirdiklərini bildirir: "Onlar gələn qonaqlarını ilk növbədə ora aparır, "qədim erməni
tarixinin", "mədəniyyətinin" soraqlarından danışırdılar. Ermənilər sübut etməyə çalışırdılar ki, guya onların
eradan əvvəl 1-ci yüzildə yazılmış tarix kitabı var, burada ermənilərin "tarixi" əks olunub. Sonra da qonaqlara
sual verirdilər ki, həmin dövrə aid hansı xalqın tarixi yazılıb, amma ermənilərinki var. Moskvadan, Leninqraddan
gələn alimlər də gülüşürdülər ki, nə oldu, belə çıxır ki, dünyanı yaradan elə ermənilərdir?"
Ermənilər həmişə uydurduqları cəfəngiyyatı son dərəcə səliqəli şəkildə saxlayıblar: "Söhbət zamanı onlar
mənə ermənilərin vaxtilə Yaponiyada buraxdıqları jurnalın nüsxələrini göstərdilər. Dedilər ki, bu jurnalın bir
nüsxəsini Yaponiyadan 50 dollara alıb gətirmişik. Çünki sabah bizim əlimizdə sübut olacaq ki, Yaponiyada filan
vaxtı da ermənilər yaşayıblar, bu da onların jurnallarıdır".
Ermənilərin İrəvandakı Mərkəzi Dövlət Arxivində də olduğunu deyən Şahsuvar müəllim bildirir ki,
ermənilər hələ sovet dövrünün ən təhlükəli vaxtlarında belə Moskvanın əhəmiyyətli sənədlərinə məsuliyyətsiz
yanaşır, amma öz adlarına olan sənədləri göz-bəbəkləri kimi qoruyurdular. Onlar 1920-ci ilədək olan arxivlərini
çox səliqəli şəkildə saxlamışdılar, çünki bu, birbaşa özlərilə bağlı idi. Dövrü mətbuat arxivi yaratmışdılar ki,
xaricdə çıxan bütün erməni nəşrlərini bura yığsınlar. Deyirdilər, qoy bilinsin ki, ermənilərin yeganə mərkəzi
İrəvandır və dünyadakı ermənilər bura toplansınlar".
Bu gün Azərbaycanın orta məktəblərində ermənilərin əsl xislətinin şagirdlərə hər mənada tanıdılması üçün
müəllimlərimiz ciddi çalışmalıdırlar. Tanınmış uşaq yazıçısı, professor Zahid Xəlil hesab edir ki, ermənilərin
fitnə-fəsadla, hər cür murdarlıq çeşidlərilə istəklərinə çatması bütün dünyaya məlumdur: "Uşaqlarımızı, gəncləri
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daim ermənilərin vəhşilikləri barədə xəbərdar etməliyik. Biz tarix boyunca erməni məsələsində səhv etmişik,
arxayınlaşmışıq. Onlara qonşu, qardaş demişik, başımıza çıxarmışıq, süfrəmizin qırağında oturtmuşuq. Erməni də
ilan kimidir, fürsət düşən kimi çalır, o, tülküdür, aldadır. Uşaqlara daim ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərdən
danışmalıyıq. 1988-ci ildən bəri tariximizin yeni dövründə ermənilərin Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər hazırda
hər bir qarabağlının yaxşı yadındadır. Malıbəyli faciəsi törədilən zaman belə bir dəhşətli məqam yaşanıb:
Qarqar çayını keçərkən uşaqların rastlaşdıqları müsibətlər şagirdlərimizə çatdırılmalıdır. Müəllimlər,
ziyalılar bu işdə fəal iştirak etməlidirlər. Xocalı qaçqınlarından bir qardaşla bacı ilə tanışam. Bir neçə dəfə onları
televiziyaya çıxartmışam. Onlar danışırdılar ki, həmin faciə baş verən günün səhərisi Xocalıdan Ağdama qaçırlar.
Yolda qəfildən ermənilərlə rastlaşırlar. O dəhşətli səhnəni uşaqlar danışanda özünü saxlaya bilmədim, ağladım.
Uşaqların atası balalarını altına alır ki, onlara güllə dəyməsin. Bədəni güllələrdən deşik-deşik olan ata ölür, amma
balaları sağ qalır. Hazırda bu uşaqlar jurnalist ixtisasına yiyələniblər. Şübhəsiz ki, onlar daim bu qəmli tarixçəni
uşaqlara, soydaşlarımıza çatdıracaqlar. Bir millət olaraq mental xüsusiyyətimizdə belə bir xarakterik cəhət var:
heç zaman heç bir millətə qarşı düşmənçilik etməmişik".
Z.Xəlil hesab edir ki, unutqanlığımız var: "Artıq əvvəlki səhvlərimizdən qurtulmağımızın vaxtı çoxdan
çatıb. Uşaqlarımıza tarixi həqiqətləri çatdırmalıyıq. Şəxsən mən düşmənçiliyin əleyhinəyəm. Ermənilər həmişə
kitablarında türkə qarşı düşmənçilik təbliğ ediblər, indi bu məsələdə daha aqressivdirlər. Uşaqlarımızı daim insan
kimi formalaşdırmalıyıq, onların ağıllarında yüksək bəşəri duyğuların təşəkkül tapmasına, insaniliyə doğru yol
almasına çalışmalıyıq. Düzdür, hazırda rastlaşdığımız real kədərli hadisələr göz qabağındadır. Əslində
ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər bəşəriyyətin cılız üzüqaralığıdır. Bu, bəşərin dərdli bir səhifəsidir". Z.Xəlil
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişaf yönündə uşaqlarda daim vətənə, millətə sevgi ruhunun aşılanmasını vacib
sayır. O, zaman uşaqlarımızın layiqli vətəndaş kimi böyüməsi, yetişməsi mümkün olacaq.
Xalq Cəbhəsi.- 2009.- 3 oktyabr.- S.14.
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Nizami Gəncəvi XII əsr "Türk yüzili"nin dahisidir
Elçin Qaliboğlu
Bu günlərdə (26 sentyabr) böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasından 868 il ötdü. Bu
gün də böyük şairimiz Nizami Gəncəvinin türkü sevməyənlər tərəfindən farslaşdırılmasına edilən cəhdlər
səngimək bilmir. Azərbaycan müstəqilliyə çıxandan sonra Nizami yaradıcılığında türklük məsələsilə bağlı
aparılan elmi araşdırmaların sayı artdı. Bu yöndə istedadlı araşdırmaçı Xədicə İskəndərlinin araşdırmaları diqqəti
cəlb edir. O, bu qənaətdədir ki, Nizami Gəncəvinin az qala tən yarısını yaradıcılıqla məşğul olduğu XII yüzil
Yaxın və Orta Şərq regionlarında sözün əsil mənasında bir "Türk yüzili" kimi xarakterizə edilə bilər. Həm də türk
deyərkən burada oğuzların nəzərdə tutulduğu aydındır: "XI yüzildən etibarən bütövlükdə islam dünyasının
inkişafı, eləcə də islam dininin intişarı türklərin adına bağlanır, islam tarixində türk mərhələsi başlanır. Doğrudur,
bu dövrdə hələ 150 ilə yaxın istisnasız olaraq fars dilindən istifadə edilir, ancaq türk ruhu qəti şəkildə ədəbimədəni mühitə daxil olur. Üstəlik, Orta Asiyada hələ Malazgirt döyüşündən 2 il öncə - 1069-cu ildə böyük türk
şairi Yusif Xas Hacib "Türk Şahnaməsi" adı ilə məşhur olan "Kutaqdu bilik" əsərini yazıb bitirmişdi".
XII yüzildən başlayaraq isə türk obrazı ədəbiyyatda epizodik xarakter daşımaqdan çıxır, xeyli qüvvətlənir,
mövqelərini möhkəmləndirir: "Bu, hər şeydən əvvəl türk hökmdarlarının siyasi mövqelərinin güclənməsi
nəticəsində əhalinin etnik tərkibinin də türklərin xeyrinə dəyişməsi ilə bağlı idi. Hər halda bizə gəlib çatmış yazılı
qaynaqlarda, ədəbi əsərlərdə türk ruhunun 11-12-ci yüzillərdən hədsiz dərəcədə gücləndiyini görürük. "Şiniyyə"
qəsidəsində Xaqani simvolik baxımdan türkləri ayıq olmağa, əlində pusquda durmuş farslardan qorunmağa
çağırır. 11-12-ci yüzillər Azərbaycan ədəbi mühitində türk ruhu, türk obrazı özünü müxtəlif rakurslardan göstərir.
Ancaq həmişə bu, müsbət yöndən qiymətəndirilir. Türkün gözəl, cəsur, azad, ədalətli, səmimi, mərd olması bu
dövrün farsdilli şairlərində aparıcı motivlərdən biri kimi səslənir".
Araşdırmaçı bu qənaətdədir ki, Nizami sənəti, Nizami humanizmi, Nizami dühası məhz türklükdən,
azərbaycançılıqdan keçərək bəşəriliyə qovuşur. Elə buna görə də şairin yaradıcılığında bu problemlərin
öyrənilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nizaminin türkə və türklüyə məhəbbətinə diqqəti çəkən Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə yazır ki, Gəncəli Nizami əsərlərini nə qədər farsca yazmış olsa da, əslən türkdür. Gəncə 12-ci
yüzildə türk dünyasının mühüm bir mədəniyyət mərkəzi olub: "Gözələ və böyüyə türk, gözəlliklə böyüklüyə
türklük, gözəl və böyük ifadəyə türkcə, gözəllik və böyüklük diyarına Türküstan deyən bir şairə "sırf farsca
yazmışdır" deyə türk deməmək düzgündürmü? Əsla!"
Xədicə Murad bu fikirdədir ki, Nizaminin öz əsərlərində türkə və tüklüyə bu qədər böyük önəm verməsinin
əsası var. Nizami kimi dünya səviyyəli bir dahi yaxından tanımadığı, müsbət insani keyfiyyətlərinə dərindən bələd
olmadığı, nəhayət, özünün də mənsub olmadığı bir toplum, bir xalq haqqında heç vaxt bu qədər məhəbbət və
hörmətlə danışa bilməzdi: "Buna görə də şübhə yoxdur ki, şairin yaşayıb-yaratdığı 12-ci yüzildə Gəncədə nəinki
cüzi miqdarda köçəri və ya oturaq türklər olmayıb, əksinə, şəhərin əksəriyyətini türklərin təşkil etməsi daha
ağlabatadır".
O, bu qənaətə gəlir ki, Nizami sənəti sırf bir türk ideoloji hadisəsi kimi qiymətləndirilməli və təqdim
edilməliir. Həmçinin Nizami sənəti və onun ideya-estetik dəyəri türklükdən kənarda qətiyyən anlaşılmaz və yanlış
təqdim oluna bilər. Bu baxımdan Nizami yaradıcılığına başdan-başa bir türklük, bir azərbaycançılıq xüsusiyyəti
hopub".
"Xəmsə"nin dördüncü poeması olan "Yeddi gözəl"də Nizaminin türkə və türklüyə sonsuz məhəbbət və
ehtiramının şahidi olmamaq mümkün deyil: "Şairin qlobal mövzuda qələmə aldığı poemada yeddi ölkənin
sırasında üç türk ölkəsini təsvir etməsi onun milli mənsubiyyəti və türk xalqına məhəbbəti haqqında əyani
təsəvvür yaratmaqdadır. Əsərdə gözəllərin dilindən danışılan əhvalatların ən yaxşıları da məhz Nizaminin türk
gözəllərinin diliylə təqdim olunur. "İskədərnamə" də İskəndərin xilaskarlıq missiyasını təsvir edərkən Nizami onu
hər zaman türklərin tərəfində göstərir ki, bu da şairin öz xalqına məhəbətindən irəli gəlir".
Xalq Cəbhəsi.- 2009.- 30 sentyabr.- S.14.
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Stalin Nizamiyə kömək edibmiş
Elçin Qaliboğlu
Azərbaycanın mütəfəkkir şəxsiyyətləri, zəngin maddi və mənəvi sərvətləri həmişə bizi sevməyənləri
qıcıqlandırıb. Onlar əllərindən gələni ediblər ki, bu sərvətlərin Azərbaycana aid olmadığını sübuta yetirsinlər.
Ermənilər uzun illər ərzində Nizaminin Azərbaycan - türk şairi olmaması cəfəngiyyatını aləmə car çəkməklə bizə
yeni-yeni mənəvi zərbələr vurmaq istəyiblər. Dövlət Elm və Texnika Sənədləri Arxivinin direktoru Şahsuvar
Haşımov böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin Bakıda abidəsinin qoyulması prosesində
ermənilərin törətdikləri əngəllərlə bağlı arxivdə xeyli faktların olduğunu bildirir: "1941-ci il fevralın 17-də
Moskvada Nizaminin abidəsinin hazırlanması ilə bağlı layihə sənədlərinə baxılır. Memarlar Sadıq Dadaşov,
Mikayıl Hüseynov, Xalıq Əbdürrəhmanov və başqalarını Moskvaya dəvət etmişdilər. Nizaminin dəqiq surətinin
abidədə ifadə edilməsi son dərəcə ciddi məsələ kimi qarşıda dururdu.
Moskvada keçirilən müzakirələrdə ermənilər də iştirak edirdilər. Bakıda Nizaminin heykəlinin necə
qurulması ilə bağlı kəskin mübahisələr yaranırdı: "Ermənilər deyirdilər, nə ilə sübut edə bilərsiniz ki, təqdim
edilən şəkil variantları həqiqətən Nizaminindir? Tələb olunurdu ki, bu variantlar geri qaytarılsın. Ermənilər
mümkün qədər bu ideyanın əngəllənməsini istəyirdilər. Onların məntiqinə qarşı memar Sadıq Dadaşov ciddi
arqumentlərlə dolu məruzə ilə çıxış edir. Onun gətirdiyi faktlar erməniləri çıxılmaz vəziyyətə salır, məsələnin
xeyrimizə həll olunmasına səbəb olur. S.Dadaşov deyir ki, illərlə Azərbaycanın əsarətdə yaşaması farsların
xalqımızın bir çox mənəvi sərvətlərinə sahib çıxmaları ilə nəticələnib. Səbəbi də belə gətiriblər ki, Nizami farsca
yazıb. Amma Nizami bütün ruhuyla Azərbaycan şairidir. Farslar həmişə əsaslandırmaq istəyiblər ki, feodalpatriarxal bir ölkə olaraq Azərbaycan Nizami kimi böyük bir şairi yetirə bilməzdi".
Məhz o zaman SSRİ-nin bir imperiya olaraq maraqları tələb edirdi ki, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda
Nizaminin heykəlinin qoyulmasına razılıq versin, həmçinin onun Azərbaycan şairi olması həqiqətinin arxasında
dursun. Hər halda bu, mahiyyətcə Moskvanın üstünlüyü sayılacaqdı: "Stalin bu qənaətə gəlir ki, Bakıda Nizaminin
heykəli qoyulmalıdır. Təsadüfi deyil ki, 1941-ci ildə Leninqrad (Sankt-Peterburq) dəhşətli mühasirədə olduğu
zaman Nizaminin 800 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edildi. Ermənilər bütün zamanlarla Nizaminin
farslaşdırılmasını fikrini yeritmək istəsələr də, bu mənfur məqsədlərinə nail olmayıblar".
Ermənizm xəstəliyi daha ciddi formada davam etdirilir. Reallıq budur ki, erməni bu gün dünya miqayasında
daha səylə, inadla türkləri ermənilərə qarşı soyqırımı törətməkdə ittiham edir. Dünya nəinki buna qarşı dirəniş
göstərmir, əksinə Avropanın timsalında erməni hədyanını dəstəkləyir, türkün doğrudan da "qaniçən", "vəhşi",
"soyqırımı törədən bir millət" olması obrazını davamlı şəkildə yaradır. Gedişat onu göstərir ki, hələ bir müddət
erməni bu sayaq gedişlərində üstün görünəcək. Çünki fürsətcil ermənilər zamanında işlərini möhkəm tutublar.
Ermənilər 60-cı illərdən başlayaraq "erməni genosidi" mövzusunu daha geniş maştabda qabartdılar, hətta
SSRİ-nin dəmir rejimli dövründə İrəvanın küçələrində nümayişlər, mitinqlər təşkil etdilər.
Vaxtilə ermənilərin Matenadarandakı arxivində olduğunu deyən Ş.Haşımov onların daim buranı "tarixi
sənədlərilə" zəngiləşdirdiklərinii bildirir: "Onlar gələn qonaqlarını ilk növbədə ora aparır, erməni tarixinin,
mədəniyyətinin qədimliyindən danışırdılar. Ermənilər sübut etməyə çalışırdılar ki, guya onların eradan əvvəl 1ci əsrdə yazılmış tarix kitabı var, burada ermənilərin tarixi əks olunub. Moskvadan, Leninqraddan gələn alimlər
də gülüşürdülər ki, nə oldu, belə çıxır ki, dünyanı yaradan elə ermənilərdir?" Ermənilər həmişə uydurduqları
cəfəngiyyatı son dərəcə ustalıqla ediblər".
Şahsuvar müəllim bu gün də narahat olduğunu dilə gətirdi. Onun dediyinə görə ermənilər bu gün də
Azərbaycan alimlərinin elmi-nəzəri fikirlərini xarici ölkələrdə bu və ya digər "ölçülərlə", "üsullarla"
"mənimsəyirlər". "Şəxsən mən dəfələrlə xarici ölkələrə elmi məqalələr göndərmək istəyən alimlərimizin
tərəddüdlü məqamları ilə az rastlaşmamışam. Unutmayaq ki, ermənilər xaricdə elmi əsərlərinin sorağı yayılan
soydaşlarımızın potensialının da "özlərininki" edilməsi üçün hər an pusqudadırlar".
Mədəniyyət.- 2009.- 21 avqust.- S. 5.
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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin ictimaiyyət üçün
açılışı oldu
Sərvaz
Dünən Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin əsaslı təmirdən sonra ziyalılar və
geniş kütlə üçün açılış mərasimi keçirildi.
Mərasimi muzeyin direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, millət vəkili Rafael Hüseynov açaraq dedi: "Bu gün
bu əlamətdar mərasimə dəvət olunanlar Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan mədəniyyətinin çox seçmə, işıqlı
insanlarıdı. Mən istədim ki, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin həyatında başlanan
yeni bir mərhələnin iştirakçıları bu işıqlı insanlar olsun. Bu, lentin də, muzeyin də yaddaşında qalsın. 1941-ci ildə
dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi qeyd ediləcəkdi. O zaman qərara alınmışdı ki,
Azərbaycanda, eləcə də, keçmiş Sovet İttifaqının hər yerində Nizami Gəncəvinin təntənəli yubileyi
keçirilsin. Tarix elə gətirdi ki, bu bayramı keçirmək bizə qismət olmadı. İkinci Dünya müharibəsinin dalğası Sovet
İttifaqına və Sovet İttifaqının tərkib hissəsi olan Azərbaycana da gəlib çatdı. Amma artıq 1939-cu il noyabrın 1də Nizami muzeyinin yaradılması haqqında qərar çıxmışdı. Burada daha çox Nizaminin ev muzeyinin yaradılması
nəzərdə tutulurdu. Bununla bağlı eksponatlar yığılır, hazırlıq işləri gedirdi. Beləliklə, əslində muzeyin doğum
tarixi həmin vaxtdan başlayır. Azərbaycanın çox görkəmli rəssamları, çox böyük alimləri bu işə cəlb olunmuşdu.
Burada gördüyünüz naxışların çoxu silinmişdi, bərbad vəziyyətdə idi. O naxışların hamısının müəllifi yalnız bir
nəfərdi - sadəcə, o naxışları çəkmək üçün məxsusi olaraq Lətif Kərimovu dəvət etmişdilər. Həmid Araslının
vəzifəsi tamam başqa idi - o, muzeyin ekspozisiyasının mətnini yazmalı idi. Bir başqası başqa işi görürdü. Yəni
ən böyük alimlər, Azərbaycanın ən seçmə sənətkarları bu ümumi millət evinin, milli söz ocağının yaradılmasına
cəlb edilmişdi. O zaman - 1941-ci ildə Nizami Gəncəvinin təntənəli yubiley mərasimi məlum səbəb üzündən
yalnız bir məkanda - o vaxtkı blokadada olan Leninqradda, Ermitajda keçirildi və bu, böyük bir tarixi hadisə idi.
Bu binanın yaşı 160-a çatır. Təmirə başlayanda sanki bir möcüzəylə binanın xilas olduğunu gördük. Çünki bu
boyda binanın vur-tut iyirmi santimetr bünövrəsi vardı. Divarların suvağı söküldükcə görürdük ki, tamam qəza
vəziyyətindədi. Binaya üç metr enində təzədən təməl töküldü".
Natiq sonra binanın yenidən təmiri ilə bağlı işlərdən danışdı. Bildirdi ki, muzeyin bu səviyyədə, dünya
standartlarına uyğun, arzu olunan, zövq səviyyəsində yenidən təmir olunması, xalqa təqdim edilməsi
Nizamisevərlərə böyük hədiyyədi: "Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ölkəmizdə çox böyük quruculuq
işləri aparır. O, milli, dövlət quruculuq işləriylə, Azərbaycanın dünyada təbliğiylə, Bakının simasının tamamilə
yeniləşməsiylə məşğuldu. Onun bu çərçivədə gördüyü işlərdən ən qiymətlilərindən biri də, belə düşünürəm ki,
məhz Nizami muzeyidi. Mən bu səhər televiziyaya verdiyim müsahibədə də qeyd etdim ki, son illərdə xeyli gözəl
körpü salınıb, amma o körpülərin hamısından da Nizami Gəncəvi adıyla bağlı olan bu körpü daha vacib idi. Bütün
Azərbaycan boyu nə qədər yollar çəkilib - o yolların ən vacibi Nizami Gəncəvi adına Muzeyin yoludu. Bütün
Azərbaycan boyu cənab Prezidentimiz minlərlə məktəb binaları tikdirib. O məktəblərin ən vacibi Nizami Gəncəvi
adına Ədəbiyyat Muzeyidi. Çünki ən böyük körpünün uzunluğu olar 50 metr, 100 metr, iki-üç, beş kilometr.
Amma Nizami Gəncəvi adına Muzey bir körpüdür ki, Azərbaycanı üç min il əvvəlki ədəbiyyatı, mənəviyyatı və
bütün gələcəyi ilə birləşdirir. Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi bir yoldur ki, o, Azərbaycan
ədəbiyyatının, Azərbaycan mədəniyyətinin bir neçə min illik keçmişdən başlanan, sonu bilinməyən və gələcəyə
uzanan tarixini nümayiş etdirir. Bu muzey bir məktəbdir ki, buradan bütün Azərbaycan ziyalılığı keçib, öyrənib,
gələcəkdə də belə olacaq. Bu gün hər bir azərbaycanlının, millətimizin bayramıdır və bu, bizə, millətimizə cənab
İlham Əliyevin çox böyük hədiyyəsidir. Bu xidmət unudulmazdır. Əgər unudulmaz Heydər Əliyev Cavidin nəşini
Sibirdən Azərbaycana gətirdisə, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin də əsaslı təmirdən sonra istifadəyə
verilməsinə şərait yaratmaq məhz həmin böyük xidmət səviyyəsindədir".
R.Hüseynov sonra bildirdi ki, 2009-cu il aprel ayının 14-də Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və qayğısı
ilə əsaslı təmir aparılmış Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində oldu və görülmüş işləri
yüksək qiymətləndirdi.
"Lakin muzeyin geniş kütlələr üçün açılışını biz mayın 14-nə təyin etdik.
Bunun tarixi mənası var. Muzey Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə 1939-cu il noyabr ayının 1-də yaradılıb,
bir neçə il ərzində qurulub, ekspozisiya yaradılıb, elmi tədqiqat işləri gedib. Lakin əvvəl də qeyd etdiyim kimi,
İkinci Dünya müharibəsinin başlanması muzeyin geniş kütlə üçün açılışına imkan verməyib. Muzey qapılarını
tamaşaçı üzünə 1945-ci il mayın 9-da qələbə elan edildikdən 5 gün sonra - mayın 14-də açıb.
Beləliklə, bu il rəsmən muzeyin 70 yaşı tamam olacaq və bu yubiley oktyabr-noyabr aylarında qeyd
ediləcək. Amma mayın 14-də də muzeyin ekspozisiyasının tamaşaçı üzünə ilk dəfə açılması tarixi kimi həmişə
qeyd ediləcək. Ona görə də biz əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra ikinci həyatını başlayan Nizami muzeyinin
kütlələr üçün bu dəfəki açılışını da həmin rəmzi tarixə təyin etdik.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin binası 1850-ci ildə birmərtəbəli karvansara kimi
tikilmişdir. Həmin bina 1915-ci ildə ikinci mərtəbə artırılaraq "Metropol" mehmanxanasına çevrilmişdir. 19181920-ci illərdə bina ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının Nazirlər Kabinetinin həm iş, həm yaşayış yeri
olmuşdur. 1920-30-cu illərdə burada Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı yerləşdirilmişdir. 1939-cu ilin noyabrında
Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Nizami muzeyinin yaradılaraq həmin binada yerləşdirilməsi məqsədi
ilə memarlar Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynovun layihəsi ilə əsaslı təmir aparılmış, fasaddakı heykəllər
quraşdırılmış, daha 2 mərtəbə əlavə edilmişdir.
1939-cu ildən sonra binada əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmamış, yalnız cari təmirlər həyata
keçirilmişdir.
2004-cü il dekabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin muzeyə gəlişindən
sonra 2005-ci ilin yayında hazırlanan layihələr əsasında əsaslı yenidənqurma və təmir-bərpa işləri başlanmışdır.
20 santimetrlik bünövrə üzərində dayandığından bütün divarları güclü çat vermiş, real uçub-dağılmaq
təhlükəsi qarşısında olan binanı gücləndirmək məqsədi ilə perimetr üzrə eni və dərinliyi 3 metr olmaqla etibarlı
təməl atılmış, binanın bütün divarları döyülüb tökülmüş, armaturlarla toxunaraq təzədən 14 min kvadratmetr
olmaqla keyfiyyətli şəkildə suvanmışdır. Binanın bütün naxış, bəzək və mürəkkəb yapma elementləri kəsilib
götürülmüş, hər element üçün düzəldilən qəliblər əsasında təzədən hazırlanmış, 4500 kvadratmetrə qədər sahəsi
parketlə, o cümlədən, mürəkkəb mozaik naxışlarla işlənərək döşənmişdir. Təmirdən əvvəl tam dağılmış
vəziyyətdə olan keyfiyyətsiz parket örtüyü isə 2 dəfə az sahəni əhatə edirdi. Binanın tam yararsız vəziyyətdə olan
bütün qapı (500 kvadratmetrə yaxın) və pəncərələri (900 kvadratmetrə yaxın) bərk ağac materialından
hazırlanmaqla təzədən düzəldilmişdir. Binanın damı yenidən qurulmuş, 2700 kvadratmetrə yaxın sahəsi olan
dama müasir metal-kirəmit örtük çəkilmişdir. Binanın fasadı, o cümlədən şpilləri və ətrafı əsaslı təmir edilmiş,
muzeyin çevrəsinə, həyətinə, pilləkənlərinə qranit və mərmər örtük çəkilmiş, mükəmməl drenaj və kanalizasiya
sistemi qurulmuşdur. Bina üçün ayrıca transformator binası tikilmiş, generator, 2 çiller, qazanxana quraşdırılmış,
yarandığı gündən bəri ventilyasiya, kondinsioner, sabit tempratur rejimi olmayan binada daimi ventilyasiya,
isitmə və soyutmanı təmin edən ən müasir sistemlər quraşdırılmışdır...
Ekspozisiya tamam yenidən qurulmuş, bütün heykəl və rəsmlər restavrə edilmiş, rəsm əsərlərinin hamısı
xarici ölkələrdə istehsal edilən ən nəfis çərçivələrə salınmışdır. Muzeyin 120 mindən artıq eksponatının
yenidənqurmadan öncə ekspozisiyada 1000 elementi göstərilirdisə, yeni ekspozisiyada 25 mindən çox eksponat
yer alır. Bütün zallar kompyuterləşdirilmiş, tamaşaçıların müstəqil işləmələri üçün zallarda ayrıca montiorlar
quraşdırılmış, 3 dildə informasiya bazası yaradılmış, audio-video materialları seyr etmək üçün 14 monitor və
dinləmə qurğularıyla təmin edilmiş xüsusi böyük zal təşkil edilmişdir. Muzey fondları zəruri texnika və
avadanlıqla təmin edilərək keçmişdəki heç bir təlabata cavab verməyən, eksponatların daimi təhlükədə olduğu
vəziyyətdən xilas edilmiş, ən müasir dünya tələbləri səviyyəsinə çatdırılmışdır. Min kvadratmetr sahəni əhatə
edən inzibati korpus zövqlə təmir edilmiş, rahat mebel və avadanlıqla, zəruri texnika ilə təmin edilmiş,
kompyuterləşdirilmişdir.
Binanın daxili və xarici işıqlandırılması, bütün ekspozisiya və inzibati korpusun daimi video-nəzarət
sistemi yaradılmışdır. Muzeydəki tədbirləri, mədəniyyət tariximizlə bağlı süjetləri şəhər sakinlərinə mütəmadi
çatdırmaq üçün muzeyin xaricində xüsusi səsli monitor quraşdırılmış, muzeyin əvvəllər müxtəlif ticarət
obyektlərinin yerləşdiyi birinci qatındakı vitrinləri ədəbiyyatımızın klassiklərini və onların seçmə fikirlərini əks
etdirən, şəhər əhalisi və qonaqların artıq daimi diqqət dairəsinə daxil olmuş dekorativ banerlərlə bəzənmişdir.
200-dən çox əməkdaşı olan muzeydə işçilərin istirahəti üçün zəruri avadanlıqlarla təmin edilmiş 2 mətbəx
düzəldilmiş, muzeyin həyəti istirahət, müxtəlif tədbirlər keçirmək üçün zövqlə, səma altındakı açıq ekspozisiya
kimi tərtib edilmişdir.
Beləliklə, təyinatı etibarı ilə yalnız yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələr sırasında deyil, Yaxın və Orta
Şərqdə, eləcə də Avropada yeganə Ədəbiyyat muzeyi olan bu mədəniyyət ocağı Azərbaycan dövlətinin qayğısı
sayəsində bir bina və bir muzey kimi mövcud olduğu bütün zamanlarda olduğundan müqayisəedilməz dərəcədə
yüksək səviyyəyə çatmış, tamamilə yeni bir həyat qazanmışdır.
Muzeyə gələn qonaqlara Azərbaycan, ingilis, rus, fars və s. dillərdə izahatlar veriləcək, qonaqların
ədəbiyyat tariximizlə bağlı ayrı-ayrı xronikaları və bədii süjetləri seyr etmək imkanı olacaqdır".
Sonra tədbir iştirakçıları R.Hüseynovun bələdçiliyi ilə muzeydə aparılmış əsaslı yenidənqurma işləriylə
tanış oldular.
Ədəbiyyat. - 2009.-15 may. -№ 18. - S. 4 .
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Nizaminin "Leyli və Məcnun"u Ukrayna dilində nəşr olunub
Sevinc MÜRVƏTQIZI
Dahi şair Nizami Gəncəvinin "Leyli və Məcnun" əsəri bugünlərdə Azərbaycan və Ukrayna dillərində işıq
üzü görüb. Kitab Ukrayna xaricində yaşayan ukraynalılarla əlaqələrin möhkəmləndirilməsi tədbirləri üzrə Büdcə
Proqramına əsasən, Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Boris Klimçuk, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, professor, millət vəkili Rafael Hüseynov və ölkəmizdəki Taras Şevçenko adına
Ukrayna Cəmiyyətinin Nərimanov şöbəsinin sədri, "AZEL" şirkətinin direktoru İ.Yakovenkonun dəstəyilə nəşr
edilib. İdeyanın müəllifləri B. Klimçuk, X.Pivnyak, layihənin rəhbəri və önsöz müəllifi R.Hüseynovdur.
Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin vəfatının 800 illiyinə ithaf olunan kitaba
yazdığı "Əbədi məhəbbətin ilk abidəsi" adlı önsözdə R.Hüseynov Nizaminin "Xəmsə"sinin həmişə sevildiyini,
poemalarının hər birinə müxtəlif şairlər tərəfindən nəzirələr qələmə alındığını vurğulayıb: "Leyli ilə Məcnun"un
qəmli sevgisindən bəhs edən poema ürəklərə daha yaxın tutulub, say etibarilə də bu mövzuda yazılan cavablar
daha boldur".
R.Hüseynov Nizami yaradıcılığına Ukraynada həmişə böyük maraq göstərildiyini, müxtəlif vaxtlarda
ukraynalı şairlər Vasil Barka, Mikola Miroşniçenko, Vasil Misik və başqalarının dahi söz ustasının ayrı-ayrı
poemalarından hissələrini və onun qəzəllərini ana dillərinə uğurla tərcümə etdiklərini bildirib: "Lakin indiyədək
Nizamidən edilmiş tərcümələr sırasında Leonid Pervomayskinin çevirdiyi "Leyli və Məcnun" xüsusi yer tutur.
1947-ci ildə Kiyevdə işıq üzü görən bu tərcümə Nizami "Xəmsə"sindən ukrayna dilinə tam halda tərcümə edilən
ilk poema idi". R.Hüseynov poemanın tərcüməçisi haqqında da ətraflı məlumat verib: "Görkəmli şair və
tərcüməçi, nasir və dramaturq, tənqidçi və publisist, Leonid Pervomayski təxəllüsü ilə yazıb-yaradan İlya Qureviç
Ukrayna ədəbiyyatı tarixində özünəməxsus yeri olan bir sənətkardır. Hiss olunur ki, L.Pervomayski tərcümə
prosesində ciddi yaradıcılıq işi aparıb, Nizaminin dövrünü, mühitin, klassik Şərqin mədəni aləmini də yaxşı
öyrənib". Önsözün müəllifi tərcümə işinə belə yaradıcı münasibətin, bir tədqiqatçı məsuliyyətilə yanaşmanın
nəticəsində Nizaminin "Leyli və Məcnun"unun Ukrayna oxucusu ilə səmimi bir tərzdə "danışa" bilməsini, dərin
rəğbətlə qarşılanmasını vurğulayıb. R.Hüseynov sözügedən kitab vasitəsilə Ukrayna və Azərbaycan xalqlarının
tarixən dərin və mehriban olan münasibətlərinin daha da inkişaf edəcəyinə, hər iki xalqın bir-birini daha artıq
tanıyıb sevməsinə əminliyini vurğulayıb.
Kitabda Milli Ədəbiyyat Muzeyində qorunan Nizami "Leyli və Məcnun"una orta əsrlərdə çəkilmiş
miniatürlərlə yanaşı, müasir Azərbaycan rəssamlarının yaratdıqları əsərlər də yer alıb.
525-ci qəzet.- 2009.- 13 may.- S.7.
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Nizami Gəncəvi yenə fars şairi kimi təqdim olunub
Turan
İranın “MehrNews” agentliyinin verdiyi xəbərə görə, bu yaxınlarda İranın «Əmir Kəbir» nəşriyyatı Nizami
Gəncəvinin (Gəncei) «Xosrov və Şirin», «Leyli və Məcnun», «İqbalnamə» və «Şərəfnamə» əsərlərini Behruz
Sərvətiyanın düzəlişi ilə yenidən çap edib. Nəşriyyat Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvini fars şairi kimi təqdim
edib. Agentliyin məlumatında deyilir ki, «Xosrov və Şirin» əsərinin düzəlişləri və şərhi dünyanın müxtəlif muzey
və kitabxanalarında olan 14 əlyazmaya uyğun aparılıb. 1175 səhifəlik kitab «Əmir Kəbir» nəşriyyatı tərəfindən
2000 nüsxə tirajla çap olunub. Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” əsərinin düzəlişləri 12 əlyazmaya uyğun
aparılıb. Əlyazmaların biri Təbriz Milli Kitabxanasında, digəri Moskva kitabxanasında saxlanılır. «Leyli və
Məcnun» kitabı 683 səhifə, tirajı 1000 nüsxədir. N. Gəncəvi “İqbalnamə” və “Şərəfnamə”dən ibarət olan
“İsgəndərnamə”ni bu əsəri altıncı əsrdə qələmə alınmış «Qədim İsgəndərnamə» əsərinə uyğun yazıb. Kitab 828
səhifədə 2000 nüsxə ilə çap olunub. «İqbalnamə» hicri 607-cı ildə yazılıb və Nizaminin digər 5 əsərindən
fərqlənir. Bu kitab 600 səhifə və 500 nüsxədə çap olunub. Dünya ədəbiyyatı tarixində ədibin mill kimliyi barədə
fikir ayrılıqlarına rast gəlmək olur. Ədəbi əsərin milli olması üçün yalnız onun dili kifayətdirmi? Əslində hər bir
əsəri milliləşdirən ruh, məna və məzmundur.
Finlərin məşhur vətənpərvər şairləri əsərlərini İsveç dilində yazıblar, lakin Finlandiyanın paytaxtında həmin
şairlərə heykəllər ucaltmışlar. Və ya başqa bir misal, İrlandiya ədəbiyyatının müəyyən hissəsi ingilis dilində
yazılıb. O cümlədən Rabindranat Taqorun hind varlığını və mədəniyyətini müdafiə edən əsərləri ingilis dilindədir.
Dünya dahilərinin adları, mənsubiyyəti ətrafında çəkişmələr yeni bir şey deyil. Amma başqalarının yanlış
adətlərini pozmaq lazım gəlir. Əsərin milliliyi onun məğzində, özəyində, hissiyyat, duyğu, şüur və şüuraltı
varlığındadır.
XVIII əsrdə fransız olmayan yazıçılar əsərlərini fransız dilində yazırdılar. Bu, elm və ədəbiyyat dili idi.
İslam şərqində bu dəyəri fars dili daşıyırdı. Orta əsrlərdə latın dili bütün avropalılar üçün ortaq dil idi. Bütün
ədiblər, ziyalılar əsərlərini bu dildə yazmışlar. Ərəblərə görə, İbn-Sina ərəbdir. Çünki əsərlərini ərəbcə yazıb.
Farslara görə isə başqa bir çox iranlı alim kimi - əsərlərini ərəbcə yazsa da - İbn-Sina farsdır. Türklərə görə, İbnSina Buxarada doğulduğu üçün türkdür və “Sina”nın filoloji baxımdan türkcə bir ad olduğunu iddia edirlər.
Nizami Azərbaycanın qədim paytaxtlarından biri Gəncədə doğulub, yaşayıb və orada vəfat edib. Şairin həqiqi və
məcazi mənada, müxtəlif anlam və məqamlarda işlətdiyi bol-bol türk isim və sifətlərini ümumiləşdirsək görərik
ki, “türk” gözəl, mərd, qəhrəman, bilici, sərkərdə, başçı kimi nəzərdə tutulur. Onun yaradıcılığında Firdovsidə
müşahidə olunan fars təəssübkeşliyindən əsər-əlamət yoxdur. Öz mühitinin onun qədrini bilməyib, böyüklüyünü
qiymətləndirmədiyi haqda söz açan Nizami əsərlərinin (“Yeddi gözəl”) birində türkcənin anlaşılmadığından
şikayət edir:
Ağıl bilir ki, mən nələr söyləyirəm
İşarətimlə nələr istəyirəm.
Zatı qırıqlar məni sındıra bilməz
Çünki arxamda yoxluq kimi varlıq var
Türkəm bu həbəşlikdə alan yox...
Mədəniyyət. - 2008.-20 dekabr. - № 99. - S. 4 .
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Гений мирового востоковедения
Академик Бахшалиева: В сложнейших условиях средневекового мракобесия Низами Гянджеви
удалось придать своему творчеству ярко выраженный тюркоцентристский характер
Галия Алиева
Выдающийся представитель мировой литературы, гениальный азербайджанский поэт и мыслитель
Низами Гянджеви является одной из уникальных личностей, открывших новую страницу в летописи
художественной мысли человечества. Яркое наследие великого мастера, ставшее неотъемлемой частью
духовности нашего народа, на протяжении многих веков занимает достойное место в сокровищнице
неповторимых культурных ценностей.
На протяжении всей жизни Низами Гянджеви жил и творил в древнем азербайджанском городе
Гянджа, являющемся одним из важных культурных центров того времени. Именно здесь он создал
восхитительные жемчужины словесного искусства, обогатившие историю философско-общественной и
художественно-эстетической мысли Ближнего и Среднего Востока.
Об этом и о многом другом в эксклюзивном интервью газете «Бакинский рабочий» рассказывает
директор Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана, академик Говхар
Бахшалиева.
Гуманизм, широта и глубина познаний
- Как известно, «Годом Низами Гянджеви» был объявлен 2021 год, но гений Низами всегда в
центре внимания мирового востоковедения, и потому вести разговор о нем, исследовать его жизнь
и творчество можно вне времени и пространства.
- Интерес к творчеству и личности одного из величайших творцов культурного наследия всего
человечества не только не иссякает, а наоборот, усиливается, набирая все новые обороты. Создатель
поэтического канона эпической поэзии всего Переднего Востока, Низами Гянджеви своим творчеством
достиг таких высот, что его творения считаются величайшей сокровищницей человеческого гения.
Творение «Хамсе», гармонично отражающее систему идей Низами, его ярчайшую индивидуальность,
виртуозно сконцентрировало в себе гуманизм, широту и глубину познаний, простоту и ясность
художественного мышления поэта. Вот почему исследователи считают Низами «одной из самых
привлекательных среди крупнейших фигур и западного, и восточного Ренессанса».
- На нашу страну возложена почетная и вместе с тем очень ответственная задача популяризировать наследие великого мыслителя. Что именно сделано азербайджанскими
исследователями (и не только) в области изучения и популяризации творчества Низами?
- Перечислять можно очень долго, остановлюсь на основных моментах.
За эти годы проделана очень большая работа в отечественном и мировом низамиведении,
осуществлены десятки исследований творчества поэта, изданы многочисленные монографии,
посвященные различным аспектам творчества поэта и его современников, опубликованы научнокритические тексты всех входящих в «Хамсе» поэм, осуществлены и изданы их поэтические переводы на
азербайджанский и русский языки и т.д.
Далее - подготовлен научно-критический текст его произведений, получивший высокую оценку в
низамиведении, его книги изданы в изящном оформлении и массовым тиражом. В литературе и искусстве
создан запомнившийся образ Низами. В родном городе поэта - Гяндже - возведен Мавзолей, в Баку, СанктПетербурге и Риме установлены памятники поэту-мыслителю. Две академические структуры - Институт
литературы и Национальный музей азербайджанской литературы носят имя Низами Гянджеви. Успешно
функционирует Центр Низами Гянджеви в Оксфордском университете Великобритании.
Юбилеи Низами Гянджеви всегда торжественно отмечались в нашей стране. 800-летний юбилей
гениального поэта создал коренной поворот в исследовании и пропаганде его наследия.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев, всегда подходивший к классическому азербайджанскому
литературно-культурному наследию с позиции национальной приверженности и патриотизма, уделял
особое внимание и наследию Низами. Принятое в 1979 году по его инициативе Постановление «О мерах
по дальнейшему улучшению изучения, издания и пропаганды наследия великого поэта и мыслителя
Азербайджана Низами Гянджеви» открыло новые перспективы для исследования и пропаганды
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творчества поэта. Церемонии по случаю 840-летия бессмертного мастера, проведенные в 1981 году по
непосредственной инициативе и с участием великого лидера, стали знаменательным событием в
культурной жизни страны. В 2011 году 870-летие Низами Гянджеви было широко отмечено серией
мероприятий на государственном уровне.
И наконец, 2021-й, юбилейный, 880-летний день рождения гениального поэта и мыслителя был
объявлен в нашей стране «Годом Низами Гянджеви».
Достижения низамиведения
- Говхар ханым, вам доводилось участвовать в мероприятиях международного уровня,
посвященных творчеству Низами?
- Неоднократно. Расскажу о международной конференции, которая состоялась в 2015 году в
Александрийской библиотеке Египта. В ней принимали участие известные ученые мирового значения, а
научную общественность нашей страны на конференции представляла я.
В своем докладе я коснулась общечеловеческой ценности творчества Низами, его вклада в
восточную и мировую литературу. На протяжении всего выступления я неоднократно подчеркивала
этническую идентичность Низами Гянджеви как азербайджанского тюрка, неоспоримое преобладание в
его творчестве тюркского самосознания. Поэт продолжил традиции родной поэзии, отразил в своем
творчестве общественно-политическую и культурную жизнь средневекового Азербайджана, проблемы,
события и личности родной среды.
После пленарного заседания состоялась презентация бюста Низами, переданного в дар
Александрийской библиотеке посольством Азербайджана в Египте. Затем была проведена прессконференция, после чего в рамках конференции состоялись выступления и дискуссии с участием ученых
из ряда египетских университетов. В докладах, представленных на конференции египетскими учеными,
педагогами и студентами, освещались различные аспекты творчества поэта. В них нашли отражение
большая любовь и глубокий интерес к творчеству Низами. Огорчало только то, что все выступающие
считали Низами «персидским поэтом» и относили его творчество к «персидскому культурному
наследию». Разумеется, мы сразу же повторно выступили и внесли свои разъяснения по этому поводу.
- Как восстановить историческую справедливость, как защитить поэтическое наследие
великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви и целой плеяды других великих поэтов,
писавших в соответствии с поэтической традицией своего времени на персидском языке? Как
спасти веками создаваемое культурное наследие нашего и многих других народов от персинизации?
- На мой взгляд, следует широко освещать достижения азербайджанского, российского и советского
низамиведения. Исследования должны быть переведены на ведущие языки мира, в первую очередь на
английский, и широко распространяться. В этом смысле трудно переоценить крайне важную инициативу
ректора Бакинского филиала МГУ им. М. Ломоносова, действительного члена НАНА Наргиз Пашаевой
по организации во всемирно известном Оксфордском университете научного центра по изучению
Азербайджана и Кавказа имени Низами Гянджеви и перевод на английский язык произведения известного
советского востоковеда Е. Э. Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами». Работа в этом
направлении должна быть продолжена нашими учеными. Сегодня это задача номер один национального
низамиведения.
- А что вы можете сказать о присвоении азербайджанского культурного наследия нашими
соседями - Ираном?
- Годами посещая наиболее известные в мире музеи, особенно европейские (музей Виктории и
Альберта, Британский музей, Лувр и др.), я с болью в сердце отмечала, что уникальные произведения
искусства, изготовленные великолепными мастерами (этническими азербайджанцами, о чем как нельзя
лучше свидетельствуют их имена и места их рождения) и вывезенные из исторических азербайджанских
городов, демонстрируются как произведения персидского искусства. Достаточно посетить в музее
Виктории и Альберта залы, где экспонируются великолепные изделия восточного ковроткачества под
вывеской «Персидский ковер, сделано в Тебризе». Или же вспомним изумительный по своей красоте и
изяществу дворец Гюлюстан- дворец тюркской династии Каджаров в Тегеране - ныне музей Голестан.
«Это земля тюрков»
Дворец был построен во времена правления сефевидского шаха Тахмаспа I, но в течение XVIII-XIX
векoв постоянно перестраивался. Большой вклад в усовершенствование дворцового комплекса внесли Ага
Мухаммед-хан Kаджар, сделавший Тегеран своей столицей, и Насреддин-шах Каджар, похороненный
здесь же, на веранде основного дворца. Все - этнические азербайджанские тюрки. Дворец является
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великолепным синтезом восточной и западной архитектуры. В экспозиции музея, являющегося
неотъемлемой частью культурного наследия азербайджанского народа, представлены керамика
различных эпох, работы по камню и металлу, ткани и гобелены, музыкальные инструменты, оружие,
одежда и др. И все это сегодня демонстрируется как экспонаты персидской культуры, хотя созданы
бесспорным гением азербайджанского народа. Подобных примеров можно привести сотни.
- Культурное наследие азербайджанского народа, в частности поэтическое творчество
десятков азербайджанских мастеров художественного слова, присваивается соседней страной
только под одним предлогом - что писали они на персидском языке?
- Совершенно верно. При этом за основу берется то, что якобы еще в XII веке Азербайджан, и в том
числе древняя Гянджа, были в основном заселены ираноязычным населением, а азербайджанцы как этнос
сформировались гораздо позже. Поэтому творчество таких мастеров пера, как Низами, Мехсети
Гянджеви, Эфзеледдин Хагани Ширвани, Бадр Ширвани, Катран Табризи, Абу-ль-Уля Гянджеви,
Муджираддин Байлагани и др. является частью персидского культурного наследия. Подобные
утверждения не выдерживают никакой сколь-нибудь серьезной критики.
Кроме того, апологеты персидского происхождения Низами утверждают, что в XII веке территория
нынешнего Азербайджана, и в том числе Гянджа, была населена ираноязычными племенами. Хотя
известно, что историческая наука на основе многочисленных письменных источников доказала, что
заселение этих мест тюркоязычными племенами, проникавшими сюда с севера и с юга, началось еще до
нашей эры и постепенно усиливалось, что подтверждается и данными археологических раскопок. Широко
известна цитата из книги «Китабат-тиджан фи мулюкхимйар» Ибн Хишама, когда халиф Муавия
спрашивает некоего Убейда ибн Шария, знатока древней истории, об Азербайджане, тот отвечает: «Это
земля тюрков. Скопившись там, они смешались друг с другом и совершенствовались». Проникавшие
сюда с XI века тюрки-сельджуки слились здесь с различными тюркоязычными племенами (кыпчаки,
хазары, гунны, булгары, авары и др.), веками заселявшими эту территорию, не говоря уж о том, что
этнический состав древней Албании был неоднороден и среди заселявших его племен были и тюркские бунтюрки, гаргары и др. Таким образом, к XII веку был завершен процесс формирования
азербайджанских тюрков.
- Известно, что Гете очень глубоко и конкретно охарактеризовал творчество Низами, выразив
при этом свое отношение к жизни поэта и месту захоронения в Гяндже.
- Подчеркивая этот конкретный факт биографии Низами, Гете обосновывает, что именно жизнь
поэта в Гяндже, в конкретной географии, где пересекаются Европа с Азией, и способствовала
формированию духовной независимости великого поэта, обширности взглядов и приобретению им
широчайших познаний. Это же способствовало и формированию у поэта необычной для тех времен
веротерпимости и толерантности. Доказательства этому можно найти, сравнивая творчество Низами и
других средневековых персидских поэтов. При всей внешней привлекательности творчества последних
они ограничиваются только фактами восточной жизни и сравнениями, присущими восточной поэзии,
черпают свое вдохновение в окружающих их реалиях Востока. Тогда как в произведениях Низами наряду
с восточными используются и реалии западной действительности, достижения обеих культур причудливо
переплетаются и синтезируются, герои, представляющие как Запад, так и Восток, живут и
взаимодействуют весьма гармонично. Из всего сказанного вытекает, что именно Гете - один из тех ученых
и исследователей, кто правильно интерпретировал творчество великого Низами.
Новый поэтический стиль
- Верно ли, что еще одним подтверждением тюркского происхождения Низами является
многочисленное использование им тюркских слов?
- Конечно. Так, М.Э.Расулзаде приводит некоторые образцы из произведений поэта: алачуг (юрта,
войлочный шатер), амадж (цель, мишень), бейраг (флаг), билек (запястье), бисрак ( порода верблюдов),
тутуг (навес, зонт), тутмадж (блюдо), чок (много), чалыш (наступление), чавуш (сержант), чиркин
(грязный, некрасивый), даг (клеймо), ийлаг (горное плато, прохладное место), галавуз (проводник),
гырмызы (красное), Кур (река Кура), най-и турки (воинский горн), ушаг (ребенок, мальчик-раб), устаг
(комната), езек (идущий впереди) и многие другие.
Более того, в XII веке в персоязычной поэзии сформировалaсь так называемая азербайджанская
поэтическая школа, во главе которой стояли такие могущественные мастера пера, как Хагани Ширвани и
Низами Гянджеви. Созданный ими новый поэтический стиль, получивший в литературоведении название
«сабки Азербайджани», отличался такой высокой художественностью и образностью, что оказал
неоспоримое влияние на дальнейшее развитие всей персоязычной и тюркоязычной поэзии.
Представителями этой школы, помимо Низами и Хагани, была также целая плеяда выдающихся
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азербайджанских поэтов - Мехсети Гянджеви, Абу-л-Уля Гянджеви, Фалаки Ширвани, Муджираддин
Байлагани, Гивами Мутарризи и др. Этот стиль был обусловлен определенными этническими,
географическими, историко-политическими и социокультурными факторами эпохи и имел свои, только
ему присущие, специфические черты. Поэзия представителей этой школы существенно отличалась от
предшествующей персоязычной поэзии. Это выражалось и в тематическом разнообразии, и в высокой
художественности поэтического языка.
На поэтов определенно оказала влияние та языковая среда, в которой они жили, - тюркский язык.
Отсюда - обилие тюркских слов в языке этих поэтов, использование фольклорных мотивов, образов,
созвучных сцен. Другой особенностью азербайджанского стиля в персоязычной поэзии было обретение
интеллектуальным, воображаемым содержанием конкретных, реальных значений. Этот стиль
характеризовался также большим интересом к внутреннему миру человека, использованием и трудных
рифм, и благозвучием, и музыкальностью стиха. Все это одновременно и обогащало стиль, и придавало
ему торжественность.
Возникновение азербайджанского стиля в персоязычной литературе XII века - результат
проживания поэтов, пользовавшихся этим стилем в единой географической и культурной среде, общей
общественно-политической атмосфере. Однако, несмотря на общность стиля, творчество этих поэтов,
конечно же, имело и индивидуальные особенности, обусловливаемые специфическим мировоззрением,
духовным миром, личностными качествами и поэтическим талантом автора.
И завершая наше интервью, хотела бы отметить следующее: великое, неповторимое,
всеобъемлющее и многогранное творчество Низами Гянджеви, несмотря на определенные элементы
традиционности, глубоко индивидуально, сквозь него со всей силой вычерчивается блестящая, ярчайшая
личность самого поэта. Как писал известный советский востоковед (иранист и тюрколог) Е. Э. Бертельс:
«Низами разбил традицию, сковывавшую язык эпоса, оживил и обогатил его, словом, приблизил к
современности. Но ведь от этого шага следующим логическим этапом мог быть только один - в случае
необходимости отказ от персидского языка как единственного средства общения. Я считаю, что хотя пока
у нас и нет произведений Низами на каком-либо ином языке, кроме персидского, но тем не менее почва к
отказу от этого языка была подготовлена именно им».
Эти строки как нельзя лучше демонстрируют национальную идентичность поэта, сумевшего в
сложнейших условиях средневекового мракобесия разбить господствующий поэтический канон, придать
своему творчеству ярко выраженный тюркоцентристский характер и подготовить почву для будущего
развития и процветания родной тюркоязычной поэзии.
Бакинский рабочий. - 2022.- 15 января. - № 8. - С. 5.
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Новое письмо для Искендера
Человек не может нести бремя вечности, ибо он не Творец всего сущего
Афет Ислам
Нрав у мира таков:
с многомощным царем
До конца он дойдет
и забудет о нем.
Под занавес уходящего года в рамках «Года Низами Гянджеви» при поддержке Министерства
культуры и генеральном спонсорстве ЗАО AzerGold деятели театрального искусства порадовали
зрителей необычным спектаклем, явившимся новым словом в театрально-сценическом искусстве.
Речь идет о премьерной постановке в Национальном академическом драматическом театре,
осуществленной по сиквелу одного из интереснейших творений великого Низами Гянджеви
«Искендернаме», посвященного образу знаменитого полководца древности Александра Македонского İSGƏNDƏRə yeni NAMƏ («Новое письмо для Искендера»).
Разумеется, для того, чтобы написать воображаемое продолжение произведения (сиквел: это
продолжение книги, романа, кинофильма, создаваемое в связи с успехом произведения литературы или
кинематографии, или любое творческое повествование, по сюжету являющееся продолжением и
развитием какого-либо произведения), составляющего одну из бесценных жемчужин мировой
литературы - гениальной поэмы Низами, - нужна определенная писательская смелость, и ее нам явил
известный поэт и драматург, секретарь Объединения писателей Азербайджана Ильгар Фахми.
Невыразимо плодотворный творческий тандем режиссера, заслуженного деятеля искусств Мехрибан
Алекперзаде и драматурга способствовал появлению отвечающего всем критериям совершенно
новаторского в театральном пространстве Азербайджана спектакля, который уже однажды, в 2020 году,
представил такую же своеобразную и философски насыщенную работу, посвященную великому Насими.
В этот раз - Низами, и его последняя поэма в «Хамсе» («Пятерице») о македонском завоевателе,
покорившем весь мир, поставившем себе целью соединить в одно целое Восток и Запад и создать единое
государство. Искендер считал, что на земле не должно быть другого правителя, помимо него, и, уверовав
в свою способность изменить миропорядок, единственное препятствие в реализации своего плана он
видел в своей смерти, которая оставит на полпути все его усилия. Блестящий знаток человеческой
природы Низами, создавая положительный образ гуманного и справедливого правителя, преследовал цель
- воздействовать на умы и методы правления властелинов, в эпоху которых ему довелось жить.
Я сперва расскажу
про венец Искендеров,
Расскажу о захвате
различных кишверов.
А потом о премудрости
речь поведу,
По следам летописцев
отдамся труду.
Вслед за тем у великого
встану порога,
Сан пророка царю был
ниспослан от Бога.
Он был правнук Исхака, который рожден
Был Ягубом. Над миром
господствовал он.
К Аристотелю шел он
всегда за советом,
Все дела озарял его разума
светом.
Упомянутая поэма великого Низами включает в себя две части: «Книгу о Славе» и «Книгу о
Счастье», объединенных общим названием «Искендернаме». В поэме Низами возвышает Искендера и
называет его пророком, который находится в поисках живой воды, чтобы обрести бессмертие, но, как
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известно, никто и ничто не вечны под луной, и даже пророки были обречены вести бренную человеческую
жизнь.
По словам автора пьесы Ильгара Фахми, он всегда задумывался над тем, почему Низами не сделал
вечным и не провел Искендера на «ту сторону». Исходя из этого, писатель постарался ответить на вопрос:
а что было бы, если бы Искендер нашел живую воду и стал бессмертным?
Беседуя с писателем, творческое и интеллектуальное воображение которого в последние годы
возносится на невидимую высь, я высказала мысль о том, что поэма Низами написана в стихотворной
форме, но сиквел создан в прозе простым, современным азербайджанским языком, который, на мой
взгляд, несколько принижает образ и масштабность личности великого полководца. Из истории
литературы известно, какие блестящие образцы драматургии на историческую тематику написаны
возвышенным классически-литературным азербайджанским поэтическим языком, который еще больше
углубляет философскую значимость и художественную ценность самих образов исторических личностей
и происходящих событий. Драматург, который, кстати, имеет замечательные газели, написанные арузом,
напротив, высказал на этот счет иное мнение:
- Проблема языка состоит в том, что в современной драматургии стихотворная форма подачи
материала не считается актуальной, т.е. сегодня так никто не пишет, и современный зритель предпочитает
реальный современный язык. Именно поэтому, предлагая возможное продолжение великой поэмы
Низами, мы представили ее в прозе.
- И все же, помня о вашем замечательном поэтическом даре, думаю, стихотворное общение
героев драмы сделало бы спектакль более ценным. Через стилистические особенности языка мы
воспринимаем ту или иную эпоху, и классически оформленные диалоги героев приобрели бы еще
большую достоверность и убедительность. Скажите, какую цель вы ставили перед собой,
изображая Александра низким, кровожадным и жестоким человеком, в отличие от Низами,
представившим образ справедливого и положительного правителя, возведенного в пророки?
- Хоть Низами и представил Искендера хорошим человеком, он не показал его идеальным, в то же
время, раскрывая некоторые отрицательные качества правителя, и лишь в конце он его несколько
идеализирует. Опять же, в конце у Низами описана ситуация, которую мы показали, когда Искендер
спрашивает философов о том, почему он не вечен и должен умереть, ведь он должен осуществить еще
много дел и хочет жить. Искендер просит их помочь продлить ему жизнь, и Низами показывает, что
однажды родившийся должен однажды умереть - каждому отмерен конкретный земной срок жизни, и
здесь никто и никого не сможет сделать бессмертным. Однако мы хотели показать: если человек достигает
вершины успеха, развития и возвышения, которая приводит его к пророчеству и мировому господству, и
если при этом человек жаждет еще и бессмертия, тогда уже начинается деградация человеческой
личности, ведь Бог знает, почему не позволяет возвыситься дальше определенного предела. Когда
Искендер умоляет колдунов и философов сделать его вечным, в ответ от своей свиты он получает твердый
отказ. Мы показали решительное «нет» в его стремлении к бессмертию, которое описал великий Низами,
потому что, если бы Искендеру была дарована вечная жизнь, он притязал бы на роль Бога, и тогда все его
положительные качества превратились бы в сплошной негатив. Он стал бы хищным, беспощадным и
кровожадным существом, что мы и видим в жизни, потому что животное начало изначально заложено в
человеке, а деградация приводит к трагедии. Низами, показав нам идеального правителя, представляет
его вознесенным до определенного уровня успеха, славы и богатства.
- Тем самым поэт через многие столетия посылает человечеству месседж о том, что высокая
мораль и нравственность должны сопровождать самые великие дела…
- Совершенно, верно. Когда Ницше сказал, что «Бог умер!», многие, уверовав в это, стали
претендовать на роль владыки всего мира, внедряясь в святую святых мироздания, меняя геном человека,
в корне изменяя мировую природную жизненную систему, так мудро, упорядоченно и красиво созданную
Творцом. Это и есть претензии на роль Бога, и мы всего лишь показали, какие трагедии при таком
раскладе могут ожидать человечество. Происходящие сегодня кровопролитные войны и конфликты
имеют под собой единственную причину, заключающуюся в том, что человек, преступив границы своего
развития, возомнил себя Богом на земле, создавая ужасы, катаклизмы и трагедии. Руководствуясь глубоко
мудрым, человеколюбивым и прозорливым мышлением Низами, мы показали, что человек, презрев веру
в могущество Бога, не должен переходить границы своего развития. В противном случае он как венец
природы и всего сущего на Земле превращается в самое отвратительное, убогое и хищное создание - ибо
в самой его природе заложен инстинкт хищника.
Почему не предаться
мне радостной доле?
Почему не воссесть
мне на вечном престоле?
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Добавим, что по всем критериям этот спектакль является новаторским и очень необычным в плане
подачи материала, интерпретации возможных событий и судьбы исторической личности мирового
масштаба. Спектакль, несомненно, явился шагом вперед как в национальной драматургии, так и в
сценическом искусстве трактовки исторического сюжета.
Дать свое видение событий, которые могли бы произойти в далеком доисторическом прошлом, да
еще руководствуясь героями великого Низами, - для этого требуются определенная профессиональная
смелость и решительность, в хорошем смысле уверенность в своих творческих возможностях, за которые
драматург достоин искренней благодарности и восхищения. Авторский посыл зрителям в контексте,
возможно, сказанного Низами между строк, о том, что ни один, даже самый лучший правитель не имеет
права мнить себя вершителем человеческих судеб и вмешиваться в божественный промысел, а
свидетельства этого мы наблюдаем в сегодняшнем мире, когда сущий дьяволизм обуревает сильных мира
сего, чрезвычайно злободневный и весомый.
Считаю своим долгом назвать имена всех тех, благодаря таланту, труду и усилиям которых мы
испытали высокое эстетическое наслаждение неумирающим театральным искусством. Это - художникпостановщик заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, художник по свету Рафаэль Гасанов,
ассистент режиссера Нихад Гуламзаде, сценическая пластика - народный артист Парвиз Мамедрзаев,
сценическая графика - Биньямин Саилов. В спектакле роли исполняли: народные артисты Азербайджана
Нураддин Мехдиханлы (Ормуз) и Парвиз Мамедрзаев (Афлатун), заслуженные артисты Шовги Гусейнов
(Хызыр), Камаля Музаффар (Роушанак в пожилом возрасте), Зия ага (Искендер), Фарида Шахбазова
(молодая Роушанак), Рустам Рустамов (Арастун), Вюсал Мустафаев (Дагъянус), Эльчин Эфенди
(Антигон) и Санан Казымлы (Сократ).
Спектакль очень впечатлил зрителей, скажу больше, многие покидали театр, испытывая некий
культурный шок от увиденного и услышанного. Безусловно, это большой успех создателей и участников
этого события, который можно считать своеобразным творческим взлетом в развитии национального
театра. Думаю, после этого воистину события национальное театральное пространство будет уже не
таким, каким оно было, а станет еще более современным, инновационным, интеллектуально
насыщенным, представляющим совершенно другие подходы и прочтение исторического материала. Это
будет театр, будоражащий зрителя и дающий ему огромный пласт серьезной информации для
размышлений, переосмысления известных произведений, проведения параллелей и поиска точек
пересечения между эпохами, правителями и вечными ценностями. В этой связи вспоминается очень
сильный спектакль о Насими «Я есть Я», поставленный в Экспериментальном театре «Йуг» в творческом
союзе Ильгара Фахми с режиссером Мехрибан Алекперзаде. И там образ Насими представлен в
совершенно неожиданном ключе: он вроде был, но его как такового не было, тем не менее Насими был
во всех исторических лицах, окружавших поэта. Мы не увидели актера, играющего роль самого Насими,
но мы увидели Насими во всех действующих лицах! И это было прекрасно! Это несомненная и редкая
удача, и, думается, поставленные Мехрибан ханым спектакль о Насими и сиквел поэмы Низами явились
чем-то из ряда вон выходящим, граничащим с событием театральной жизни, превзошедшим все ожидания
как зрителей, так и критиков, и претендующим на сенсационный характер.
В разговоре с режиссером-постановщиком спектакля, заслуженным деятелем искусств Мехрибан
Алекперзаде я поинтересовалась, какими критериями она руководствовалась при выборе актера на
главную роль завоевателя мира Искендера, на что режиссер, каждая работа которой дарит зрителям
ощущения невероятно оригинального и интеллектуально тонко продуманного креатива, ответила так:
- При выборе актера на роль Искендера я ориентировалась не на внешние данные или силу голоса.
Нужен был актер с определенной энергетикой и свежим дыханием, наш Искендер должен был отличаться
от всех знаменитых нам образов этого полководца.
- Искендер представлен полной противоположностью того, каким его описал Низами.
Интересно, совпадало ли с версией автора пьесы ваше видение событий после обретения
Искендером бессмертия?
- Наш Искендер представлен с совершенно противоположной точки зрения, далеко не самым
гуманным и справедливым, каким его описал Низами. В качестве сиквела поэмы Низами в первой части
спектакля мы заимствовали его модель, когда Искендер был добрым правителем, ищущим живую воду,
чтобы стать бессмертным. В сиквеле мы представили, что Искендер нашел этот эликсир и обрел
бессмертие. Но здесь возникает вопрос: а что бы в таком случае произошло? Пытаясь ответить на
поставленный вопрос, мы и построили нашу трактовку трансформации характера Искендера, т.е. даже
самый справедливый, но теряющий силы немолодой правитель, обретший бессмертие, превращается в
кровожадного и деспотичного тирана, жаждущего подчинить себе весь мир. Таким мы и представили в
спектакле Александра Македонского, который вместе с бессмертием получил природу дьявола.
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- Квинтэссенция всего происходящего заключается в том, что человек должен жить жизнью
человека, и не зря ему не дано бессмертие…
- Чтобы подтвердить этот посыл, мы показали Искендера в совершенно другом амплуа. В этом
контексте надо забыть об историческом герое, потому что из поэмы Низами мы взяли только модель и
продолжили ее в таком направлении развития событий. Более того, нам нужен внушительный месседж,
который мы можем адресовать всему миру, состоящий в том, что миром нельзя править из одного полюса,
каким бы могущественным он ни был. В противном случае произойдут трагические и горькие
последствия подобно тому, как все окружение Искендера в конечном счете его предает, а самый близкий
круг людей лишает его жизни. Такой финал неизбежен, поскольку конец любого тирана предопределен и
не может быть другим - человек не может и не должен считать себя всемогущим Богом.
- Мехрибан ханым, вы представили свою работу в самом конце года, объявленного главой
государства «Годом Низами». Ваш спектакль стал впечатляющим и завершающим аккордом в
череде событий, посвященных великому поэту средневековья. Какая цель была поставлена вами и
автором пьесы при создании спектакля в формате сиквела, в результате чего вы явили совершенно
новый для азербайджанской драматургии и национального театра жанр?
- Главной нашей задачей было выделить героев поэмы Низами и привнести их в современное
сценическое пространство, дать возможное продолжение их судеб, чтобы, используя театральное
искусство, передать следующим поколениям. Мы не преследовали цель дать простое сценическое
воплощение поэмы Низами, а пошли по другому пути и представили сиквел с использованием его модели.
Режиссер также подчеркнула, что проект «Еще одно письмо для Искендера» нацелен на
сценическое возрождение богатейшего наследия Низами, чтобы оно вновь засверкало всеми своими
бесчисленными гранями: отобразить, акцентировать и дать продолжение духу и философии великого
мыслителя в театрально-сценическом мышлении и воплощении.
- Хоть спектакль являет собой историческую драму, думаю, это, скорее, мистическая трагедия в
форме воображаемого сиквела. Мы стремились перенести в более широкую географическую плоскость
современного искусства, каким является театр, наследие Низами в качестве некой модели, в другом,
коренным образом отличающемся представлении, тандеме и интерпретации. Это, я считаю, должно
рассматриваться в качестве нового, более креативного восприятия наследия Низами, и основной идеей
спектакля становится постулат о том, что человек не может нести на себе бремя вечной жизни, потому
что он не Бог. В конечном счете мы акцентируем мысль Низами о том, что, если человек вздумает
объявить себя Богом, это окончится для человечества не иначе, как кровавыми трагедиями.
Невозможно не согласиться с трактовкой идеи о том, какие события могли бы произойти, если
какой-либо правитель возомнит себя вечным или обретет бессмертие. Искендер показан обычным
смертным со своими слабостями и достоинствами, не лишенным непомерной гордыни, жажды власти,
крови и вечного господства. Потому предательство самых близких людей уже не становится чем-то
удивительным и неожиданным, скорее, оно закономерно и ожидаемо. Авторы постановки дали весьма
интересную интерпретацию образа Александра Македонского, который неизбежно отождествляется с
другими правителями и даже современными.
Все ушли. Царь остался
во мраке гробницы.
Нрав у мира таков:
с многомощным царем
До конца он дойдет
и забудет о нем.
Много тысяч владык
эту участь познали,
И течет этот счет
в бесконечные дали.
Но избегнуть нельзя
рокового пути,
И конца этой нити
вовек не найти.
Добавим, что спектакль поразил постановочной монументальностью, техническим размахом и
масштабностью описываемых событий, которые отразились прежде всего в неожиданной подаче
исторического героя, в экспрессивности и динамичности актерской игры, великолепных костюмах и не
традиционной для театральной постановки музыкой. Постановка интересна и необычна еще и тем, что
действия в спектакле проходят в древней арене круглой формы, заполненной водой, где также стоит трон
завоевателя. Именно Вода, дарующая бессмертие, становится еще одним действующим лицом, с которым
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связаны все помыслы и устремления всесильного Искендера. Среди этого фонтана и происходит борьба
за власть и вечное господство, сопровождаемая предательством, завистью, кровью, злорадством и
ненавистью.
Смертный миг отобрал
черноту его глаз.
Погасил его свет,
наступал его час.
Изнемог он душой,
и душа улетела:
Срок пришел для души,
поспешавшей из тела,
С благодатной улыбкой,
стремясь к забытью,
Возвратил он создателю
душу свою.
Работа сделана на высочайшем профессиональном уровне, М. Алекперзаде как режиссеру удалось
сказать свое, новое и веское слово в постановке спектаклей и трактовке известных произведений мировой
литературы.
Надо признать, что каждая работа Мехрибан Алекперзаде, представляемая на суд зрителей,
поражает своей креативной новизной и энергетическим накалом, нестандартным подходом к осмыслению
главной идеи и ее сценическому воплощению. Это режиссер, который может реализовать весь свой
богатейший потенциал фонтанирующего интеллектуального креатива и способность выдать нечто свое,
оригинальное, глубоко содержательное, безумно интересное, сделанное на совесть и с любовью, с
большим чувством взвешенности и ответственности перед актерами, коллегами и зрителями. В этом
плане мне представляется равнозначной роль автора драматургического материала и режиссера, давшего
этому материалу воистину бессмертную сценическую жизнь, ибо они вместе как единое творческое целое
являют собой ярчайшее событие культурной жизни Азербайджана, которым страна вправе гордиться.
Более того, я убеждена, что спектакль «Новое письмо Искендеру» заслуживает того, чтобы быть
показанным на зарубежных театральных фестивалях, где он, уверена, никого не оставит равнодушным.
Вечная жизнь человека возможна только в духовном измерении, памятью о добрых и полезных
делах во благо человечеству, и гениальная поэма великого Низами, написанная девять столетий назад, и
сегодня, в ХХI веке не только не теряющая своей актуальности, а, наоборот, звучащая еще более
современно и назидательно, является тому очевидным примером и лучшим доказательством.
Бакинский рабочий. - 2022.- 8 января. - № 3. - С. 7.
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Ключ к сокровищнице Низами
Тайные коды духовного мира творчества великого поэта
Эльнур Гасанов,
докторант Гянджинского отделения НАНА
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:
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, тот быстро гаснет».
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. 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 па 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 гармалы 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.
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?
Земля 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:
Исчез Соломон благородный спустя века.
Ото 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:
Посеял цветы
и поливал как своевременно.
Пожинать горе
было суждено безвременно.
«Посеял цветы, пожинай 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
встречаем 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.
Мудрость Низами можно постичь только на основе языкового материала его народа азербайджанских тюрков. Ключ к сокровищнице его мудрости - азербайджанский фольклор.
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 благословения,
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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
человеческого разума основаны на одной и той же философской идее: как бы он был раскрыт, если бы не
был сокрыт? Следовательно, единство противоположностей проявляется как в раскрытом, так и в
сокрытых смыслах. Выражая свои философские взгляды, Шейх Низами ссылается на различные
источники и исторические 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.
Бакинский рабочий. - 2021.- 1 декабря. - № 219. - С. 7.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Я, которым прославлена свежая роза моя
В Театре оперы и балета состоялась премьера спектакля «Низами»
Рая Аббасова
Прошло 30 лет с тех пор, как ЮНЕСКО официально признала 1141 год как год рождения великого
Низами Гянджеви, а это значит, что наследие великого поэта на протяжении девяти столетий (!) не
оставляет человечество равнодушным.
В чем секрет бессмертия творчества Низами? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взять в
руки томик стихов этого уникального поэта-философа и углубиться в чтение. Именно тогда придет
понимание: каждая страница, каждая строка, созданная Низами, - показатель общечеловеческой Любви,
Достоинства, Величия и неимоверного Таланта.
В текущем году мировая общественность отмечает 880-летие Низами. В связи с указанной датой
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение, согласно которому 2021 год в
Азербайджане объявлен Годом Низами Гянджеви. Реакция на такое решение последовала
незамедлительно: в короткий срок была разработана и запущена в действие развернутая программа
культурных мероприятий по Низами, в реализации которой заметное участие принимает, в том числе и
Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета.
Радует тот факт, что, несмотря на довольно затяжной период пандемического, как казалось,
бездействия, когда возникали серьезные волнения по поводу самой возможности «реанимации»
привычно-активного сценического тонуса, Театр оперы и балета достойно вышел из вызванной
объективными обстоятельствами стагнации и активно, а главное, результативно подключился к
реализации намеченных ранее планов. Одним из показательных шагов в этом направлении стал балетный
спектакль «Низами», поставленный по инициативе директора Театра оперы и балета, заслуженного
деятеля искусств Акифа Меликова, чья деятельность на посту руководителя столь важной в культурной
жизни страны структуры вызывает неизменное уважение творческой общественности. Вот и на этот раз с
уверенностью можно говорить о том, что новая работа театра - балет «Низами» явился очередным
достойным вкладом ведущего национального театра страны в реализацию программы по проведению
Года Низами.
Немного истории
…20 ноября 2021 года. У театра оперы и балета особое оживление - премьера балета «Низами»! Но
вернемся на 30 лет назад, а точнее в 1991 год, когда этот балетный спектакль впервые был представлен на
сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
К образу и поэзии Низами выдающийся азербайджанский композитор Фикрет Амиров обращался
не единожды. Еще в 1941 году он создает оркестровую поэму «Памяти Низами», а в год 800-летия поэта
(1947) появляется симфония «Низами» (для струнного оркестра, вторая редакция - в 1964 году). Подобная
хронология говорит об особом отношении Ф.Амирова к поэзии Низами, декларирующей жизненную
мудрость, философское осмысление многих судьбоносных процессов, не говоря уже о многообразном
эмоциональном диапазоне творений гениального азербайджанского поэта. Все это невольно
провоцировало творческую мысль композитора на создание более емкого по содержанию произведения с
обязательным визуальным рядом - важным дополнительным источником для прочтения и преподнесения
глубинных истоков поэзии Низами.
Судьбе было угодно, чтобы композитор приступил к созданию балета «Низами» в период, когда его
жизненный путь подходил к своему завершению. 20 февраля 1984 года Фикрет Мешади Джамиль оглу
Амиров скоропостижно скончался, так и не успев полностью воплотить в жизнь вынашиваемый им долгие
годы балетный замысел.
И все же идея Ф. Амирова не канула в Лету, была подхвачена и реализована талантливым
азербайджанским композитором Мусой Мирзоевым. Годы общения двух коллег, их беседы на
профессиональном уровне с обсуждением творческих планов — все это и многое другое вызывало
обоюдное профессиональное доверие. В 1991 году страна отмечала 850-летие Низами Гянджеви. К этой
знаменательной дате был приурочен и показ балета «Низами» на музыку Ф. Амирова. Успех премьерному
спектаклю в самом начале непростых 90-х годов был обеспечен творческим союзом и профессионализмом
всей постановочной труппы, в состав которой вошли: авторы либретто А. Мамедов и К. Назирова,
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хореограф В. Бударин, художник Т. Нариманбеков и др. Мастерство артистов балета способствовало
тому, что хореографический образ Низами воспринимался как образ поэта-гуманиста, сеятеля добра и
справедливости.
30 лет спустя
Перенесемся в наши дни.
20 ноября 2021-го. Баку. Театр оперы и балета. И вновь балет «Низами». Многое изменилось за это
время, но Истина по имени Низами Гянджеви все также несет немеркнущий свет идеи величия Жизни и
веры в Человека. Именно с этих позиций создавалась музыкальная характеристика величайшего
азербайджанского поэта Низами в одноименном балете Фикрета Амирова.
Попутно отметим: музыкальное пространство балета создавалось (по задумке Ф.Амирова) не
только страницами, написанными специально для рассматриваемого произведения, но и включением в
партитуру отрывков из ряда ранее написанных им сочинений. По нашей просьбе ясность в этот вопрос
внес музыкальный руководитель и дирижер спектакля, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев
(пояснения приводятся в сокращении): «Конечно же, на протяжении всего спектакля превалирует музыка,
написанная композитором специально для балета. В то же время в первом акте в музыкальную ткань
произведения органично вплетаются фрагменты из симфонического мугама «Гюлистан Баяты-шираз».
Трижды оркестровая палитра обогащается вокализом, исполняемым женским голосом soprano (первый
вокализ - на тему Mən səni araram). Попутно отмечу, что партию soprano блистательно исполнила солистка
Оперного театра, заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова.
Во втором акте в партитуру балета включены фрагменты из симфонии «Низами». Есть в балете
номер, который в первоначальной версии назывался «Рождение Гей-Геля» (звучит в первом и втором
актах). После Интродукции в первоначальной партитуре присутствует хор, но мы решили не использовать
хоровое исполнение, так как тема хора на протяжении балетного действа неоднократно появляется в
оркестре у духовых инструментов. Есть и другие изменения: некоторые номера по сравнению с
первоначальным вариантом партитуры мы сократили, что-то поменяли местами. Но в целом при
постановке балета мы опираемся на авторскую партитуру, отредактированную, в силу известных
обстоятельств, композитором Мусой Мирзоевым».
Все особенности партитуры балета, указанные главным дирижером и музыкальным руководителем
Государственного театра оперы и балета Азербайджана Эйюбом Гулиевым, во многом объясняются
достаточно сложной драматургией спектакля. Но о чем же балет?
В основе либретто спектакля, созданном Аждаром Улдузом, - знаменитая «Пятерица» Низами,
вобравшая в себя следующие поэмы: «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун»,
«Семь красавиц» и «Искендер-наме».
Особенности сценических решений
Известно, что драматургия балетного спектакля создается (условно) тесно переплетающимися
факторами: линией развития основной сюжетной канвы и одновременно раскрытием внутреннего мира
главных героев. В данном конкретном случае особую значимость приобретает присутствие на сцене
образа Низами, что углубляет содержание балета, вносит особый эмоциональный фон. Преследуя цель
показать жизненный и творческий пути поэта в неразрывном единстве, авторы выводят на сцену двух
главных героев, но различного возрастного уровня: партию Низами солидного возраста исполняет
народный артист Азербайджана Гюльагаси Мирзоев, а молодого Низами - заслуженный артист Анар
Микаилов. Практически на глазах у зрителей (благодаря оригинальным сценическим приемам)
происходят возрастное перевоплощение Низами, судьба которого неразрывно связана с героями его
произведений.
Такая драматургическая многопластовость придает сценарному плану балета и его либретто
драматургическую полифоничность, основанную на удивительно тонком взаимодополнении и
взаимопроникновении образов. Тем самым проводится линия неразрывной связи судьбы Низами и героев
его произведений, что прослеживается на протяжении всего спектакля. Этот факт дает возможность
предположить, что при написании либретто была детально изучена биография Низами с точки зрения ее
пересечения с судьбами героев «Пятерицы».
О хореографии
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В краткой аннотации к балету указано: «Спектакль задуман и воплощен на сцене как
хореографический триптих, в котором отражены три грани биографии великого поэта: 1. «Поэт и Власть»,
2. «Поэт и Любовь», 3. «Поэт и Муза».
Такое идейно-сценическое решение, безусловно, ставит определенные задачи в первую очередь
перед балетмейстером-постановщиком спектакля, народной артисткой Камиллой Гусейновой.
Достаточно познакомиться с высвеченными гранями сценического образа Низами, не говоря уже о ярких
персонажах «Пятерицы», чтобы понять, сколь широкое поле деятельности открывается перед
хореографом.
Какие же задачи в первую очередь стояли перед балетмейстером спектакля? «Идея переплетения
судьбы самого Низами с героями его же поэм требовала особых решений, - говорит Камилла ханым. Представьте - открывается занавес и перед нами убеленный сединами поэт-наставник, который
характеризуется степенностью, особой выдержкой в движениях и «речи», что предполагает
академичность хореографического рисунка. Но в сцене сопротивления своему немалому возрасту, утрате
жизненных сил («Груз лет») Низами овладевает отчаяние, доходящее до внутреннего бунта. Здесь,
конечно же, предполагается совершенно иная хореографическая и эмоциональная характеристика.
Но это не все. Есть еще молодой Низами, который как-то незаметно для зрителей появляется на
сцене. Он полон жизненных и творческих сил, перед ним большая дорога в будущее — это поэт, только
начинающий свой творческий путь. Творец, созидатель, полный идей, живущий в мире творчества,
реалий и фантазий - здесь уже иная линия танца, в котором есть прыжки, порывы, но и мягкие линии
национальных танцевальных элементов, получающих поэтическую окраску, соответствующую замыслу.
Неоднозначность, индивидуализация хореографических характеристик - одна из главных задач, от
решения которой многое зависит».
К сказанному балетмейстером-постановщиком спектакля добавим следующее наблюдение: два
Низами - как же удачно подобраны артисты! Гюльагаси Мирзоев и Анар Микаилов, сменяя друг друга на
сцене, вносят взаимодополняющий контраст, который помогает созданию цельного образа поэтамыслителя. Более того, схожесть между этими признанными артистами проявляется не только во
внешности, но и в технике танца, красивой пластике, артистическом мастерстве. Как бы перелистывая
страницы книги, они ведут нас по пути пройденной Низами жизни.
«Книга судеб»
Кстати, о книге. При первом же открытии сценического занавеса перед зрителями предстает Низами
(Гюльагаси Мирзоев), держащий в руках книгу в красивом переплете. Нетрудно догадаться, что это
«Пятерица», содержание которой раскрывается на протяжении двухактного спектакля. Эта книга своеобразный «лейт»-предмет, величайшее откровение, которому Низами доверяет свои самые
потаенные, волнующие чувства и переживания, находя в таком откровении хотя бы некоторое
успокоение. Именно поэтому (по сюжету балета) после смерти Афак - любимой жены поэта - эту книгу
судеб (иначе не скажешь) передают Низами из рук в руки сценические Лейли и Меджнун, обращаясь
одновременно к поэту с просьбой дополнить его великое творение печальной историей их вечной любви.
Такие пересечения, отраженные в либретто, дают возможность трактовать «Пятерицу» как книгу,
олицетворяющую судьбу самого Низами.
В качестве подтверждения сказанному отметим: как указывается в источниках, Низами жил в
Гяндже и был трижды женат. Первая и любимая его жена, рабыня-половчанка Афак (которой он посвятил
много стихов), «величавая обликом, прекрасная, разумная», была подарена ему правителем Дербента
примерно в 1170 году. Низами, освободив Афак от рабства, женился на ней. В 1178 или 1179 году, когда
Низами заканчивал работу над поэмой «Хосров и Ширин», Афак умерла. Две другие жены Низами также
умерли преждевременно. Смерть каждой из жен совпадала с завершением поэтом новой эпической поэмы.
Казалось, что злой рок преследует счастье поэта. Известны его знаменитые слова: «Боже, почему за
каждую поэму я должен пожертвовать женой!»
Об образах
Развитие действия в спектакле отличается динамичностью, чему во многом способствует прием
зарождения «сцены в сцене»: близится к завершению сценический рассказ о первой поэме, а на дальнем
плане сцены за прозрачной занавесью возникают застывшие персонажи уже из следующего
повествования, и дальше повторяется аналогичный прием.
Все составляющие балетного спектакля, объединенные в едином устремлении на создание яркого,
захватывающего театрального действа, успешно выполняют свои задачи. В первую очередь еще раз
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отметим Гюльагаси Мирзоева и Анара Микаилова, создавших убедительный, глубокий образ Низами.
Перед зрителями проходит вереница легендарных женских образов, олицетворяющих лучшие качества
восточных женщин - преданных, утонченных, сочетающих в себе ум и красоту. Воплотить эти образы на
сцене мастерски удалось заслуженным артистам Азербайджана - Нигяр Ибрагимовой (Афак - нежная,
преданная, любящая жена Низами), Джамиле Керимовой, создавшей на сцене убедительный,
поражающей воинственностью и красотой образ Нушабы (героини «Искендер-наме»), а также Фатиме
Халафовой (Ширин - образ с непростой женской судьбой), Динаре Шириновой, воплотившей на сцене
трогательную Лейли. Очаровательны семь красавиц, чья сцена отмечена особым эмоциональным
подъемом: Дилара Мехдиева, Асмар Мансимова, Нигяр Алиева, Сабина Гаджидадаш, Лиана
Мирабдуллаева, Лиана Прага, Джамиля Тагиева. На протяжении всего балетного спектакля кордебалет
воспринимается как органичная составляющая общей хореографической партитуры.
Мужские персонажи, отмеченные героикой: Сеймур Гадиев (Фархад, проповедующий своими
действиями безграничную любовь), Тимур Одушев (Бахрам - образ, показанный в развитии со знаком
«+»), Интигам Мамедов (Меджнун - любящий и страдающий), в то же время Эдвард Аразов (коварный
Хосров), Фаиг Губатов (Шах, увлеченный книгой Низами), Кямран Гурбанов (Визирь, несущий зло),
Макар Ферштандт - казалось, что артист сроднился с ролью Искендера - настолько был убедителен.
Не меньшего внимания заслушивают характерные роли. Заслуженный артист Самир Самедов в
роли Дракона создал вполне завершенную, выразительную сцену-миниатюру. Аян Эйвазова (Сокол),
Эльмира Сулейманова (Пава) - внесли свою лепту в успех постановки.
О сценографии
Художник- постановщик балетного спектакля - заслуженный работник культуры Техран Бабаев.
Сценография балета отличается особой выразительностью. Декорации ненавязчивы, при этом несут в себе
глубокую содержательность, органично вписываются в единое сценическое пространство. Открывается
занавес, и перед зрителями предстает масштабный портрет Низами во весь рост, и сразу же стираются все
временные и пространственные границы, высвечивая величие поэта-философа, гениальность которого
обрела мировую известность. Дополнительную информацию несут боковые шторы, на которых в
пастельных тонах изображены герои поэм Низами, выполненные в манере восточных миниатюр.
Световые эффекты удачно дополняют общую визуальную панораму сценографии.
Дополнительную информацию несут различного рода символы, присутствующие в сценах
спектакля. В частности, отметим такие «говорящие» символы восточной поэзии, как Соловей и роза один из самых распространенных образов в литературе дивана. Соловей (Мехман Марданов) выступает в
качестве символа влюбленного. Он выводит свои трели ради встречи с любимой, выражая свою любовь к
розе (Захра Танрывердиева, также исполнительница партии Оленя) или чтобы увидеть, как распустится
розовый бутон. Низами достаточно своеобразно выразил свое отношение к указанному символу в одном
из бейтов «Сокровищницы тайн»:
Я, которым прославлена
свежая роза моя,
В розах шахских садов
распеваю звучней соловья.
Об оркестре и общем успехе
Балетный спектакль - синтетический жанр, в котором оркестру отведено равноправное значение с
основными составляющими спектакля, не говоря уже о том, что хореографический сценарий создается
прежде всего на основе представленной композитором музыкальной партитуры.
Каждый успешный спектакль — это огромное, ни с чем не сравнимое счастье для всех, кто имеет
отношение к созданию художественного явления. Именно эти флюиды положительных эмоций
объединили всех присутствующих на балетном спектакле «Низами». И в этом немалая заслуга
оркестрового коллектива театра и его руководителя - заслуженного артиста Азербайджана Эйюба
Гулиева, которому, без сомнения, удается ориентировать внимание оркестрантов на такие важные детали
профессионального исполнительства, как тембровые краски, интонационная выразительность,
выравнивание динамики, звуковой баланс исполняемого произведения.
Вот и на этот раз задействованные в спектакле оркестр и вся творческая труппа внесли свою
заметную лепту в общий поток творческих Приношений юбилейной дате великого Низами. И этот, не
вызывающий сомнения факт действительно радует, так как общественное признание сопричастности
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коллектива Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета к успеху
национальной культурной политики страны очевиден. Путь к такому признанию, пролегающий через
преодоление немалых сложностей, есть награда за труд, за любовь и преданность к избранному делу
жизни. Несколько высокопарно? Возможно, но, безоговорочно, заслуженно!
Бакинский рабочий. - 2021.- 25 ноября. - № 215. - С. 5.
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В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Сюжеты и образы Низами»
22 июля в Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Сюжеты и образы Низами».
Выставка, организованная Фондом Гейдара Алиева совместно с Российским государственным
музеем искусства народов Востока, посвящена 880-летию гениального азербайджанского поэта Низами
Гянджеви.
Выступая на церемонии открытия, оформитель выставок Российского государственного музея
искусства народов Востока Кюна Казакова отметила, что в марте этого года выставка демонстрировалась
в Москве. А теперь экспонаты, переданные для экспозиции выставки четырьмя российскими музеями,
доставлены в Баку. В экспозицию выставки вошли экспонаты из коллекций Российского
государственного музея искусства народов Востока, Эрмитажа, Государственного музея изобразительных
искусств им. А.С.Пушкина, Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева:
"Мы очень рады тому, что выставка наконец проводится в Баку. Наш партнер - Центр Гейдара Алиева –
профессионально отнесся к выставке. Надеюсь, что выставка, которая продлится до 26 сентября,
понравится деятелям культуры, гостям Баку и всем гражданам», - сказала Казакова.
Затем участники ознакомились с выставкой.
Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви оставил в наследство будущим поколениям
сборник эпических поэм «Хамсе», в который вошли пять отдельных поэм – «Сокровищница тайн»,
«Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искендернаме». Демонстрируемые на
выставке экспонаты представляют традиции иллюстраций произведений Низами Гянджеви. Глядя на
героев, изображенных на рукописях, коврах, керамике и холсте, посетители получают возможность
совершить путешествие в литературный мир поэта. Тем самым они знакомятся с творчеством Низами,
ставшим новый этапом во всемирной литературе. Эти экспонаты также отражают безграничное влияние
творчества Низами Гянджеви на изобразительное искусство.
Сюжеты, которые встречаются в поэмах Низами Гянджеви, стали своеобразной «визитной
карточкой» его произведений. К примеру, к ним можно отнести известную сцену купания Ширин в реке
или изображения, посвященные любимой Бахрама Гура, несущего быка на вершину крепости. Самым
старинным экспонатом выставки является глиняная посуда начала XIII века, на которой изображены
сцены из поэмы «Хосров и Ширин».
В экспозиции выставки представлены произведения мастеров изобразительного искусства
Азербайджана, России, Ирана и Узбекистана.
Графические работы художников Равиля Халилова, Рашида Исмаилова, Сергея Бигоса изображают
две противоположные тенденции, характерные для современной интерпретации творчества Низами. В
соответствии с этим создаются новые художественные композиции. С этой точки зрения следует особо
отметить произведение на льне Николая Рериха «Искендер и отшельник».
Отметим, что на выставке, которая продлится до 26 сентября, демонстрируются свыше 50
экспонатов. Большая их часть представлена любителям искусства впервые.
АЗЕРТАДЖ
Бакинский рабочий. - 2021.- 24 июля. - № 129. - С. 6.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Избранные произведения великого поэта Низами Гянджеви
переведены на украинский язык
Избранные произведения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви переведены на
украинский язык в рамках совместного проекта Издательского дома Дмитрия Бураго и посольства
Азербайджана в Украине. Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал член Национального
союза писателей Украины Дмитрий Бураго.
По его словам, книга будет издана при поддержке и организации посольства Азербайджана в
Украине в рамках Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 880-летием Низами
Гянджеви.
«Основой настоящего издания являются пять поэм, вошедших в основное произведение Низами –
«Хамсе». Украинский читатель будет иметь возможность ознакомиться не только с классическим
переводом Леонида Первомайского – поэмой «Лейли и Меджун», но и с поэтическими переводами на
украинский язык поэм «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Семь красавиц», «Искандернаме» в
переводах Василия Барка, Николая Мирошниченко, Василия Мысыка и Семена Абрамовича, большей
частью публикующихся впервые. Также в книгу войдут и переводы избранных газелей. Объем издания 480 стр», - добавил Дмитрий Бураго.
Он сказал, что эта книга станет отличным подарком для украинских читателей, желающих
ознакомится с творчеством Низами Гянджеви. Потому что впервые в книге будут отражены
непереведенные стихи Низами Гянджеви. К переводческой работе были привлечены известные ученые.
Ожидается, что книга выйдет в свет в октябре.
АЗЕРТАДЖ
Бакинский рабочий. - 2021.- 16 июля. - № 125. - С. 6.
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В Тбилиси открылась выставка живописи, посвященная 880-летию гениального
азербайджанского поэта Низами Гянджеви
8 июля в выставочной галерее Музея азербайджанской культуры имени М. В. Ахундзаде в
Тбилиси открылась выставка живописи, посвященная 880-летию со дня рождения гениального
азербайджанского поэта Низами Гянджеви.
На выставке были продемонстрированы миниатюры и произведения живописи, посвященные Н.
Гянджеви.
На выставке азербайджанские и грузинские художники представили свои произведения.
На открытии выставки струнный квартет имени Канчели выступил с интересной концертной
программой. Ансамбль исполнил произведения Узеира Гаджибейли и других композиторов, написанные
на стихи Низами Гянджеви.
Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, заместитель министра культуры Грузии Каха
Сихарелидзе, сотрудники посольства Азербайджана, представители общественности ознакомились с
выставкой.
Выступивший на мероприятии министр А. Керимов рассказал о значимости объявления
Президентом Азербайджана 2021 года Годом Низами Гянджеви. Отметил, что подобные решения
являются наглядным свидетельством государственной заботы о лицах, имеющих заслуги в развитии
азербайджанской науки, культуры и искусства.
Он отметил, что открытие в соседней Грузии подобных выставок служит развитию наших
культурных связей.
Заместитель министра культуры Грузии Каха Сихарелидзе высоко оценил открытие выставки,
посвященной гениальному мастеру слова, поэту и мыслителю Низами Гянджеви.
Было отмечено, что произведения Низами Гянджеви с большим интересом изучаются и в Грузии.
Его прекрасные стихотворения, философские изречения актуальны и сегодня, они являются источником
мудрости также для будущих поколений.
В рамках выставки были также вручены дипломы и подарки молодым художникам, ставшим
победителями приуроченного к 880-летию Низами Гянджеви конкурса рисунков, объявленного
посольством Азербайджана в Грузии.
Бакинский рабочий. - 2021.- 9 июля. - № 120. - С. 3.
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При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие «Низами
Гянджеви - поэт всего человечества»
В секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине прошло мероприятие «Низами
Гянджеви - поэт всего человечества».
В мероприятии, прошедшем в рамках Года Низами Гянджеви, организованном Фондом Гейдара
Алиева совместно с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и посольством Азербайджана в
Китайской Народной Республике, приняли участие специальный представитель правительства Китая по
вопросам Евразии Ли Гуй, послы ряда стран в Пекине, представители дипломатического корпуса,
общественности Китая и др.
Сначала состоялась презентация бюста Низами Гянджеви, подаренного Фондом Гейдара Алиева
для постоянной демонстрации в здании секретариата Шанхайской организации сотрудничества. Это
второй бюст, демонстрируемый в секретариате ШОС после китайского мыслителя Конфуция.
Гости ознакомились с выставкой иллюстраций к произведениям гениального азербайджанского
поэта Низами Гянджеви, демонстрируемых в известных музеях мира, а также ковров, на которых
изображены фрагменты произведений гениального поэта.
Выступивший на мероприятии генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества
Владимир Норов отметил, что своей «Хемсе» гениальный азербайджанский поэт и мыслитель Низами
Гянджеви внес огромный вклад в развитие не только восточной, но и, в целом, всей мировой литературы.
Он отметил, что творчество основоположника восточного возрождения Низами Гянджеви бессмертно и
является общечеловеческим наследием, подчеркнул, что именно с творчества Низами берет свое начало
поэзия Востока. Было отмечено, что Низами Гянджеви, который служил высшим идеям,
общечеловеческим ценностям и справедливости, являлся идеальным человеком не только своим
творчеством, но и образом жизни. Никогда не покидая родной Гянджи, поэт продемонстрировал большой
патриотизм. Низами Гянджеви считал моральное богатство превыше всего.
Генеральный секретарь ШОС отметил, что многие поэты продолжили путь гениального Низами
Гянджеви в литературе, творили под влиянием его произведений.
Владимир Норов напомнил о торжественной церемонии открытия памятника гениальному
азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви в 2004 году в Ташкенте с участием Президента
Азербайджана Ильхама Алиева. Он выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и посольству
Азербайджана за поддержку в проведении в секретариате ШОС мероприятия, посвященного 880-летней
годовщине со дня рождения гениального Низами Гянджеви, а также за подарок бюста Низами Гянджеви.
Он выразил уверенность в том, что бюст поэта будет вдохновлять сотрудников ШОС, также как и его
произведения, воспевающие благородство, милосердие и другие высокие человеческие качества.
Посол Азербайджана в Китае Экрем Зейналлы отметил, что Низами Гянджеви, являющийся одним
из ярких представителей мировой литературы, воспевал в своем бессмертном, несравненном творчестве
высокие чувства, гуманизм, благородие, справедливость и др. Без преувеличения можно сказать, что
Низами занимает место в одном ряду с великими поэтами мира и его произведения всегда будут
источником вдохновения как для нас, так и для будущих поколений.
Посол Э. Зейналлы отметил, что Низами Гянджеви является уникальной личностью, открывшей
своим литературным наследием новую страницу в летописи художественного мышления человечества. В
бессмертной «Хемсе», в котором Низами Гянджеви изобразил жизнь различных народов, он воспевал
мультикультуральные ценности, науку, мир и прогресс. Эти идеи находят свое отражение и в
деятельности Международного центра Низами Гянджеви.
Экрем Зейналлы подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева, одним из главных направлений
деятельности которого является популяризация в мире азербайджанской культуры, уделяет большое
внимание также пропаганде наследия гениального поэта Низами Гянджеви. Произведения поэта
переведены на различные языки. В Париже, Страсбурге, Риме, Лондоне, Москве и других городах мира
состоялись выставки и презентации, посвященные Низами.
Посол Экрем Зейналлы довел до внимания, что автор бюста Низами Гянджеви в парке Чаоян в
Пекине, скульптор-художник Юань Сикунь за заслуги в развитии культурных связей между
Азербайджаном и Китаем был награжден Президентом Ильхамом Алиевым орденом «Дружба».
Дипломат вручил орден и его удостоверение китайскому скульптору.
Отметив, что творчество Низами Гянджеви имеет общечеловеческое значение, мысли поэта
являются духовной пищей для человека, Юань Сикунь отметил, что испытывает чувство гордости от того,
что в Год Низами Гянджеви удостоен Президентом Ильхамом Алиевым ордена «Дружба» и выразил
признательность главе государства за эту высокую награду. Он заявил, что и впредь приложит все усилия
для внесения вклада в культурный обмен между двумя странами.
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Бюст Низами Гянджеви, поставленный в одном из крупнейших парков Пекина Чаояне, Юань
Сикунь изготовил в 2012 году, когда отмечалась 20-летняя годовщина установления дипломатических
связей между Азербайджаном и Китаем.
Затем на мероприятии был показан фильм, посвященный творчеству гениального поэта, студенты
Пекинского университета иностранных языков, обучающиеся по специальности «азербайджанский
язык», продекламировали отрывки из произведений Низами Гянджеви на азербайджанском и китайском
языках.
В исполнении квартета «Амбер», функционирующего при Китайской центральной музыкальной
консерватории, прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова и Тофига
Гулиева.
Участникам мероприятия были розданы издания Фонда Гейдара Алиева о культурном наследии
Азербайджана, в том числе, книги, буклеты, CD, в которые включены произведения Низами Гянджеви.
Отметим, что Шанхайская организация сотрудничества - это межгосударственная международная
организация, созданная в 2001 году с участием Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана. В 2017 году Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС. Азербайджан придает
особое значение связям и сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества, которая
объединяет примерно половину населения мира, одну четверть мирового внутреннего валового продукта,
а также 80 процентов территории Евразии. Наша страна представлена в организации в статусе партнёра
по диалогу.
АЗЕРТАДЖ
Бакинский рабочий. - 2021.- 26 мая. - № 91. - С. 4.
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В словаре Низами "тюрок" - духовный вождь, мудрый глава государства
Продолжение. Начало см. в №14, 15.
Немаловажное место в трёхтомном издании «Низами Гянджеви», выпущенном в свет ровно 20 лет
назад, занимают комментарии, автором которых является профессор Р.М.Алиев. Они раскрывают суть
многих слов, неизвестных читателю, событий и явлений, описанных великим поэтом в лирических
произведениях, к которым относятся касыды и газели, и пяти поэмах, блестяще переведённых на русский
язык Борисовой, К.Липскеровым, А.Тарковским, Н.Хатунцевым, А.Старостиным, Вс.Рождественским и
другими известными поэтами-переводчиками. Хотелось бы отметить, что большую часть лирических
стихов великого поэта перевёл Николай Хатунцев.
«Отмечая исключительную сложность перевода Низами на русский язык и правильного толкования
смысла, вложенного им в те или иные строки, Е.Э.Бертельс в книге «Низами. Пять поэм» (М., 1946, с. 2124) в связи с этим справедливо указывал, что особую трудность представляет передача всего того
изобилия образов, которыми переполнены стихи великого поэта азербайджанского народа Низами:
«Поэзия Азербайджана в XII веке пользовалась особым стилем, который условно можно назвать
«орнаментальным». Характерная черта его - стремление к максимальному повышению веса каждого слова
в строке путём введения многочисленных фигур, широчайшего использования игры словами, чему в
значительной степени содействует полисе- мантичность лексики персидского литературного языка того
времени. Совершенно очевидно, что весьма многие из этих фигур, особенно там, где использованы
омонимы, в переводе сохранены быть не могут. Крайнее затруднение вызывают и метафорические эпитеты, приложение которых к данному имени обуславливается вторым и третьим значением».
Как пишет профессор Алиев, естественно, столь сложный текст требует подробных комментариев.
Это особенно относится к поэме «Сокровищница тайн», отличающейся чрезвычайно сложным,
затруднённым языком, насыщенным изощрёнными метафорами, намёками, символическими
иносказаниями. В комментариях объясняются малопонятные русскоязычному читателю сравнения,
образы, сопоставления, идиоматические выражения, ссылки на легенды, притчи, коранические
выражения. В словарь включены собственные имена, географические названия, термины, а также
непереведённые слова, заимствованные из специфической лексики различных областей быта, культуры,
науки, религии средневекового Азербайджана и других стран Востока, - подчёркивает автор
комментарий.
Я царём царей в державе мудрых мыслей нынче стал.
Повелителем пространства, шахом времени я стал.
Громок моего дыханья полнозвучный колокольчик.
Свой калам, свой стяг победный я над миром водружал.
Это строки из касыды, открывающей первый том, и с этими словами великого Низами не поспоришь.
Спустя 9 веков мы читаем его произведения и восторгаемся не только мудростью великого поэта, но и его
абсолютным господством над пространством и временем.
И вот первое пояснение, поднимающее завесу над жизнью в далёком средневековье. Читатель
воспринимает сравнение дыхания поэта с полнозвучным колокольчиком, как образ. Между тем из
комментариев мы узнаём о том, что в старину глава охраны шаха звонил колокольчиком, чтобы стража
не засыпала. Кроме того, в походе специальные служители в войсках звоном колокольчиков возвещали о
приближении шаха.
В речи семнадцатой «О поклонении и уединении» встречаем ещё одну трактовку звона
колокольчиков: «Хоть богат караван, колокольчик не радует слуха». Отправление каравана в
классической восточной поэзии являлось символом перекочёвки в иной мир, о чём и возвещал звон
бубенцов. Всякое благо имеет и свою оборотную сторону, говорил поэт...
И земля беспорочна: вздыбясь, род людской изводит.
И сближенье звёзд пророчит смертоносный ураган.
Здесь поэт намекал на сильное землетрясение 1139 года, полностью разрушившее Гянджу. Ту самую
Гянджу, к которой он был привязан всеми фибрами своей души и своего сердца. «И если бы не это, говорит он в «Заключении книги»- я силою своего таланта прославился бы в Персидском Ираке, который
был тогда могущественным султанатом».
Во второй строке бейта зашифровано предсказание астрологов, согласно которому положение планет
предвещало в 1186 году конец света. Речь десятая «О конце мира» была написана Низами под непосредственным влиянием предсказаний астрологов, объявивших в 1176 году о том, что в результате сближения
Марса и Сатурна в созвездии Весов летом 1186 года произойдёт грандиозная катастрофа. Как указывает
автор комментариев, многие поверили в это предсказание и даже начали готовить себе убежища. Поверил
астрологам вначале и Низами: «И Земля, обезумев, сорвётся с небесных цепей». Но летом 1186 года
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ничего
страшного не произошло, напротив, в указанный астрологами день стояла прекрасная погода. Выходит,
Низами сам был настоящим прорицателем, ибо уже в 1181 году, когда писал поэму «Хоеров и Ширин»,
он высмеял в ней и астрологов, и их предсказания.
Читаю другое, очень назидательное четверостишие и запинаюсь на куске, что сгубил первого на Земле
человека:
Не лишай подвластных хлеба, не лишай воды поля их,
Стань оплотом воздержанья, словно месяц рамазан.
От глотка Хусейн бы ожил, а кусок сгубил Адама.
И на хлеб чужой не зарься, пусть душист он и румян.
Оказывается, по мусульманской легенде Адам, сотворённый Аллахо из глины, был изгнан из рая, за то,
что отведал пшеницы, а не плод запретного дерева, как в Библии.
Из строк «Крал карманник, а стража к айару не в пору приходит», читатель узнаёт о том, что в те
далёкие времена имелась такая секта «ловких, изворотливых мужей» - айаров, которые с помощью
«благородной» хитрости, обкрадывали богатых, помогая обездоленным. Выходит, айар своеобразный
Робин Гуд.
По представлениям древних народов, Земля держалась на рогах быка, любое движение которого вызывало землетрясение. Упоминание в одной из касыд о стали вызвано преданием о том, что пророк Давуд
первым стал плавить сталь. Из комментариев мы узнаём и о том, число «пять» связано с почётным
обрядом, принятым в те времена: перед дворцом царей пять раз в течение суток били в барабан...
«Вот к премудрости ключ, к тайнику сокровеннейших недр», - читаем мы во Вступлении к
«Сокровищнице тайн». И чтобы не ломать голову над тем, что спрятано Низами в этих строках,
заглядываем в комментарии. Оказывается, по преданию, пророк Мухаммед во время вознесения к Аллаху
заметил на девятом небе величественный дворец с закрытыми дверьми. Он спросил у архангела
Джабраила, что это за дворец, и услышал ответ: «Это сокровищница под престолом Аллаха, и ключ к ней
- язык поэтов». Из этих же комментариев мы узнаём о том, что на седьмом небе у божественного престола,
под которым восседают ангелы и архангелы, растёт мифическое дерево Лотос, упоминаемое в Коране.
Учитывая, что Низами никогда не приступал к работе над тем или иным своим произведением,
детально не изучив предмет повествования, можно с полной уверенностью говорить о том, что он в
совершенстве знал святую книгу мусульман и все притчи и предания не только своего времени.
Мы - бродяги твои, без тебя мы бездомны и нищи.
Носим в ухе кольцо, словно дверь в твоём горнем жилище.
Оказывается, кольца в ухе в те времена носили рабы. На двери (ворота)крепилось кольцо, стуком которого, в принципе, и сейчас, если не работает электрический звонок, вызывают хозяина дома. В одной из
речей своей поэмы Низами вновь повторяет этот образ: «Он одевает кольцо даже в ухо тебе, небосвод:!»,
говоря о том, что поэт способен своим искусством, сделать рабом даже небосвод. А вот, как
расшифровывает автор комментариев строки
Семь халифов блистали пред ярким лампадным огнём.
Словно семь повестей, заключённых в сказанье одном.
«Поэт имеет в виду семь органов человеческого тела. Шесть органов перечислены под
метафорическими названиями: красный всадник - печень; отрок - жёлчный пузырь; чёрный отрок селезёнка; войны - почки; мастер засады - желудок; аркан - кишки. Сердце, по мнению Низами,
вместилище самых высоких помыслов, источник лучших душевных качеств. Эта мысль, как указывает
профессор Алиев, неоднократно развивается на протяжении всей поэмы. Так, в речи семнадцатой «О
поклонении и уединении» он говорит: «Сердце, подобно базилику, станет щитом для горестей». Смысл
бейта: от обжорства ум убывает, а благоухающее, как базилик, сердце того, кто воздержан в еде,
становится щитом, оберегающим человека от напастей.
В «Плоде первого собеседования» привлекают внимание такие строки: «В ней и сахар, и соль». И тут
вспомнились мне лекции светлой памяти профессора Йдаята Эфендиева, который знакомил нас,
студентов филологического факультета Азербайджанского государственного университета с перлами
национальной литературы. Прочитав эти строки из поэмы «Сокровищница тайн», он, чуть шепелявя,
сказал почти то же самое, что написано в комментариях: «Соль в персоязычной поэзии означала
«изюминку» или «прелесть».
Из речи шестой «О свойствах сотворённого» узнаём о том, что мускус хорошо сохраняется в кожаных
мешках, а когда его перекладывают в шёлковые мешочки, он начинает испаряться. Из повести о собаке,
охотнике и лисице узнаём о том, что есть мясо лисицы у мусульман, считается кощунством. Так, что не
только свинина под запретом.
В речи тринадцатой «О порицании мира» невольно обращаешь внимание на следующие строки: «Как
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светильник сжигай пышноцветную розу Джафара». Зачем розу-то сжигать? Оказывается, цветок Джафара
- самое чистое золото. Могущественный визирь халифа Харун ар-Рашида (783 - 8о0) Джафар Бармекид
велел чеканить монеты из чистого золота. «Смысл этого и последующих бейтов: золото - блага мира - это
тщета, отрава (мышьяк), не копи их, щедро раздавай», - подытоживает профессор Алиев.
В речи семнадцатой «О поклонении и уединении» поэт называет земные блага и богатство
«дохлятиной».
Теперь об имени великого поэта. Сумма числовых значений букв Низами составляет 1001. У Аллаха
столько же имён-эпитетов.
Это символическое совпадение свидетельствует, по его мнению, о том, что он пользуется особым
покровительством Всевышнего. А как же иначе объяснить поэтический дар Низами, если не Божьим!
На снимках: памятник поэту в Гяндже; спор двух врачей из поэмы «Сокровищница тайн». Ага
Мирек, 1539—1543, ттебризская школа миниатюры
Окончание следует.
Подготовила Медина ГАСАНОВА.
Вышка. - 2021.- 30 апреля. - № 16. - С. 8 .
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В словаре Низами "тюрок" - духовный вождь, мудрый глава государства
Продолжение. Начало см. в №14.
Ильяс увлекался поэзией с юношеских лет. Он изучал и запоминал стихи доисламских и
послеисламских арабских поэтов и писателей. Ещё основательнее он изучал персоязычную литературу. В
те времена существовало неписанное правило: молодые поэты, прежде чем приступить к сочинению
собственных стихов, обязаны были выучить наизусть 20 тысяч строк из произведений современников.
Огромное поэтическое дарование помогло ему очень быстро завоевать популярность среди
читателей. Нежные лирические газели, проникнутые чувствами и настроениями, отображающими
внутренний мир Низами, распевали во многих городах не только Азербайджана, но и Средней Азии,
Ирана. А касыды, в написании которых он совершил подлинный переворот и которые могли содержать
от 25-30 до 150 и более бейтов, не только сделали его известным среди правителей и высокопоставленных
сановников, но и изменили судьбу поэта. Как отмечает автор предисловия к трёхтомнику «Низами Гянджеви» Р.М.Алиев, до нас дошло всего пять касыд Низами и каждая является шедевром. Они интересны
ещё и тем, что в них поэт не только выражает своё то или иное отношение к власть имущим, но и говорит
о себе. «Особенно поразительна касыда «Я царём царей в державе мудрых мыслей нынче стал...», в
которой поэт создаёт свой духовный автопортрет. Эта касыда - мысли вслух, думы, заключённые в такие
звучные, торжественные строки, что знаток персоязычной литературы получает от её чтения такое же
наслаждение, какое получает истинный ценитель музыки от симфоний Бетховена или органных
произведений Баха и Генделя», - пишет Алиев.
В конце 60-х годов, - продолжает он повествование о жизни и деятельности великого поэта, произошло важное событие в жизни Низами. В руки правителя Дербенда Дара ал-Малик ал-Адила
Музаффара сына Мухаммада сына Халифа (примерно с 1155 по 1170 год) попала юная пленница,
тюрчанка из кипчаков по имени Аппаг («белая», «беленькая», в арабской передаче Афак). Музаффар,
соблазнившись её красотой, хотел украсить девушкой свой гарем. Но независимая и гордая Афак, как и
все её соплеменники, принявшая ислам, не покорилась воле правителя. И тогда он решил подарить
невольницу поэту в качестве гонорара за хвалебную касыду, осчастливив, сам того не подозревая, Низами.
Это событие произошло в 1170 году. 30-летний поэт ввёл в свой дом гордую и красивую тюрчанку, как
законную жену,. Афак не была образованна, но зато обладала незаурядным умом, внутренней культурой,
прекрасно знала народные сказания и песни, героические легенды своего народа. В 1174 году она
подарила Низами сына Мухаммеда. В 1177 году он создаёт свою первую поэму «Сокровищница тайн», в
которой изложены философские и этические взгляды поэта. Она состоит и двадцати «Речей», нескольких
самостоятельных глав и традиционных обязательных славословий Аллаху и пророку Мухаммеду,
помещённых в качестве вступления к поэме. Первая речь посвящена раскрытию сущности любви, которая
является первопричиной бытия. Любовь была создана Богом до сотворения мира. Любовь - величайшее
преимущество человека, возвышающее его, наряду с разумом, над всеми творениями Всевышнего, даже
над ангелами. Сердце - вместилище этого божественного чувства, «Зез которого смерть иссушит мир»,
которое «заставляет янтарь притягивать к себе солому,», «огнепоклонника обожать огонь»,
«мусульманина обращаться лицом к Каабе». Человек состоит из двух начал - духовного и телесного, его
природа двойственна:
Он и чистый, и мутный, хоть золото в нём засияло,
Он и камень для пробы, и он же - пытливый меняла. (Перевод К.Липскерова).
Непременным условием существования человека Низами считал совместный труд с себе
подобными, жизнь в обществе. Однако вся трагедия человеческого общежития заключается в том, что
люди до сих пор не научились управлять своими страстями и создавать такое сотрудничество, при
котором продукты совместного труда распределялись бы равномерно, а инстинкты всех индивидов,
составляющих общество, удовлетворялись бы одинаково, в разумных пределах. Почти, как при
коммунизме. И эту удивительно стройную социальную теорию, которая предвосхитила мысли
выдающихся социалистов-утопистов Кампанеллы, Томаса Мора и других, великий поэт развивал 844 года
назад!
Низами утверждал, что причина всей неустроенности на земле заключается в социальном
неравенстве, при котором одни члены общества вынуждены подавлять естественные потребности, а
другие, составляющие его меньшинство, за счёт первых ненасытны в своих вожделениях и притязаниях.
Проповеди поэта обращены к сильным мира сего. С поразительной смелостью он поучал царей и
правителей, что мирские блага - могущество, богатство и мнимое величие - ничто в сравнении с
подлинным величием человека. Подобным проповедям посвящено несколько «речей». Так, после «речи
о справедливости и правосудии» Низами приводит притчу «Повесть о Нуширване и его ве- зире». Во
вступительной части этой «речи» он так обращается к царям и султанам:
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Вознеси правосудие - и всех осчастливишь людей.
Угнетателей свергни. Об этом бессменно радей...
...Угнетающий царство - его разрушать а тот,
Кто внимателен к людям, его к процветанью ведёт...
Притесняя подвластных, ты править страной не сумеешь,
Лишь призвав правосудье, ты царством своим овладеешь... (Перевод И.Шервинского и
К.Липскерова)
Одной из интереснейших мыслей, во многом обусловливающих звучание поэмы, является мысль о
глубоком родстве человека и природы. Впервые эта тема получила художественное освещение в
произведениях Низами. В «Сокровищнице тайн» он уделил ей целую главу. По мнению поэта, вся природа
- цельный неделимый организм, каждая часть которого выполняет свою, отведённую её творцом
функцию. Повреждение любого звена в цепи принесёт вред всему организму и, в конечном счёте, пагубно
отразится на судьбе человечества. В природе нет ни одной бесполезной твари. Они схожи с людьми, хотя
и стоят на более низкой ступени развития. Поэт приводит великолепный рассказ о легендарном царе
Фирудине, который на охоте азартно преследует красивого газелёнка, но конь не может догнать его, а
стрела - попасть в цель. Царь начинает порицать коня, проклинать стрелу, и вдруг они, обретя дар речи,
говорят ему, что нельзя убивать бессловесную божью тварь, ибо истребляя её, человек истребляет
природу, частью которой является сам, обедняя себя, он уничтожает в себе чувство красоты и свою
духовную суть.
«Сокровищница тайн» принесла её автору громкую славу. Но спустя три года после её написания
скончалась Афак. Её смерть нанесла Низами глубокую рану. Потеряв любимую жену, он перенёс всю
свою любовь на сына, воспитанием которого занимался лично.
Лишь в 1180 году Низами приступил к созданию поэмы «Хоеров и Ширин», которая по сложности
своего построения, как пишет Алиев, богатству образов, событий, по обилию крутых поворотов в их
развитии, может поспорить с известными романами мировой художественной классики.
«Некоторые художественные особенности «Хоеров и Ширин» позволяют наметить аналогию с
«Евгением Онегиным», - отмечает автор предисловия, указывая на то, что неиссякаемый лиризм Низами
придаёт его повествованию торжественный блеск, заставляя рассматривать это произведение, как романпоэму, сюжет которой имел историческую основу.
Весной 1188 года, когда поэт был преисполнен творческих замыслов, хотя, видимо, и находился в
стеснительном материальном положении, к нему прибыл гонец из Ширвана и передал послание
ширванша- ха Ахсатана I, сына Манучехра с предложением написать и связать с его именем поэму на
сюжет известного на Востоке предания о любви Меджнуна и Лейли. Низами поначалу, как он сам
рассказывает во вступлении к поэме, скептически отнесся к этому заказу, сулившему ему большие
награды. Он считал, что сказание, созданное народом - само по себе уже законченное художественное
произведение. К тому же сюжет легенды был настолько мрачен, что «облечь его в поэтическую форму не дело мудрых людей», ибо «иной народу нужен разговор)»:
Но в процессе ознакомления с письменными источниками и устными материалами, поэт увлекся
фольклорными версиями предания. В этой поэме Низами с замечательным мастерством показал
глубочайшие движения человеческой души, бурю страстей и высоких чувств, борьбу и столкновение
светлых, естественных человеческих стремлений с окостенелыми и неумолимыми законами мрачной
средневековой действительности, - подчёркивает Алиев.
В 1197 году Низами закончил свою четвёртую поэму «Бахрам-наме», вошедшую в обиход под
названием «Семь красавиц». Это произвежение существенно отличалось от предыдущих особенностями
своего построения.
«Искендер-наме» - последнее, самое большое и монументальное творение Низами, насчитывающее
около 20 000 строк. По грандиозности своего замысла, размаху эпического повествования оно вполне
заслуживает названия эпопея. Работа над этой поэмой протекала в последние годы жизни Низами. В 1199
году была готова первая её часть «Шараф-наме». А 1201 году была завершена и вторая часть «Игбалнаме».
Со временем поэмы Низами стали восприниматься как нечто целое. Уже после смерти поэта этот
цикл получил наименование «Хамсэ» - «Пятерица».
Дата смерти поэта до сих пор остаётся неуточнён- ной. Как мы узнали из предисловия, кто-то из
близких Низами, возможно, его сын, описал его кончину и включил эти строки во вторую книгу поэмы
об Искен- дере, в главу, посвященную смерти античных философов Платона, Сократа, Аристотеля. В этих
строках указан возраст автора «Искендер-наме».
Шестьдесят было лет и три года ему,,
И шесть месяцев сверх, - и ушёл он во тьму,
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Всё сказав о мужах, озарявших своими
Поученьями всех, он ушёл вслед за ними.
Если с половиной лунных лет выразить в современном летоисчислении (лунный год на 10 дней
меньше солнечного), то можно довольно точно определить, что поэт умер в июне 1202 года.
Прошло свыше восьми столетий после смерти великого Низами Гянджеви, но его талант с каждым
днём раскрывается всё новыми гранями. Р.М.Алиев подытоживает свой рассказ о жизни и творчестве
поэта его же обращением к потомкам в замечательном переводе Николая Хатунцева:
О, юный мой друг! Вспомни обо мне,
У ветхой могилы постой в тишине.
Ты видишь, надгробье почти развалилось,.
Трава между плит безобразно пробилась
Развеян мой прах. И никто из друзей
Давно не приходит к могиле моей.
Рукою коснувшись могилы угрюмой,
О чистой душе моей, отрок, подумай.
Слезу урони на обитель мою,,
А я тебе - свет несказанный пролью.
Молитвы ттои - да возносятся выше!
Я молвлю: «Аминь!» - их на небе услышат.
Привечу, когда поприветствуешь ты,
Меня посетишь - я спущусь с высоты.
Считай, что я жив, как ты сам.
И тогда я Душою к тебе устремлюсь, окрыляя.
Не думай, что вместе мы здесь не сидим:
Я вижу тебя, хоть тобою не зрим.
Так помни ж об этом! Я вечно с тобою,
И может свершить ты деянье благое.
18 апреля состоялось XIX заседание правления Международного центра Низами Гянджеви. Как
сообщили Trend в Центре, в заседании, прошедшем под руководством сопредседателей структуры Вайры
Вике-Фрейберги и Исмаила Серагельдина в формате онлайн, приняли участие бывший президент Хорватии Иво Иосипович, бывшие президенты Болгарии Росен Плевнелиев и Петар Стоянов, бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Монтенегро Филипп Вуянович, бывший премьер-министр
Бельгии Ив Потери, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзижа, бывший руководитель Арабской лиги Амре Моусса, бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили, президент Организации по правам человека Роберта Ф.Кеннеди Керри Кеннеди, Посол доброй воли
ЮНЕСКО Марианна В.Вардинояннис, бывший заместитель генерального секретаря ООН Ноелен Хейзер,
бывший вице-президент компании «Exxon Mobile» Жан Бадершнейдер и др.
Сопредседатели Вайра Вике-Фрейберга и Исмаил Серагельдин высоко оценили внимание и
поддержку Президента Азербайджана деятельности Центра, а также постоянное развитие организации.
Они подчеркнули, что 2021 год объявлен Президентом Азербайджана «Годом Низами Гянджеви».
Продолжение следует.
Подготовила Медина ГАСАНОВА
Вышка. - 2021.- 23-29 апреля. - № 15. - С. 6 .
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В словаре Низами "тюрок" - духовный вождь, мудрый глава государства
Нынешний год, согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, объявлен
«Годом Низами Гянджеви», который по праву является одним из общепризнанных корифеев мировой поэзии. В 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения гениального азербайджанского поэта
и мыслителя.
Вот уже 30 лет в моей домашней библиотеке хранится трёхтомник «Низами Гянджеви», выпущенный
в свет на русском языке издательством «Азернешр» в 1991 году. Во вступительном слове профессора
Р.М.Алиева, составителя, автора комментариев и члена редакционной коллегии этого замечательного
издания, иллюстрированного миниатюрами, приведены такие строки из произведения Стефана Цвейга
«Звёздные часы человечества»: «...на миллион людей, составляющих народ, родится только один гений,
из миллионов... прошедших часов только один становится подлинно историческим звёздным часом. Зато,
если в искусстве явится гений, он останется жить в веках...» Низами - один из самых ярких гениев не
только азербайджанского народа, но и всего человечества. Он - редчайший феномен, в котором
сосредоточились все лучшие генетические качества - талант, ум, совесть, честь, прозорливость и
ясновидение, искони присущие нашему народу.
Мастерски, ярко, сквозь призму истории Р.М.Алиев рисует портрет и жизненный путь великого
азербайджанского поэта, жившего и творившего в эпоху, необычайно богатую на события, сыгравшие
важную роль в истории азербайджанского народа. Из этого вступления мы узнаём о том, что основным
источником информации о жизни и деятельности поэта, к сожалению, являются только, созданные им
великие произведения. Так, в результате тщательных исследований творчества Низами, произведённых в
своё время М.А.Расулзаде и другими точно установлено, что он тюрок-азербайджанец из Гянджи.
Арабский путешественник и историк Ибн Азрак ещё в 1070 году писал, что Гянджа является великой
столицей тюрков (азербайджанцев). Поэт неоднократно провозглашал, что он тюрок (вплоть до 30-х годов
XX века азербайджанцев звали тюрками). В словаре Низами «тюрок», прежде всего, служит для
обозначения справедливости, правосудия, доброты и гуманности.
Основываясь на поэму «Хоеров и Ширин» предположительной датой рождения Низами определили
1141 год, который официально и был признан ЮНЕСКО. Родился великий поэт в августе, между 17-м и
22-м числом. Из строк этой поэмы также следует, что Низами родился под созвездием Льва. Умер в 1203
году, был предан земле в родной Гяндже. На его могиле ещё в XIII веке был построен гюмбяз (купол), а в
XX веке - воздвигнут монументальный мавзолей, как символ немеркнущей славы его гениальной поэзии.
Низами - прозвище поэта, его литературный псевдоним, буквально означающий «упорядочиватель
слов». Собственное же его имя - Ильяс. Отца звали Юсуф, деда - Заки ад-Дин, прадеда - Муайяд фидДин. Подобные имена на средневековом мусульманском Востоке давали видным представителям учёного
сословия и духовенства. Полное имя поэта вошло в историю как Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф ибн
Заки Муайяд. Как видно, он родился в культурной и довольно знатной семье. Но, несмотря на свою
родовитость, семья не обладала большим достатком. И всё же она нашла возможность дать юноше
блестящее образование для того времени. Ещё в детстве Ильяс выучил Коран, который впоследствии
неоднократно цитировал в своих произведениях. Он знал мусульманское право, предания о Мухаммеде и
весь комплекс дисциплин, входивших в круг «адаб» - образованность. В те времена для продолжения
учёбы представители состоятельных семей, как правило, отправлялись в знаменитое училище
«Низамийя» в Багдаде или в Дамаск, Мекку, Каир и другие города. Однако Низами никуда не ездил, он
продолжал пополнять своё образование в родном городе, благо в 50-х годах XII века в Гж^^джу со всех
стран стекались крупнейшие учёные, поэты, писатели и зодчие. Рукописные копии произведений по
различным областям науки, написанные в самых отдалённых краях мусульманского мира, переводы,
интерпретации произведений античных авторов, арабо- и персоязычные поэтические сборники украшали
библиотеки Гянджи и были доступны поэту. Он изучал арифметику, алгебру, высшую математику,
геометрию, астрономию, химию, минералогию, медицину, логику, философию, географию, историю,
поэтику, стихосложение и т.д. Особенно поражают познания Низами в области астрономии. В своих
поэмах «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и других поэт перечисляет и профессионально
характеризует небесные светила, многие из которых стали известны европейской науке лишь после
открытия телескопа. Шарообразность земли, автономность каждой планеты, строение «вечно крутящегося небосвода», закон сохранения вещества, сущность и структура всех четырёх стихий, - всё постиг
его пытливый ум. Ему было известно также, что Сатурн имеет своё кольцо, которое в Европе было
открыто гораздо позже Галилеем. В отличие от большинства современников, Низами занимался
астрономией не ради предсказания судеб, а ради постижения тайн природы.
Разве доброе и злое людям от светил?
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Сами звёзды под влиянием злых и добрых сил...
Среди многих звездочётов разве TI встречал
Одного, кто путь по звёздам к кладу отыскал? (Перевод В.Державина)
Необычайно глубоки и разнообразны были познания Низами в области медицины. Он был знаком с
трудами античных врачей - Галена, Рази, Исхака ибн-Хусейна, Авиценны.
Низами пополнял своё образование и при тесном общении с представителями разных народов. Так,
сведения о Руси он черпал не только из книг; но и из бесед с русскими купцами, которые были основными
поставщиками пушнины на Гянджинский рынок. Приведённые в поэме «Искендер-наме» русские
собственные имена «Чудра», «Ерёма», «Купала» слово «князь», конечно, были почерпнуты поэтом в
непосредственном общении.
Низами Гянджеви был близок ко двору династии Ельдегизидов - Атабеков Азербайджана, которые
правили страной с 1137 по 1225 годы. Правители не раз посещали жилище поэта, славившегося в народе
своей мудростью и скромным образом жизни. При этом придворным поэтом он никогда не был,
довольствуясь небольшими пособиями, которые ему назначали феодальные правители за посвященные
им поэмы.
О жалованье царском позабудь,
Бродягою - слугой царя не будь,
С царём общенье бедами богато,
Он, как огонь, а ты - сухая вата!
Он полон света, но, чтобы не сжёг,
От этого огня ты будь далёк.
Кстати, эти строки великого Низами перевёл замечательный Бакинский поэт Николай Хатунцев, который долгие годы руководил Литературным объединением «Родник», созданным при редакции газеты
«Вышка» в 1963 году по инициативе известного нефтяника Али Амирова.
Прежде чем приступить к написанию, какой-либо поэмы, Низами тщательно готовился к работе. Он
добывал из самых отдалённых уголков мусульманского мира рукописи, сопоставлял их и лишь после
всестороннего освоения темы приступал к её поэтической обработке. Так, в начале поэмы «Семь
красавиц» Низами пишет:
Но, тторенье создавая, всё же я хотел,
Чтобы блеском небывалым сказ мой заблестел.
Углубился я в сказанье, стал вникать во тьму
Тайн, рассеянных когда-то по свету всему.
На арабском прочитал я всё и на дари,
Книгу Бухари прочёл я, книгу Табари.
Чтобы не было пробелов, не было потерь,
Переполненных хранилищ отпирал я дверь.
Пехлевийские в подвалах свитки я искал,
Со свечою - по листку их бережно сшивал.
И когда все книги предков изучил я сам,
Изощрился, окрылился быстрый мой калам. (Перевод В.Державина)
На протяжение всего своего творчества, в особенности в своих поздних поэмах великий Низами воспе
вал и пропагандировал прогрессивные общественнофилософские мысли о справедливом переустройстве
мироздания, гармонизации интересов личности и общества, которые в свою очередь оказали огромное
влияние на формирование и развитие духовно-культурных ценностей тюркских народов и нетюркских
народностей, проживающих на территории Азербайджана и близлежащих с ним сопредельных
территориях, участвующих в этногенезе и консолидации настоящей азербайджанской нации, а также - на
развитие культур многих стран Востока и Запада.
На произведения Низами Гянджеви было написано более сотни авторских подражаний (назира) на
азербайджанском, узбекском, персидском, турецком, арабском языках. Его поэзия оказала определенное
влияние на литературы, изобразительное и декоративно-прикладное искусство народов Ближнего и
Среднего Востока. Рукописи произведений Низами Гянджеви, а также произведения живописи,
иллюстрирующие его поэмы, хранятся во многих всемирно-известных рукописных фондах и музеях,
включая функционирующие в Лондоне - Британский музей, в Париже - Лувр, в Бостоне - Музей изящных
искусств, в Стамбуле - Музей Топканы, в Москве - Третьяковскую галерею.
Вершиной творчества Низами Гянджеви является его произведение «Хамсе», состоящее из пяти поэм:
«Сокровищница тайн», «Хоеров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искендер-наме».
Материалом к этим поэмам-романам послужили значимые исторические события из жизни различных
народов, а также конкретные факты, имеющие место в условиях формирования и развития
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государственных образований на территории Азербайджана и прилегающих к нему регионов.
Великий азербайджанец - Низами Гянджеви почти во всех своих произведениях сверкающими
красками своего поэтического таланта, воспевал природу и людей своей страны, изображал достойные
подражания исторические события в древнем и средневековом Азербайджане, тем самым с особой
любовью и гордостью подчёркивал своё азербайджанское происхождение. Так, в поэме «Сокровищница
тайн» Низами Гянджеви сельджукскую знать противопоставляет старой иранской аристократии, которая,
по мнению автора, к справедливости не стремилась, в то время, как держава сельджуков возвысилась и
обрела власть благодаря любви к справедливости.
В поэме «Хоеров и Ширин» древнеиранского шаха Кейхосрова он образно сравнивает с Луной, а
древнетюркского падишаха Афрасиаба с -Солнцем, тем самым ставя его выше перед героем-правителем
иранского народа.
В поэме «Лейли и Меджнун», написанной по мотивам известной арабской легенды, Низами Гянджеви
говорит о тюркском происхождении Лейли. В поэме «Семь красавиц» сельджукского султана Сулеймана
поэт сравнивает с мудрым пророком Соломоном.
В поэме «Искендер-намэ» Низами Гянджеви воспевает легендарную царицу амазонок Нушабе, правительницу города Барды - древнейшей столицы государства Арран, города сохранившего и не изменившего своего названия в настоящее время на территории современного Азербайджана.
Произведения Низами Гянджеви были написаны на персидском языке.
Отметим, что в средние века в странах Ближнего и Среднего Востока многие всемирно известные
поэты и мыслители создавали свои литературные произведения на персидском языке, который, начиная с
первой половины X века, стал основным литературным языком. Такие азербайджанские поэты, как Гатран
Тебризи (1010-1080), Мехсети Гянджеви (1089-1183), Хагани Ширвани (1126-1199), Абуль-ала Гянджеви
(10961159), Фелеки Ширвани (1126-1160), узбекские поэты - Пехлеван Махмуд (1248-1326), Лютфи
(1366-1465), Алишер Навои (1441-1501), индийские поэты - Амир Хоеров Дехлеви (1253-1325), Абуль
Фазл Аллами (1551-1602), Мухаммед Касим Хинду-шах Астрабади Феришта (1572-1623), Мухаммед
Кули Кутб-шах (15801611), османские (турецкие) поэты - Моулане Джала- ладдин Руми (1207-1273),
Юсуф Наби (1642-1712) прославились своими произведениями, как выдающиеся персоязычные поэты, не
являясь при этом персами.
Это объясняется, прежде всего, ролью персидского языка в формировании и развитии литературного
наследия многих народов Ближнего и Среднего Востока.
Вместе с тем он прекрасно знал родной язык, что нашло отражение во многих исконно
азербайджанских словах, использованных Низами в своих творениях. К примеру «алачыг» (шатёр),
«мунджуг» (бусы), «ушаг» (ребёнок), «йатаг» (конвой) и т.д.
В предисловии к поэме «Хоеров и Ширин» поэт среди тюрков выделяет особое сословие - «торкан-е
галлам» - «тюрки пера», то есть тюркские писатели.
Продолжение следует.
Подготовила Медина ГАСАНОВА
Вышка. - 2021.- 16-22 апреля. - № 14. - С. 8 .
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Правда есть суть поэзии
Тому, кто ведет свой род от высоких предков, подобает слушать высокие речи
Эмин Мамедов,
научный сотрудник Национального музея истории Азербайджана НАНА
Как известно, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2021-й в нашей стране
объявлен Годом Низами Гянджеви - в честь 880-летнего юбилея со дня рождения великого
азербайджанского поэта и мыслителя, корифея мировой литературы.
Низами Гянджеви - великий азербайджанский мыслитель средневековья, классик, поэт, автор
эпической поэмы «Хамсе» под общим названием «Пандж Гандж», что переводится с фарси как «Пять
драгоценностей». Первая поэма («Махзан аль-Асрар», «Сокровищница тайн») написана им в 1163 или
1176 году, вторая («Хосров и Ширин») - в 1175/1176 и 1191 гг., третья («Лейли и Меджнун», «Сведенный
с ума Лейлой») - в 1188-м, четвертая («Хафтпейкар», «Семь красавиц») - в 1197 г. и пятая («Искендернаме», «Книга Александра») - между 1194 и 1202 гг.
Не потеряй свободу!
Все пять поэм написаны в стихотворной форме маснави - двустиший, мастером которой являлся
великий Низами: поэтическое имя его переводится как «терпеливость вышивальщика». Полное имя поэта
- Низам ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс ибн Юсуф ибн Заки ибн Муайяд (1141-1209).
Родился он в 1141 году в городе Гяндже, являющемся одним из крупных экономических и
культурных центров средневекового Азербайджана в семье ремесленника-вышивальщика.
Биографические сведения о нем очень скудны, единственным источником о нем служат произведения
самого поэта. Известно, что Низами рано лишился отца, но благодаря заботам матери, умной и энергичной
женщины-курдянки, он получил хорошее для своего времени образование. В гянджинском медресе высшем духовном заведении Низами изучает Коран, мусульманское право, этику, арабскую схоластику и
логику, математику, астрономию, медицину и другие науки того времени.
В совершенстве овладев арабским языком и фарси, он усиленно занимается изучением истории,
философии, литературы и искусства, совершенствует свои познания в области естественных наук. С
глубоким интересом читает произведения античных философов, особенно Аристотеля, Платона, Сократа,
в арабском переводе, знакомится с трудами Абу Али Хусейн ибн Абдулла ибн аль-Хасан ибн Али ибн
Сина, известного на Западе как Авиценна (980-1037) и Абуль Гасан Бахманяр ибн Марзубан Аджами
Адарбайджани (993-1066).
На литературное творчество великого Низами оказали влияние такие видные персидские поэты,
как Абу Мансур Катран аль-Джили аль-Азербайджани, или Тебризи, Фахр ад-дин Горгани, Абу-ль-Маджд
Махмуд ибн Адам Санаи, Мухаммад ибн Джарир ибн Язид ибн Касират-Табари - исламский историк и
богослов.
Одним из ярких источников вдохновения оказался Хаким Абулькасим Фирдоуси Туси - видный
поэт, автор эпической поэмы «Шахнаме» («Книга царей»), в которой описывается история Персии с
древних времен до VII века. Поэтическое имя Фирдоуси переводится как «райский», поэт высоко ценил
знание: «К словам разумным ты ищи пути, весь мир пройди, чтоб знания обрести» и получил прозвище
«хаким» («мудрец», «ученый») за глубину и широту знаний.
Фирдоуси для Низами был не только источником творческого вдохновения, но и материалом для
создания поэм. Он всегда восхищался произведением Фирдоуси и поставил перед собой цель написать
героический эпос, равный по значимости, а поэму «Шахнаме» использовал как источник для создания
трех своих эпических поэм - «Семь красавиц», «Хосров и Ширин» и «Искандер-наме». Низами называл
Фирдоуси хакимом, мудрецом и большим мастером ораторского искусства.
Однако согласно Е. Э. Бертельсу, «Низами считает свои стихи выше творений Фирдоуси»: «он
собирается палас переделать в «шелк, а серебро превратить в золото».
К гениальному и неподражаемому таланту Низами присматривались еще при жизни поэта
правители феодальных государств, неоднократно пытаясь сделать его придворным поэтом, обещая
материальное благополучие и славу. Однако Низами Гянджеви не поддался соблазнам, предпочитая жить
скромно, но не терять свободу и человеческое достоинство.
Великое сказание о любви
Литературные источники дают некоторые сведения о принадлежности Низами к своеобразной
ремесленной организации «Ахи», которая в ту пору имела большое влияние в Азербайджане и странах
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Ближнего Востока. Она несла религиозно-мистическую окраску и выступала как одна из многочисленных
сект суфийских объединений, но отличалась от них тем, что более решительно выступала в защиту
городской бедноты, главным образом ремесленников. Ее члены образовали своего рода трудовые
коммуны, вкладывая личный заработок в общую казну. Они обязаны были жить исключительно своим
трудом, искренне помогая нуждающимся.
О деятельности этой организации свидетельствуют записки арабского путешественника XIV века
Ибн-Батута. «Они есть во всех странах, населенных румскими тюрками, в каждой области, в каждом
городе, в каждой деревне, - писал он о членах «Ахи». - И не найти во всем мире людей более заботливых,
чем они, к странникам и бездомным, более готовых тотчас же накормить голодного и помочь в нужде,
пресечь насилие».
Связь Низами с «Ахи» подтверждается и анализом его произведений. Почти во всех его трудах
можно найти высказывания, близкие к взглядам «Ахи». Гуманизм Низами, его человеколюбие, уважение
к людям труда, критика темных сторон современного ему общества, отрицательное отношение к насилию
и произволу - все это доказывает, что идеи, распространяемые среди членов «Ахи», сыграли
определенную роль в формировании философских воззрений поэта.
Одним из величайших художественных произведений Низами является история об одной любви,
популярная на всем Востоке, - «Лейли и Меджнун», написанная в 1188 году, когда Низами получил заказ
от правителя феодального государства ширваншаха Абу-л-Музаффар Ахсатан ибн Манучихра для
создания данного литературного шедевра - о трагической истории любви «Лейли и Меджнун». Следует
отметить, что история эта основана на реальных событиях и описывает жизнь юноши из Саудовской
Аравии по имени Каис ибн аль-Мулаувах, жившего в VII веке. Абу-л-Музаффар Ахсатан ибн Манучихр
желал, чтобы Низами в этой поэме впервые обработал для него на фарси арабское предание о несчастной
любви безумного Меджнуна к прекрасной Лейли. Эта «юная невеста» должна была быть украшена
колоритом «персидским и арабским убранством».
Вначале Низами отказался писать поэму - тема его не привлекала, она казалась ему сухой, как
выжженные солнцем арабские степи. Однако доводы 14-летнего сына поэта убедили отца, что раз основа
темы - сказание о любви, то никто лучше него не оживит это придание, а его поэма прославит его имя. И
Низами скрепя сердце согласился.
В сборе материалов ему активно помогал сын, и по мере изучения темы задание все более
вдохновляло поэта. Работа над поэмой «Лейли и Меджнун» пошла быстрее:
В отыскивании этого драгоценного товара
Ни на волосок не скользнула моя нога.
Я слагал стихи, а сердце давало ответ,
Где бы я ни царапнул, начинал бить родник.
Родом из устного народного творчества
Как отмечает сам Низами, поэму ему заказали в мае, а 30-го раджаба 584 г.(24 сентября 1188 г.)
была написана последняя строка. И если бы ему не мешали другие дела, он завершил бы ее в 14 дней.
Низами отправляет своего сына к ширваншаху, чтобы он сам вручил поэму, как и просил отца. Из
этого ясно, что единственный сын поэта Мухаммед унаследовал его поэтический дар. Сын мечтал о
карьере придворного поэта и хотел стать приближенным к юному сыну Ахсатана - Манучихру. Поэтому
отец ввел в поэму обращение к молодому принцу, в котором просит его не оставлять Мухаммеда без
внимания и назначить ему постоянное жалование. Низами неоднократно предостерегал сына не
становиться придворным поэтом, так или иначе прислуживающим шахиншаху или членам его семьи: они
часто льстят им и становятся жертвами власти.
Спустя десять лет сын поэта вернулся в отчий дом - видимо, это было связано с тем, что после
смерти ширваншаха в результате дворцовых смут юный принц не сумел унаследовать престол и власть
перешла к его брату - Шахиншаху ибн Манучихру.
Мухаммед Тюрк-заде, рожденный турчанкой, - единственный сын великого поэта Низами от
первой супруги Афаг. Первый брак поэта состоялся благодаря тому, что правитель Дербента прислал
поэту молодую рабыню родом из кыпчаков - турчанку Афаг. Низами женился на ней и полюбил от всего
сердца, и в 1174 г. она родила ему сына Мухаммеда.
Вторая поэма - «Хосров и Ширин» была поднесена сразу трем правителям - Иракскому сельджуку
Тогрулу II ибн Арслану (1177-1194), Ильдигизиду Шемсаддину Абу Джафар Мухаммеду ДжиханПехлевану (1174-1186) и его брату Муззафараддину Осман Кызыл-Арслану. За эту поэму и в память о
старшем брате он даровал Низами право владения деревней Хамдуниан из личных имений султана,
расположенной близ абхазских границ.
До завершения этой поэмы любимая жена, мать его сына, внезапно умирает, и это так потрясло
Низами, что он решил увековечить ее в образе Ширин. По мнению поэта, это стало памятником его первой
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любви. В своем высказывании о браке Низами говорил, что жена - это спутник мужа, опора и радость
жизни.
Всю свою любовь к Афаг поэт Низами перенес на сына, о котором не раз упоминает в своих
поэмах. Отцовская любовь сблизила его с сыном, он делился с ним своими заботами, посвящал в
творческие планы и замыслы. Благодаря влиянию юного Мухаммеда было создано одно из
замечательнейших произведений азербайджанской литературы и всего мира, созданного в период
мусульманского Ренессанса VIII-XIII вв. Великий Низами впервые сумел использовать в написании
поэмы фарси с большим количеством арабских заимствований, как и просил ширваншах. Стиль должен
был быть как можно более изысканным, так как «тому, кто ведет свой род от высоких предков, подобает
слушать высокие речи». Это доказывает, что правители-заказчики и сами обладали эстетическим и
литературным вкусом и были хорошо образованными людьми.
Великий творец Низами благодаря своему литературному таланту сумел объединить поэтический
подход доисламской и исламской Персии, мастерски использовал темы, бытовавшие в традиционном
устном народном творчестве, и многочисленные письменные исторические хроники. По произведениям
Низами можно проследить социально-политическую жизнь и развитие градостроительства
средневековых архитектурных памятников Азербайджана.
Смысл жизни - в труде
Великий Низами писал поэтические произведения, которые отличаются драматичностью. Сюжет
его романтических поэм выстроен очень тщательно, дабы усилить психологическую сложность
повествования. Его герои должны срочно принимать решения, чтобы познать самих себя и других. Он
рисует психологические портреты своих героев, раскрывая богатство и сложность человеческой души,
когда они сталкиваются с сильной и несокрушимой любовью. С одинаковым мастерством и глубиной
Низами изображает как простых людей, так и царственных особ, с особым теплом показывает
ремесленников и мастеровых, рисует образы художников, скульпторов, архитекторов и музыкантов,
которые часто становились ключевыми образами его поэм.
Низами был мастером романтического эпоса. В своих чувственно-эротических стихах он
объясняет, что заставляет людей вести себя так, а не иначе, раскрывая их безрассудность и величие,
борьбу, страсти и трагедии. Для Низами правда есть суть поэзии. Основываясь на таком подходе, поэт
обрушивает весь свой гнев на придворных поэтов, которые продавали свой талант за земное
вознаграждение. В творчестве Низами искал вселенскую справедливость и пытался защитить бедных, а
также исследовать невоздержанность и произвол сильных мира сего. Как отмечает сам поэт, усилия,
которые человек затрачивает на скопление богатств, - это трата сил впустую, ибо все это не обогатит его
жизнь и не продлит ее. Он пишет: «Если бы человек жил дольше благодаря пище, то всякий, кто много
ест, долго бы и жил». Он гордится тем, что подачек никогда ни от кого не выпрашивал, и пишет в «Лейли
и Меджнуне»:
Никому я не протягивал руки ради богатств,
Только перед Богом я могу протянуть руку.
Награду я получаю лишь от труда собственных рук,
Если есть у меня достаток,
то это из моей собственной сокровищницы.
Смысл жизни поэт видит именно в труде: «Ради труда пришли мы в мир, не ради пустой болтовни
пришли». И еще: «Если человек полюбит труд, то и труд полюбит его, и тогда-то и только тогда он познает
истинную радость жизни, ибо вслед за трудом приходит великий покой».
Поэтическое влияние Низами на протяжении многих веков распространялось не только на таких
великих поэтов, как Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази, азербайджанский поэт и суфийский шейх
Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммед Руми, известный как Руми или Мевляна, и Абу Мухаммад Мушарриф
(Шараф) ад-Дин Муслих ибн Абдаллах ибн Мушарриф, известный под литературным псевдонимом
Саади, Мухаммед ибн Сулейман (литературный псевдоним Физули), но и на весь тюрко-, персо- и
арабоязычный мир. Влияние это вдохновляло молодых поэтов, писателей и драматургов на протяжении
многих последующих поколений, пытавшихся подражать гениальному творению Низами. Благодаря
этому их литературные произведения внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой науки и
культуры.
Особо следует отметить, что творчество великого Низами оказало влияние на литературные
произведения современников и писателей как на Востоке, так и на Западе. Достаточно сказать, что на его
поэму «Сокровищница тайн» было около 80 подражаний, на поэму «Лейли и Меджнун» - 40, «Хосров и
Ширин» - 50, «Искендер-наме» - 25.
Низами Гянджеви, корифей азербайджанской литературы, оказал существенное влияние и на
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развитие всей европейской культуры. Его поэтический авторитет испытали на себе западные классики
художественного слова - Боккаччо, Гете, Шиллер, Байрон, Генрих Гейне и другие. Произведение
Шиллера «Турандот» было написано под непосредственным влиянием поэмы Низами «Семь красавиц».
Литературное творчество великого азербайджанского поэта будет жить вечно, так как оно создано
на основе традиционного устного народного творчества многих веков и будет передаваться из поколения
в поколение.
Kaспий. - 2021.- 10-16 апреля. - № 13. - С. 8-9.
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Появится ли детальный цифровой образ великого поэта в "Год Низами"
В этом году ожидается ряд мероприятий, посвященных поэту Низами Гянджеви. При этом, самым
лучшим способом популяризации имени поэта, возможно, стала бы оцифровка всех имеющихся данных
об этом великом мыслителе.
Фонд Гейдара Алиева и министерство культуры Азербайджана совместно с Азербайджанским
национальным музеем ковра объявили международный конкурс ковровых эскизов, посвященный
выдающемуся азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. В конкурсе могут принять участие творческие
люди старше 20 лет.
По инициативе же посольства Азербайджана в Испании в Государственном обществе почты и
телеграфа Испании были подготовлены специальные почтовые марки с изображением великого мастера
слова Низами Гянджеви, которые выпущены в оборот на всей территории Испании.
Таких сообщений с близкой тематикой в этом году встречается в разы больше обычного, так как
указом президента Ильхама Алиева 2021 год объявлен "Годом Низами Гянджеви".
Мероприятия, посвященные Низами Гянджеви, проводятся с размахом
Уже подведены итоги и названы победители международного конкурса рисунков "Чудо Хамса",
который был проведен Центром развития детей и юношества номер один при поддержке министерства
образования Азербайджана.
Дети из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Португалии приняли участие в
международном творческом онлайн-конкурсе, проводимом в трех возрастных группах (6-9, 10-13, 14-17
лет), в номинациях "Художественное чтение" и "Изобразительное искусство". Всего в конкурс было
включено 1070 картин.
Мероприятия, посвященные Низами Гянджеви, проводятся с размахом во многих странах.
Недавно в Узбекистане была организована выставка, мастер-классы и показ книг в честь великого поэта.
В Каире при сотрудничестве посольства Азербайджана в Египте и Публичной библиотеки Египта недавно
прошел симпозиум, посвященный Низами. Даже Азербайджанский государственный академический
театр оперы и балета готовит премьеру балета "Низами". Мероприятий по этому поводу будет достаточно
много, и это радует.
Низами так и не стал дворцовым поэтом
Низами Гянджеви, безусловно, является поэтом и просветителем мирового масштаба. Настоящее
имя поэта Абу Мухааммед Ильяс ибн Юсуф, а Низами Гянджеви - это псевдоним, под которым он
известен во всем мире. Всю жизнь Низами жил и творил в азербайджанском городе Гянджа. Родился
предположительно в 1149, ушел из жизни в 1209 году. Гянджа тогда входила в состав государства
Эльдегезидов.
Выдающиеся способности сделали Низами популярным на всем Ближнем Востоке. Поэта звали в
свои дворцы многие могущественные правители, но Низами так и не принял приглашений и не стал
дворцовым поэтом. Жил скромно, творил независимо и оказал влияние на творчество таких выдающихся
поэтов Востока, как Хафиз Ширази, Джалаладдин Руми и Саади.
Современные авторы обращаются к творчеству Низами
Низами создавал свои произведения на фарси, поэтому его считают классиком персидской поэзии.
Низами оказал огромное влияние на поэтическую мысль таких стран, как Афганистан, Грузия, Индия,
Иран, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан. На всем Востоке его воспринимали
как своего поэта. Многие молодые поэты, драматурги подражали его творчеству, под воздействием
творения великого мыслителя брали псевдоним Низами.
Поэт известен "Пятерицей" (по-иному "Хамса"), состоящей из пяти разных поэм. Сюда вошли
такие поэмы Низами, как "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Лейли и Меджнун", "Сем красавиц"
и "Искандернаме". Помимо всего, есть множество отдельных стихов и газелей Низами. Все эти поэмы
оказали влияние на ход развития восточной поэзии. Существуют множество версий этих поэм в
творчество разных поэтов, подражавших великому Низами.
Даже в наши дни современные авторы нередко обращаются к творчеству Низами, сочиняя новые
интерпретации на темы "Хамсы". Один из лучших современных писателей Азербайджана Фахри Угурлу
в своем сборнике рассказов "Танры даглары" ("Божьи горы") передал те же самые истории в собственной
интерпретации. "Закон Искендера", "Меджнунство Лейли" по сути те самые "Искандернаме" и "Лейли и
Меджнун", но под другим углом зрения.
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Самым известным исследователем творчества Низами является Рустам Алиев
Низами для азербайджанской поэзии - величина номер один. Давным-давно поэмы великого
просветителя были переведены на многие западноевропейские языки, конечно, есть великолепные
переводы на русский язык, и эти книги доступны каждому имеющему выход в интернет-пользователя.
Низами верил в возможность создания справедливого общества без насилия, а также в идею
справедливого правителя, по воле которого можно было бы жить в идеальном обществе.
Множество ученых-азербайджанцев детально исследовали творчество Низами в прошлом
столетии. Создано огромное количество монографий и написаны научные работы по произведениям
поэта. Пожалуй, самым известным исследователем творчества Низами Азербайджана является доктор
филологических наук, профессор Рустам Алиев. Многие исследователи наследия Низами опирались
именно на труды и переводы Рустама Алиева. Ученый помимо прочего некоторое время был заведующим
отделом низамиведения при Институте литературы имени Низами НАНА, а в 1992-1994 годах - главным
редактором журнала "Низами Гянджеви".
Конечно, Низами Гянджеви является в Азербайджане самым известным поэтом. Его именем
названы парки, станция метро, районы в Баку и Гяндже. Памятники поэту установлены не только в Баку,
Сумгайыте и Гяндже, а также в Дербенте, Кишиневе, Москве, Пекине, Риме, Санкт-Петербурге,
Ташкенте, Чебоксарах. Памятник и одноименный фонтан "Бахрам Гур" установлен в центре Баку, перед
городским фуникулером. Бронзовая скульптура изображает героя поэмы Низами Гянджеви "Семь
красавиц" - сасанидского шахиншаха Ирана Бахрам Гура.
Нет цифрового образа поэта
Казалось бы, больше и желать нечего. Великого поэта знают во многих уголках мира, но вся
информация о поэте в основном имеется в офлайн-формате. То есть реальные книги, произведения,
монографии, скульптуры, но нет как бы цифрового образа поэта, как, к примеру, в случае с Шекспиром.
Поисковые системы переполнены и сайтами, и произведениями, и экранизациями сочинений Шекспира.
На английском языке имеется столько информации, что, кажется, не хватит и всей жизни для
ознакомления даже с названиями этих публикаций.
Во всех ведущих языках мира имеется вся информация про Шекспира, все его сочинения
находятся в открытом доступе. А сколько выпущено книг, художественных и документальных фильмов
про поэта? Не сосчитать. Сколько было постановок одного Гамлета? Никто этого точно не знает, но
фильмы, постановки, аудиокниги в исполнении разных авторов можно найти в интернете.
Информация о Низами Гянджеви нуждается в концентрации и обновлении
Много ли фильмов о Низами? Есть один художественный фильм 1982 года "Низами", где в
главной роли снимался Муслим Магомаев. Если постараться, то можно подыскать и какие-то
документальные фильмы, краткие видеоматериалы. Аудиокниг Низами вообще не найти. Монографии не
опубликованы в интернете. Нет сайта, связанного с именем Низами.
Вся информация о Низами Гянджеви нуждается в концентрации и обновлении. Произведения,
иллюстрации, документальные и художественные фильмы, даже фотографии скульптур поэта должны
быть опубликованы в интернете и доступны на ведущих языках мира. Низами как поэт должен быть вновь
представлен населению Азербайджана под новой призмой. Скажем, постановок балета "Семь красавиц"
выдающегося композитора Гара Гараева, созданного по одноименной поэме Низами, было немалое
количество. В интернете же "гуляет" лишь один фильм 1982 года. А ведь этот балет демонстрировался на
многих мировых сценах, в том числе в разных постановках Театра оперы и балета Азербайджана. И нет
же.
Разрозненные офлайн-материалы о поэте в сегодняшнем цифровом мире мало что значат. Ну есть
какие-то переводы поэм Низами в небольшой библиотеке Ташкента. И что? Кто об этом знает? Даже
азербайджанские тексты существуют только в неудобном формате PDF. Читать их на ридерах нереально.
Низами на русском доступен в форматах FB2, DOC, RTF, TXT, HTML и EPUB. Для любых читалок.
Нужно создать один сайт, посвященный Низами
Кроме всего, очень мало качественных анимационных фильмов для детей на темы из
произведений Низами. И они создавались очень давно.
В год Низами, безусловно, появятся несколько книг, посвященных творчеству поэта. Но разве это
главное? Что станет с этими книгами? Кто их будет читать? Скорее всего, несколько людей, занятых
научными изысканиями в структурах, НАНА.
Идея проста: нужно один сайт, посвященный Низами на 3-4 языках, а также выделить средства
для технической поддержки и хотя бы двух-трех работников, которые занялись бы сбором информации и

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

оцифровкой материалов о Низами. И через несколько лет мы сами удивимся тому, как много всего
находилось вне поля зрения обычных пользователей о великом поэте.
Для создания анимационных, художественных и документальных фильмов нужно выделять
деньги из бюджета. Даже отдельные небольшие компании могут по заказу телеканалов создавать
неплохой контент. Просто нужно точнее ставить задачи и объяснять, что требуется зрительской
аудитории.
Для реализации указанных проектов остается примерно 10 месяцев, то есть время есть до 31
декабря, когда год Низами завершится и, возможно, придется передавать эстафету очередному великому
поэту, который тоже нуждается в популяризации.
Неделя. - 2021.- 12-18 марта. - № 59. - С. 19.
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В Узбекистане состоялась официальная церемония открытия «Года Низами Гянджеви»
В связи с объявлением Президентом Ильхамом Алиевым этого года «Годом Низами Гянджеви»
Центр азербайджанской культуры (ЦАК) имени Гейдара Алиева в Узбекистане провел церемонию
официального открытия цикла мероприятий, посвященных великому поэту.
В мероприятии приняли участие деятели науки, образования, культуры, преподаватели и студенты
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Гянджеви, ученые других
вузов, руководители Национальной академии наук Узбекистана, Союза писателей, Общества дружбы
«Узбекистан-Азербайджан», журналисты.
После открытия выставки и композиции, посвященной великому поэту в фойе Центра культуры,
участникам были вручены репродукции по мотивам произведения Низами Гянджеви «Семь красавиц», а
также произведения поэта, недавно изданные на узбекском языке по проекту ЦАК. Была
продемонстрирована выставка поделок учащихся художественного кружка при центре.
Большой интерес у участников вызвала демонстрация в рамках мероприятия национальной
женской и мужской одежды Карабаха.
Была представлена художественная композиция, подготовленная по произведениям гениального
Низами Гянджеви студентами Ташкентского государственного университета узбекского языка и
литературы имени Алишера Навои.
Директор Центра культуры Самир Аббасов отметил, что в Узбекистане будут реализованы
многочисленные мероприятия и проекты в связи с объявлением 2021 года в Азербайджане «Годом Низами
Гянджеви» в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева. Он сказал, что одной из
номинаций конкурса, объявленного в узбекской прессе об Азербайджане, является тема «Низами
Гянджеви - гений азербайджанской и мировой поэзии», в течение года в Ташкенте будет организована
международная научная конференция на тему «Жизнь и творчество Низами Гянджеви» с участием
ученых-низамиведов тюркского мира, в центральном выставочном зале - выставка копий миниатюр
произведений Низами, хранящихся в Узбекистане, Азербайджане и Турции.
С. Аббасов отметил, что наследие Низами Гянджеви широко пропагандируется в мире, 840-летие
великого поэта отмечалось под руководством и при участии великого лидера Гейдара Алиева, а затем 870летие - на государственном уровне в 2011 году по указанию Президента Ильхама Алиева. Он рассказал о
творчестве Низами Гянджеви, литературной связи Низами и Навои, вкладе гениальных поэтов в мировую
культуру.
Исполнительный директор Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, профессор
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Гянджеви Эркин
Нуриддинов отметил, что 2021 год знаменателен для азербайджанского и узбекского народов, широко
отмечаются 880-летие Низами Гянджеви, 580-летие Алишера Навои. Он назвал обе личности гордостью
тюркского мира, подчеркнул важность изучения их творчества. Э.Нуриддинов также рассказал о влиянии
личности Низами Гянджеви на творчество более поздних поэтов, на азербайджано-узбекскую дружбу.
Официальный представитель Министерства культуры Азербайджана, советник Эльнур Алиев,
присоединившись к мероприятию с видеообращением, передал участникам приветствия министра Анара
Керимова, отметил, что связям с Узбекистаном уделяется важное значение, Низами Гянджеви является
поэтом всего тюркского мира.
Эльнур Алиев назвал перевод «Хамсе» Низами Гянджеви на узбекский язык в рамках проекта
Центра культуры историческим событием и высоко оценил эту работу. Он подчеркнул, что наследие
Низами Гянджеви, которое еще больше сближает наши народы, важно для всего тюркского и исламского
мира.
Заместитель председателя Союза писателей Узбекистана, поэт Гайрат Маджид, директор
Института литературы, языкознания и фольклора Национальной академии наук, профессор Низамеддин
Махмудов, доцент Ташкентского государственного университета востоковедения имени Бируни
Атхамбек Алимбеков сказали, что были неоднократные попытки перевести произведения Низами на
узбекский язык, но полностью перевод «Хамсе» на узбекский язык и издание осуществил народный поэт
Узбекистана Джамал Камал по заказу Центра культуры. Они отметили большой интерес к творчеству
Низами Гянджеви в Узбекистане. В Ташкенте установлен памятник великому поэту, функционирует
носящий его имя Педагогический университет.
Азербайджанский ученый-тюрколог, профессор Рамиз Аскер присоединился к мероприятию с
видеообращением и рассказал о творчестве Низами Гянджеви и Алишера Навои, их вкладе в нашу
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литературу. Он подчеркнул уникальность творчества Низами, который привнес новый стиль в восточную
поэзию.
Затем был показан видеоматериал, посвященный «Году Низами Гянджеви». Видеофильм
отражает участие великого лидера Гейдара Алиева в мероприятиях, посвященных гениальному поэту,
участие Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в церемониях
открытия памятников Низами Гянджеви в нескольких городах мира, запланированные мероприятия,
связанные с «Годом Низами Гянджеви».
Выступление известного мастера макома Узбекистана, доцента Даврона Кадырова, состоящее из
произведений Низами, было встречено участниками с интересом.
Участницы танцевального ансамбля «Азербайджанские девушки» Центра культуры исполнили
наши национальные танцы.
АЗЕРТАДЖ
Бакинский рабочий. - 2021. - 18 февраля. - № 31. - С. 3.
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Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
распространил обращение музеям мира об армянском вандализме
Коллектив Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
распространил обращение музеям мира в связи с продолжающейся агрессией Армении против
Азербайджана, артиллерийским обстрелом города Гянджа и новыми угрозами государства-оккупанта.
Обращение, адресованное около 100 музеям в 5-ти континентах мира, включая такие всемирно
известные музеи мира, как Лувр (Франция), Метрополитен (США), Британский музей, Национальные
музеи Ливерпуля (Англия), Музей Прадо (Испания), Музеи Дуомо и Пинакотека Брера, Музейный
комплекс Дворец Дожей (Италия), Национальный музей Шотландии, Национальный музей Словении,
Национальная галерея Ирландии, Национальный музей Саудовской Аравии, Национальный музей
Бахрейна, Национальный музей Филиппин, Национальный музей Ирана, а также различным популярным
музейным изданиям, информационным агентствам, составлено на английском, французском, немецком,
испанском, русском, арабском, персидском и других языках. В обращении говорится о тяжелых ударах,
нанесенных оккупантом-Арменией на протяжении около 30 лет азербайджанской культуре, особо
подчеркнуто, что одной из целей этого государства является также уничтожение жемчужин
азербайджанской культуры. В обращении также отмечено, что среди около миллиона азербайджанских
граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении, есть и
сотрудники Карабахского филиала имени Хуршидбану Натаван Национального музея азербайджанской
литературы имени Низами Гянджеви. В 1992 году армянские оккупанты разгромили этот филиал, его
экспонаты были разграблены.
Коллектив музея Низами, призывающий своих коллег со всех музеев мира поднять свои голоса и
продемонстрировать солидарность для предотвращения продолжающейся агрессии Армении против
Азербайджанской Республики, заявляет, что эта оккупация в то же время наносит серьезный удар по
мировому культурному наследию и общечеловеческим ценностям.
АЗЕРТАДЖ представляет текст обращения коллектива Национального музея азербайджанской
литературы имени Низами Гянджеви музеям мира. В обращении говорится:
«Дорогие коллеги!
Несмотря на то, что мы живем в разных странах, говорим на разных языках, у нас есть одна важная
черта, которая объединяет всех нас.
И вы, и мы выполняем важную гуманную миссию - сохраняем и пропагандируем литературу,
культуру, духовные ценности.
А культура - это общая родина, не имеющая границ, которая объединяет все человечество.
Наш музей носит имя жившего в XII веке гениального Низами Гянджеви, который довольно давно
возвысился на уровень одного из самых исключительных классиков мировой литературы, его
произведения переведены на разные языки Запада и Востока, своим бесценным творчеством он оказал
большое влияние на мировую культуру.
Сегодня родной город Низами Гянджеви, который несмотря на то, что всю свою жизнь не покидал
древний азербайджанский город Гянджу, где он родился, воспевал общечеловеческие идеалы, мир между
людьми и народами, дружбу, равенство, справедливость, разрушается со стороны Армении.
Ракетный обстрел, которому подвергли вооруженные силы Армении в эти октябрьские дни
Гянджу и мирное население не только лишили жизни невинных людей, не только разрушили их дома.
Гянджа, где находится мавзолей Низами, от начала до конца является историей. Брошенные туда бомбы
и ракеты уничтожают также уникальные жемчужины культурного наследия. А Армения все еще
продолжает озвучивать новые угрозы об очередных обстрелах Гянджи. У нашего музея есть несколько
филиалов, один из которых носит имя дочери Карабахского хана, известной азербайджанской поэтессы
XIX столетия Хуршидбану Натаван, которая имела дружественные отношения с великим французским
литератором Александром Дюма. Этот филиал нашего музея находился в городе Шуше, который в
настоящее время находится под оккупацией Армении. Когда в 1992 году этот город, считающийся одной
из колыбелей нашей культуры, был оккупирован армянами, музей был разгромлен, экспонаты
разграблены, а его сотрудники уже 28 лет вынуждены переживать судьбу вынужденных переселенцев.
Это только один из азербайджанских музеев, находящихся под оккупацией Армении. На оккупированных,
разрушенных территориях были разгромлены и разграблены армянами еще 22 музея, 6 художественных
галерей, 762 культурных памятника мирового и местного значения, 927 библиотек, в которых хранились
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4 миллиона 600 тысяч книг и рукописей.
Сегодня Армения подвергает сопровождающемуся чудовищными разрушениями и человеческой
гибелью ракетному обстрелу, расположенный значительно далеко от Нагорно-Карабахского региона
город Гянджу, который считается символической культурной столицей Азербайджана, что является
обстрелом и культурного наследия мирового значения, оставшегося нам в наследство на протяжении
тысячелетий.
Мы призываем всех прогрессивных людей мира, всех, кто служит такой благородной идее, как
хранить и пропагандировать культуру, сотрудников всех музеев мира, деятелей культуры поднять голос
против армянской агрессии.
Сегодня город всемирного Низами, его могила находятся под прицелом армянских ракет.
Сегодня для предотвращения этой жестокости против людей и человечности, против культуры и
нравственности мы нуждаемся в вашем голосе, в вашей поддержке и солидарности.
Восемь столетий назад Низами Гянджеви писал: Делай ты хорошие дела, делай ты плохие дела,
поверь, старый мир не забудет их.
Уважаемый коллеги!
В эти тревожные дни мы - сотрудники музея, носящего имя Низами Гянджеви и хранящие его
память, обращаемся к вам, призывая продемонстрировать солидарность в защите родного города Низами
Гянджи, Родины Низами - Азербайджана от агрессии и усиливающихся разрушительных намерений
Армении.
Как говорил Низами, история и время не забудут - ни вашу благородность, миролюбивые усилия,
ни направленные против человечности преступления оккупационной Армении, превратившей терроризм
в свою государственную политику!».
АЗЕРТАДЖ
Бакинский рабочий. - 2020. - 16 октября. - № 182. - С. 8.
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Заявление от имени членов сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви
Мир и справедливость Нагорному Карабаху!
Сопредседатели и члены правления Международного центра Низами Гянджеви выступили с
заявлением "Мир и справедливость Нагорному Карабаху".
АЗЕРТАДЖ представляет заявление:
«Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в
рамках границ, признанных международной общественностью и ООН.
Азербайджан получил мощную законную международную поддержку: Совет Безопасности ООН
принял четыре резолюции, требующие безоговорочного вывода войск Армении с оккупированных
территорий. Международная общественность ещё раз подтвердила, что не признает территории,
захваченные военным путем. Применение силы незаконным путем не может быть обосновано ни в какой
форме. Мы решительно осуждаем обстрел азербайджанских граждан и гражданских объектов вдоль
границы двух стран. Необходимо остановить незаконную деятельность, а также незаконное расселение
на оккупированных территориях Азербайджана.
Несмотря на провокации, нарушение режима прекращения огня Азербайджан опять проявляет
терпение и стремится исправить ситуацию посредством соответствующих законных каналов. Конфликт
продолжается за счёт кровопролития и утраты ресурсов.
Теперь время активизации всех возможных дипломатических каналов. ООН и Европейский Союз
должны немедленно призвать к миру и предотвратить очередную военную деятельность, используя все
возможные средства на международном уровне. Однако необходимо продвижение в направлении поиска
для урегулирования многолетнего конфликта. Один из главных принципов Международного центра
Низами Гянджеви заключается в стремлении к миру миротворческими путями. Таким образом, мы
призываем международную общественность обеспечить выполнение предыдущих резолюций, в
частности резолюций Совета Безопасности ООН, восстановить территориальную целостность
Азербайджана в рамках международного права, вывести вооруженные силы Армении с оккупированных
территорий Азербайджана и добиться устойчивого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
Переговорный процесс по урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей
Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США не дал никаких реальных результатов. Для обеспечения
целенаправленных переговоров по достижению устойчивого мира сопредседатели, получившие мандаты
благодаря Хельсинкскому итоговому акту и резолюциям Совета Безопасности ООН, должны вдвое
повысить усилия.
Не поддаются здравому смыслу, что во время борьбы всего человечества с общим врагом COVID19 мы должны использовать всю нашу энергию и ресурсы на убийство и уничтожение друг друга.
Опираясь на логику и основываясь на принцип верховенства закона, давайте мирным путем урегулируем
нагорно-карабахский конфликт.
Истинный мир важнее, и он может быть построен только на основе справедливости и
инклюзивности. Это соответствует обязанностям Европейского Союза и создаст определенное оживление
в 75-ю годовщину ООН. Таким образом, приложив совместные усилия с международной
общественностью, давайте оставим позади несправедливость и создадим основу для лучшего будущего
на основе глобальных призывов.
Вайра Вике-Фрейберга
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,
президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах
Исмаил Серагельдин
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,
вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах
Принц Турки бин Фейсал бин Абдулазиз Аль Сауд
председатель Центра исследований и изучения ислама Фонда Короля Фейсала
Абдулазиз аль-Тувейджри
бывший генеральный директор ИСЕСКО
Шовкет Азиз
премьер-министр Пакистана в 2004-2007 годах
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Рашид Алимов
генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества в 2016-2019 годах
Росалия Артега Серрано бывший президент Эквадора
Сали Бериша
президент Албании в 1992-1997 годах премьер-министр Албании в 2005-2013 годах
Хикмет Четин
министр иностранных дел Турции в 1991-1994 годах
Эмиль Константинеску
президент Румынии в 1996-2000 годах
Мирко Светкович
премьер-министр Сербии в 2008-2012 годах
Франко Фраттини
министр иностранных дел Италии в 2002-2004, 2008-2011 годах,
европейский комиссар по вопросам справедливости, свободы и безопасности в 2004-2008 годах
Амина Гуриб-Факим
президент Мавритании в 2015-2018 годах
Ян Фишер
премьер-министр Чешской Республики в 2009-2010 годах
Экмеледдин Ихсаноглу
генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества в 2004-2014 годах
Младен Иванич
член Президиума Боснии и Герцеговины в 2014-2018 годах
Далия Ицик
бывший президент и бывший председатель парламента Израиля
Георгий Иванов
президент Республики Северная Македония в 2009-2019 годах
Иво Йосипович президент Хорватии в 2010-2015 годах
Ядранка Косор премьер-министр Хорватии в 2009-2011 годах
Александр Квасневский
президент Польши в 1995-2005 годах
Ив Летерме
премьер-министр Бельгии в 2008, 2009-2011 годах
Златко Лагумчия
премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах,
заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Боснии и Герцеговины в 2012-2015
годах Петру Лучинский президент Молдовы в 1997-2001 годах
Амр Муса генеральный секретарь Лиги арабских стран в 2001-2011 годах, министр иностранных
дел Египта в 1991-2001 годах
Эльнур Алиев
исполнительный директор Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов
генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Реджеп Меидани
президент Албании в 1997-2002 годах
Буяр Нишани
президент Албании в 2012-2017 годах
Жомарт Оторбаев премьер-министр Кыргызстана в 2014-2015 годах
Эльза Пападеметру бывший вице-президент парламента Греции
Рошен Плевнелиев президент Болгарии в 2012-2017 годах
Оскар Рибас Рейг премьер-министр Андорры в 1982-1984, 1990-1994 годах
Петер Стоянов
президент Болгарии в 1997-2002 годах
Борис Тадич президент Сербии в 2004-2012 годах
Эка Ткелашвили заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах Филип Вуянович
президент Монтенегро в 2003-2018 годах
Виктор Ющенко президент Украины в 2005-2010 годах
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Катерина Ющенко
первая леди Украины в 2005-2010 годах
Валдис Затлерс президент Латвии в 2007-2011 годах».
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Мюзикл «Лейли и Меджнун»
Серьезные проекты предполагают профессиональное решение
Галина МИКЕЛАДЗЕ
Как известно, во дворце Гейдара Алиева состоялась премьера мюзикла «Лейли и Меджнун», и
сегодня, приступая к журналистскому отчету об этом событии, стремлюсь не упустить ни одной детали
из впечатлений, которые, скорее по долгу службы, чем по зову сердца, предстоит изложить.
…Скоро восемь вечера, и, как всегда, внимательно присматриваюсь к нарядно одетым, празднично
настроенным обладателям пригласительных билетов, торопливо поднимающимся по лестницам Дворца в
предвкушении встречи с чем-то новым, радуюсь за бакинцев, которые нередко получают такие вот
подарки, как премьеры, встречи с интересными гостями, представлениями, поднимающими настроение и
украшающими занятые трудом будни.
Заражаясь и сама возможностью встретиться с образцом современного искусства, подобно
которому отдает предпочтение нынешняя продвинутая молодежь, надеюсь восполнить пробелы в
приобщении к тому, за чем, увы, не могла угнаться в современных, активно развивающихся реалиях.
Тем более что сегодня предстоит увидеть, как в наших условиях молодежь интерпретирует
творение гения Низами Гянджеви, 870-летию которого посвящают свой мюзикл авторы
многообещающего проекта.
Может быть, печально, что я не знаю отличительных особенностей жанра хип-хоп, что такое рэп и
R&B, которые инициаторы проекта, как заявлено, положили в основу стилистики своего мюзикла, но
надеюсь испытать удовлетворение от того, что познакомлюсь с тем новым, от чего «тащится» молодежь,
а я безнадежно отстала. Познакомлюсь и благодаря реакции искушенного, надеюсь, зрительного зала. Уж
она-то, молодежь, пришедшая во Дворец как на праздник, вольно или невольно просветит
мое ретроградское миропонимание. Все-таки речь пойдет о великом поэте XII века, его бессмертной
поэме, любви, пронизанной его философскими воззрениями на этот уникальный феномен — заявка,
прямо скажем, не только многообещающая, но чрезвычайно смелая…
О том, как задуман мюзикл, кто его будет исполнять, мои молодые коллеги уже описывали.
Опубликовали они и интервью с исполнителями главных ролей, которые в радужных тонах заверили
читателей в том, что зрителям будут преподнесены уникальные танцы и костюмы, что предложенные
номера — вокальные и музыкальные — поразят виртуозным исполнением. Еще бы — если в
представлении участвует сам Алим Гасымов, голос которого поистине сводит с ума и вызывает ощущение
полета в космос.
На протяжении спектакля зал отмечал удачи. Действительно потрясающе звучат записи в
исполнении ансамбля — ритмической группы «Натиг», отрывки из мугамов, «вкусных» и популярных
песен из репертуара раскрученных звезд. Но… Того шквала аплодисментов, который, судя по анонсам,
должен был неотступно звучать по мере развития интриги, увы, не случилось. Как и самой интриги,
которая и в мюзикле составляет стержень, здесь явно не планировалось даже по сценарию.
Несмотря на отдельные попытки создать видимость драматургии, вместо спектакля здесь больше
получился дивертисмент, проще говоря, обыкновенный, хоть и сделанный с претензией на роскошное
зрелище, концерт. Не могут же объединить в целостное, событийное мероприятие сцены переговоров по
мобильникам одетых в современные джинсы девушек и юношей, периодически рассказывающих друг
другу о своих странных снах, читающих текст поэмы «Лейли и Меджнун» и, в конце концов,
произносящих (кстати, под овации части зрительного зала) слова признания в любви.
Мало всего этого для спектакля под святым для всех нас названием «Лейли и Меджнун», скупо для
Низами, который так много на века сказал человечеству этим своим произведением.
Искушенные люди говорят, что в новом проекте мало и от жанра хип-хоп, и от рэпа, но это их дело,
пусть разбираются сами в том, что, на мой взгляд, не имеет принципиального значения как минимум
потому, что не входит в число приоритетов нашей культуры. Однако очень волнует заявление авторов
проекта о том, что, по примеру известных во всем мире мюзиклов — таких, как «Нотр дам де Пари»,
«Чикаго», «Ромео и Джульетта» и др., они собираются вывозить свое детище за пределы Азербайджана и
там удивлять публику нашей национальной самобытностью. А вот это уже предмет серьезных опасений.
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Как говорил наш любимый Муслим Магомаев, светиться на людях надо в том качестве, в котором
мы первые и непревзойденные. Тогда нас будут знать, уважать и приглашать.
У нас есть мугам, у нас есть Алим Гасымов, есть великие музыкальные шедевры и многое другое
— этим можно сначала удивлять, а потом прославиться, но при абсолютном умении сохранять тот
неувядающий аромат, который присущ всему этому, как и творениям того же Низами и его времени.
Можно даже отклоняться от великого текста, можно освободиться от предпочтений моды на одежду
или от бытовых деталей — это простительно, это доходчивее и скорее возьмет за живое. Но нельзя
миновать дух великого классика и превратить в схему его творение.
По мне, в общем-то, оправданное стремление строить понятные современной публике
представления на устоявшемся материале из классики оправдано лишь в тех случаях, когда есть умение
талантливо адаптировать истинные ценности к современным условиям на благо общества. Иначе это
несерьезно и безответственно. Тем более, когда делается самонадеянно и непрофессионально.
Думаю, что Ирада Гезалова, автор сценария и режиссер в одном лице, предъявила ожидавшей чуда
публике все еще сырой материал.
Тот, что не достиг глубины, которой заслуживает и достоин мюзикл с емким названием
«Лейли и Меджнун», к тому же еще приуроченный к 870-летию великого Низами.
Бакинский рабочий.- 2011.- 20 декабря.- С.6.
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В мемориальном комплексе «Хамсэ» в Гяндже открылся памятник Низами
21 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Гянджу принял участие в
открытии памятника Низами Гянджеви в мемориальном комплексе «Хамсэ».
Глава государства снял покрывало с памятника гениальному поэту, возложил цветы.
Было сообщено, что в строительстве комплекса, созданного по мотивам произведений
Низами Гянджеви, были использованы традиции древней азербайджанской архитектуры. В комплексе
установлены скульптурные композиции, посвященные каждой из поэм Низами Гянджеви —
«Лейли и Меджнун», «Сокровищница тайн», «Семь красавиц», «Хосров и Ширин», «Искандернаме».
Таким образом, получилось уникальное произведение искусства, отражающее творчество Низами.
Привязанность к корням, сохранение культурных ценностей наших предков являются одними из
фундаментальных принципов политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Создание
мемориального комплекса «Хамсэ», являющегося одним из важных шагов по увековечению памяти
Низами Гянджеви, вновь подтверждает какое огромное значение глава государства придает творчеству
великого азербайджанского поэта и мыслителя.
Azertag.com
Бакинский рабочий.- 2012.- 24 января.- С.4.
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Сокровища великой «Пятерицы»
«Хамсе» с миниатюрами Ягуб бека - один из мировых шедевров жанра
Джамиля ГАСАНЗАДЕ
Известно, что наиболее иллюстрируемым произведением восточной литературы, наряду с
поэмой Фирдовси, была «Хамсе» Низами. Он питал характерное для средневекового мусульманского
поэта пристрастие к живописи и другим искусствам. В его поэмах есть персонажи — художники,
рисующие портреты, которые потом играют ключевую роль в сюжете поэмы, архитекторы-декораторы,
украшающие дворцы мозаикой и символическими фресками, даже скульпторы, а живопись и ее
символическая связь с действительностью имеют философский смысл
Поколения художников-миниатюристов отплатили Низами особенной благодарностью за глубокое
понимание их искусства, создав тысячи миниатюр по мотивам его поэм. Сегодня, после всех нашествий,
усобиц, пожаров и разграблений, прокатившихся по странам Востока за восемь веков, гибели рукописей,
мировые коллекции насчитывают свыше 2000 учтенных миниатюр — иллюстраций к поэмам Низами. И
в год празднования юбилея великого поэта особенно интересно посмотреть на его творчество сквозь
многоцветную призму родной миниатюры. Лучше всего — на примере «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
г. (Стамбул, Музей Топгапы).
Она богато иллюстрирована жанровыми сценами с многочисленными деталями быта, в их числе и
миниатюры посещений Бахрамом Гуром дворцов семи красавиц. Особенно привлекательны среди них
изображающие Бахрама Гура в красном, желтом, зеленом и сандаловом дворцах.
Эту же рукопись в начале XVI века, в эпоху правления шаха Исмаила, украсили и другие
миниатюры, например, «Искендер и пастух» и «Искендер и Нушабе». Среди них некоторые принадлежат
кисти самого Султана Мухаммеда — корифея азербайджанской школы миниатюры. Три из них изъяты из
рукописи и перешли в коллекцию Кейра в Лондоне.
Миниатюры «Хамсе» Ягуб бека расширяют наши неполные представления об искусстве той эпохи,
дают
уникальное
свидетельство
первых
шагов
зарождающейся сефевидской школы
в
столице белобаранной династии, а позже к ним прибавятся и миниатюры, выполненные при шахе
Исмаиле I.
В начале XVI века в Тебриз, столицу Сефевидов, стеклись богатый и причудливый тебризский
дворцовый стиль XV века и академический и вместе с тем «натуралистический» стиль Бехзада.
Бесспорно, миниатюры рукописи «Хамсе» Низами из Музея Топгапы в Стамбуле являются
наиболее крупным памятником не только эпохи Ягуб бека, но и эпохи шаха Исмаила. Среди миниатюр
того времени можно различить несколько манер. Одну из них составляют миниатюры
«Искендер и Нушабе», «Бахрам Гур в сандаловом дворце» и другие.
В первой изображено, как царица Нушабе преподносит Искендеру, явившемуся во дворец под
видом посла, его же портрет и дает понять, что он опознан. Сама царица восседает на резной тахте,
узорчатые створки которой богато декорированы. Рядом Искендер со своим портретом в руках. Нушабе в
темно-голубом и красном плаще сверху, в золотой короне и на золотом, богато украшенном троне; на нем
— платье зеленое и голубой халат.
Сказочный характер придает сцене трактовка утеса на горизонте, вздымающегося до верхней
границы в виде головок химер, улыбающихся бородатых существ с дьявольским оскалом, сморщенных
старушечьих головок. Также антропоморфно трактован и силуэт холма: громоздящиеся друг на друга
головки образуют его массив холма — один из распространенных мотивов, особенно
в тебризской миниатюрной живописи, отражающий пантеистическое восприятие природы.
Прекрасен лист «Хосров видит купающуюся Ширин». Живописные холмы, мягко переходящие
один в другой, направляют взгляды зрителя от фигуры Ширин в левом нижнем углу композиции к
расположенному по диагонали всаднику в правом верхнем углу. Изысканна гамма цветов: голубая фите
купающейся в ручье Ширин, серебро воды, мягкие пепельно-серые, охристые и зеленые тона пейзажа —
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все это создает тонкую осеннюю палитру произведения. Ярким акцентом выделяется рыжий
конь Хосрова.
Как видим, при относительной немногочисленности памятников произведения эпохи шаха
Исмаила I дают поистине бесценные материалы, без которых было бы невозможно объяснить взлет и
столь широкую экспансию стиля на всем Ближнем Востоке. Принципиально важным является и то, что
эти произведения позволяют опровергнуть ошибочное мнение о том, что расцвет тебризской миниатюры
связан с переездом в Тебриз в 1522 г. Кямаледдина Бехзада и назначением его главой шахских
мастерских.
В целом миниатюры к поэмам Низами, исполненные тебризскими мастерами в течение двух
столетий, дают полную картину эволюции стиля и непрерывности ее развития. И сейчас, когда за
последние несколько десятилетий выявлены многочисленные шедевры тебризской досефевидской
живописи, становятся ясными, не требующими доказательств, преемственность школы Султана
Мухаммеда, ее прочная связь с предыдущими веками развития школы.
Азербайджанские известия. -2012. – 15 февраля.– С. 3.
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Литературный новатор XII века
В Ташкенте прошел вечер, посвященный азербайджанскому поэту Низами Гянджеви
С.Алиева
В Ташкентском институте инженеров железнодорожного транспорта (ТашИИТ) прошел
литературно-художественный
вечер,
посвященный
великим
поэтам
средневековья
Низами Гянджеви и Алишеру Навои. Вечер был подготовлен совместными усилиями Посольства
Азербайджана в Узбекистане и Мирабадского академического лицея при ТашИИТ. В мероприятии
приняли участие сотрудники посольства, председатель Совета обществ дружбы Узбекистана с
зарубежными странами академик Саидахрор Гулямов, сотрудники Общества азербайджано-узбекской
дружбы, деятели культуры, преподаватели и студенты института и лицея (Trendlife).
В фойе института была представлена экспозиция фотоматериалов, отражающая достижения,
историю, природу и искусство Азербайджана, а также выставка книг Низами Гянджеви и Алишера Навои
на азербайджанском и узбекском языках.
Открывая вечер, проректор ТашИИТ Батыр Закиров отметил необходимость таких мероприятий
для знакомства узбекских студентов и школьников с культурой и историей братского Азербайджана.
Временный поверенный в делах Азербайджана в Узбекистане Акиф Алиев рассказал о роли и месте
поэтов Низами и Навои в мировой поэзии, о мероприятиях, осуществляемых в наших республиках для
изучения и пропаганды творчества этих двух гениев.
Второй секретарь посольства Сабухи Ахмедов в своем выступлении рассказал об исторических
связях азербайджанского и узбекского народов. Один из победителей конкурса "Что я знаю об
Азербайджане", студентка Мирабадского лицея Екатерина Юдина представила презентацию
"Азербайджан - лето 2010 года", составленную из ее собственных фотографий, снятых во время
пребывания в Азербайджане.
Были продемонстрированы кадры из кинофильма "Низами" (1982 г.), в главной роли которого
снялся незабвенный певец и композитор Муслим Магомаев.
Студенты лицея исполнили литературные композиции из произведений Низами и Навои на
азербайджанском, узбекском и английском языках.
Здесь же отметим, что Низами, или "Нанизывающий слова" (подлинное имя поэта - Ильяс сын
Юсуфа), жил и творил в XII веке на Кавказе - в Гяндже (отсюда псевдоним - "из Гянджи"). Город этот,
стоявший на Великом шелковом пути, по свидетельству арабского путешественника Ибн Азрака,
посетившего его почти за сто лет до рождения поэта, "является великой столицей тюрков". Родился
Низами в 1141 году в семье ученых-богословов и получил, судя по содержанию его произведений,
всестороннее философское, филологическое образование, знал, помимо родного азербайджанского, язык
науки и религии (арабский) и язык поэзии (персидский), изучал математику, алгебру, геометрию,
астрономию, медицину, логику, историю, "за короткую жизнь прошел все науки - от кольца Сатурна до
центра земли и стал кладезем знаний всех предметов", или стихами: все книги предков изучал я сам,
изощрялся, окрылялся быстрый мой калам (перевод В.Державина). Вехи жизненного пути запечатлены в
его поэмах, из коих мы знаем, что слава Низами как лирика-философа быстро росла, что он отказался от
участи быть придворным поэтом, отвергал "тленные и преходящие мирские соблазны", жил на гонорары,
получаемые за сочинения, которые ему заказывались.
Однажды правитель Дербента подарил ему в качестве гонорара рабыню-тюрчанку Афак, Низами
было тогда чуть за тридцать, и она стала его женой, музой его творчества, матерью его единственного
сына Мухаммеда. Противник полигамии (многоженства) Низами писал: "Одной жены тебе достаточно,
ибо муж со множеством жен - одинок".
Есть у Низами касыда-ода, в которой, как в известном жанре памятников, он говорит о себе, вкладе
в поэзию: "Я царем царей в державе мудрых мыслей стал. Повелителем пространства, шахом времени я
стал... В царстве благозвучных песен не делюсь ни с кем я властью..." (перевод И.Борисовой). Этот взгляд
на себя подтверждается многогранным, ярким, поистине великим литературным наследием Низами,
который вошел в историю литературы как автор - помимо большого количества стихотворений во всех
жанрах восточной поэзии - пяти поэм Хамсе: "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин",
"Лейли и Меджнун", "Семь красавиц" и "Искандер-наме" в двух частях (Книга об Александре
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Македонском), сюжеты которых на протяжении многих веков вызывали и продолжают вызывать
подражания на Востоке...
Зеркало. – 2012. – 8 марта. – С. 8.
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Памяти великого поэта
В Италии завершились Дни культуры Азербайджана
Тамара БАГИРОВА
В минувшие выходные в крупнейшем концертном комплексе Рима «Auditorium della Musika»
состоялась церемония завершения Дней культуры Азербайджана в Италии, организованных по
инициативе Фонда Гeйдaра Aлиeва, Министерства культуры и туризма Азербайджана и при поддержке
посольства нашей страны в Италии и мэрии Рима.
Стартовали Дни культуры Азербайджана в Италии концертами Азербайджанского
государственного ансамбля танца, камерного хора «Бута», ритм-группы «Натиг», исполнителей классики
и мугама. Концерты, которые прошли в театре Кариньяно в Турине, в театре Малибран в Венеции, в
Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, имели большой успех.
А кульминацией Дней культуры Азербайджана в Италии стало открытие памятника великому поэту
Низами в знаменитом парке Вилла Боргезе в Риме. Этот важный шаг направлен на увековечение памяти
Низами Гянджеви, пропаганду его художественного наследия и классической азербайджанской
литературы в мировом масштабе.
Это событие произошло при поддержке Фонда Гeйдaра Aлиeва и участии посольства Азербайджана
в Италии. Оно стало одним из результатов воплощения в жизнь распоряжения президента Азербайджана
«О проведении 870-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и мыслителя
Низами Гянджеви».
Авторы
памятника
гениальному
поэту
в
Риме
—
народный
художник Салхаб Мамедов и заслуженный художник Али Ибадуллаев. Проект также утвержден
комиссией по истории и искусству мэрии Рима.
В церемонии приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гeйдaра Aлиeва
Мехрибан Aлиeва. Заведующая международным отделом городской мэрии Рима Серена Форни, выступая
на мероприятии, расценила открытие в Риме памятника Низами Гянджеви как символ дружбы и часть
сотрудничества между двумя странами. Высоко оценив творчество Низами Гянджеви, профессор
Неапольского университета востоковедения Минели Бернардини назвал произведения гениального поэта,
родившегося в азербайджанском городе Гянджа, бесценной сокровищницей на все времена. «Низами
хорошо знают и в Италии», — сказал ученый, отметив, что произведения гениального сына нашего народа
переведены на итальянский язык и пользуются любовью, все его творчество имеет общечеловеческое
значение.
Первая леди Азербайджана Мехрибан Aлиeва приняла участие и в торжественной церемонии
закрытия Дней культуры. Она сообщила, в частности, что осенью этого года в Азербайджане будут
проходить Дни итальянской культуры, а в конце этого года в Италии будет организована выставка под
названием «Полет в Баку», отражающая современное искусство Азербайджана.
Поблагодарив президента Фонда Гeйдaра Aлиeва за вклад в укрепление сотрудничества между
двумя странами, мэр города Рима Джанни Алеманно вручил Мехрибан ханым Aлиeвой памятный
подарок. Он особо подчеркнул важность открытия авиарейса между Баку и Римом.
Примечательно, что в эти же дни в Риме состоялась и презентация журнала «Баку». Открывший
торжественную церемонию известный итальянский телеведущий Массимо Гини, говоря о древней
истории, богатой культуре Азербайджана, подчеркнул, что страна, расположенная на стыке Востока и
Запада, сегодня выступает в качестве платформы межкультурного и межцивилизационного диалога.
Журнал «Баку», который начал издаваться в 2007 году в Москве на русском языке, превратился в
известный на международной арене печатный орган с высоким рейтингом. Англоязычная версия журнала,
презентованная ранее в Москве и Лондоне, сейчас имеет в Европе широкую читательскую аудиторию.
Азербайджанские известия. -2011. – 24 апреля. – С. 1.
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В Риме состоялась церемония открытия памятника гениальному Низами Гянджеви
В церемонии приняла участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева
В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2011 года
«О проведении 870-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и мыслителя
Низами Гянджеви», в рамках цикла мероприятий, посвященных юбилею поэта,
20 апреля при поддержке Фонда Гейдара Алиева и участии посольства Азербайджана в Италии в
знаменитом парке Вилла Боргезе в Риме состоялось открытие памятника великому мастеру слова.
В церемонии приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара
Алиева Мехрибан Алиева.
Первая леди Мехрибан Алиева и заведующая международным отделом городской мэрии Рима
Серена Форни сняли белое покрывало с памятника.
К памятнику был возложен венок.
Выступая на мероприятии, Серена Форни выразила признательность первой леди
Азербайджана Мехрибан Алиевой за участие в этой церемонии, расценила открытие в Риме памятника
Низами Гянджеви как символ дружбы между двумя странами.
Расценив установление в Риме памятника гениальному азербайджанскому поэту также как часть
сотрудничества между двумя странами, Серена Форни отметила, что в последнее время благодаря
усилиям Мехрибан ханум Алиевой в Риме был проведен ряд мер.
Серена Форни также подчеркнула значение состоявшегося в прошлом году в Риме мероприятия,
посвященного 20-й годовщине восстановления независимости Азербайджана.
Высоко
оценив
творчество
Низами Гянджеви,
профессор Неапольского университета
востоковедения Минели Бернардини назвал произведения гениального поэта, родившегося в
азербайджанском городе Гянджа, бесценной сокровищницей на все времена.
Профессор отметил, что творчество гениального Низами, принадлежа азербайджанскому народу,
также представляет большое значение для других народов. «Низами хорошо знают и в Италии», — сказал
ученый, отметив, что произведения гениального сына нашего народа переведены на итальянский язык и
пользуются любовью, все его творчество имеет общечеловеческое значение.
На церемонии выступила первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.
Выразив признательность людям, причастным к установке памятника, Мехрибан ханум Алиева
напомнила, что в эти дни в Италии проводятся Дни азербайджанской культуры, и отметила, что открытие
величественного памятника гениальному поэту стало кульминационной точкой этих событий.
«Низами Гянджеви является одной из самых выдающихся личностей культуры и истории
Азербайджана», — сказала Мехрибан ханум Алиева, отметив, что творчество Низами пользуется
любовью во всем мире. Она напомнила, что в связи с 850-летием поэта 1991 год был объявлен ЮНЕСКО
Годом Низами Гянджеви. Сегодня рукописи поэта хранятся во многих библиотеках и архивах мира.
Мехрибан ханум Алиева подчеркнула, что творчество Низами отличается высоким мастерством,
размышлениями о добре и справедливости. Она отметила, что еще в средние века — в эпоху Возрождения
многие европейские поэты обращались к произведениям Низами.
Подчеркнув,
что
мавзолей
гениального
Низами
в
древнем
азербайджанском
городе Гянджа охраняется государством как памятник культуры и истории, первая леди
Азербайджана Мехрибан Алиева сказала:
— Я уверена, что открытие в таком знаменитом парке, в сердце Рима этого памятника гениальному
поэту, философу и гуманисту повысит в Италии внимание и интерес к его творчеству и поэзии. В то же
время это событие, несомненно, внесет вклад в укрепление связей между нашими странами в культурной
и гуманитарной сферах.
Сегодня Италия и Азербайджан являются партнерами, можно сказать, во всех областях, и наши
встречи в культурной сфере уже носят традиционный характер.
В декабре прошлого года в Риме состоялся Вечер Азербайджана, посвященный 20-й годовщине
восстановления независимости нашей страны. В Римском театре оперы прозвучали азербайджанская
музыка и мугам, была организована выставка, отражающая старинную школу ковроткачества
Азербайджана. А в конце этого года будет организована выставка под названием «Полет в Баку»,
отражающая современное искусство Азербайджана.
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Проходящие в этом месяце в столице и других городах Италии Дни азербайджанской культуры
были встречены с очень большим интересом и вниманием. А осенью этого года уже в Азербайджане будут
проходить Дни итальянской культуры. Хотела бы заверить вас в том, что в нашей стране очень хорошо
знают и любят богатую историю, культуру, искусство, музыку, школу живописи и архитектуры Италии.
«Культура и искусство являются прекрасным средством для общения и лучшего взаимопонимания
между людьми», — сказала Мехрибан ханум Алиева, выразив уверенность, что в дальнейшем между
двумя странами будет еще больше встреч и совместных интересных проектов, наше сотрудничество
станет еще крепче.
Авторы памятника гениальному поэту в Риме — народный художник Салхаб Мамедов и
заслуженный художник Али Ибадуллаев. Проект также утвержден комиссией по истории и искусству
мэрии Рима.
Установка памятника гениальному поэту в столице Италии вновь подтвердила, что творчество
Низами, являющееся уникальным явлением художественной мысли человечества, уже более восьми
столетий составляет неотъемлемую часть духовности нашего народа. Своим творчеством, которое носит
общечеловеческую суть и обладает волшебной поэтической силой, Низами Гянджеви обогатил восточное
художественное мышление научно-философскими суждениями и возвысил поэзию. Бессмертные
произведения великого мастера слова, открывшие новую яркую страницу в летописи художественной
мысли человечества, и сегодня служат морально-нравственному совершенствованию людей.
Открывшийся в Риме памятник стал важным шагом, направленным на выполнение соответствующего
Распоряжения Президента Азербайджана, увековечение памяти Низами Гянджеви, пропаганду его
художественного наследия и классической азербайджанской литературы в мировом масштабе.
Azertag.com
Бакинский рабочий.- 2012.- 21 апреля.- С.1-2.
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Мир Низами в коврах"
В Государственном музее азербайджанского ковра и народно-прикладного искусства им.
Л.Керимова состоялось открытие выставки "Мир Низами в коврах". Как передает Trend Life, на выставке
представлено 35 экспонатов, это ковры, вышивка, металлические и фарфоровые изделия.
Открывая экспозицию, директор музея Ройя Тагиева отметила, что выставка приурочена к 870летию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Тагиева рассказала об экспонатах, которые
созданы по мотивам его произведений.
Было отмечено, что ковер "Лейли и Меджнун" был подвергнут консервации для лучшей
сохранности специалистами Научно-реставрационного центра. Посетителям выставки был
продемонстрирован музыкальный видеоролик, посвященный Низами. На открытии выставки
присутствовали заслуженный деятель искусств, композитор, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли
Сардар Фараджев, научный сотрудник Института литературы им. Низами Зохра Абдуллаева, а также
художники по коврам.
Зеркало.- 2011.- 28 декабря.- С.8.
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Ilham Aliyev declares 2021 as Year of Nizami Ganjavi
By Laman Ismayilova
President Ilham Aliyev has signed an order declaring 2021 the "Year of Nizami Ganjavi" in Azerbaijan.
The 880th anniversary of the great poet and thinker Nizami Ganjavi will be celebrated in the country this
year.
The head of state declared this year the "Year of Nizami Ganjavi" in Azerbaijan, taking into account the
exceptional importance of the poet's work, which always calls people to moral perfection and instills high spiritual
qualities as an achievement of human culture.
The Cabinet of Ministers has been instructed to develop and implement an action plan for the Nizami
Ganjavi Year.
Nizami's legacy is of great importance for Azerbaijani culture. The poet, who began by writing lyrics in
short forms – gasida, gazal, rubai has gained popularity all over the world.
The works of Nizami Ganjavi were translated into many languages. The rare manuscript copies of his works
are kept and preserved like precious pearls in famous libraries, museums and literary foundations in cities such as
Moscow, St. Petersburg, Baku, Tashkent, Tabriz, Tehran, Cairo, Istanbul, Delhi, London, Paris and others.
In Khamsa (Quintet), the poet revealed the living pages of history. The attack of the Russians on Barda
city, a fairy tale of the Russian Princess, the beautiful Shirin amazons, battles, described in various poems of
Nizami - all this is historically and geographically related to medieval Azerbaijan and the Caucasus.
The description of a man's inner world, his feelings, and thoughts along with the dynamic development of
the main hero's characters underlies the basic aim and content of Nizami’s literary school.
Nizami Ganjavi passed away in 1209 in his native city of Ganja. A grandiose tomb was raised over his
grave.
AzerNews. - 2021.- January 7- 8. - № 1. - P. 2 .

806

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Nizami Gəncəvi

Nizami Ganjavi International Center to host conference in Moldova
By Laman Ismayilova
Nizami Ganjavi International Center will host conference in Chisinau, Moldova within the Year of Nizami
Ganjavi announced in Azerbaijan.
The conference will be supervised by Petru Lucinschi, Former President of Moldova, Member of the
Nizami Ganjavi International Center, Trend reported.
On January 5, 2020, President Ilham Aliyev signed an order declaring 2021 the "Year of Nizami Ganjavi"
in Azerbaijan.
The 880th anniversary of the great poet and thinker Nizami Ganjavi will be celebrated in the country this
year.
The head of state declared this year the "Year of Nizami Ganjavi" in Azerbaijan, taking into account the
exceptional importance of the poet's work, which always calls people to moral perfection and instills high spiritual
qualities as an achievement of human culture.
The Cabinet of Ministers has been instructed to develop and implement an action plan for the Nizami
Ganjavi Year.
With his rich legacy, Nizami Ganjavi influenced the development of poetry in many other countries of
Western and Central Asia.
One of the most prominent figures of medieval Azerbaijani philosophical poetry takes a special place in
the country's literature. His five poems, collectively known as the Khamsa (Quintet), are considered the treasury
of Azerbaijani poetry.
The works of Nizami Ganjavi were translated into many languages. The rare manuscript copies of his works
are kept and preserved like precious pearls in famous libraries, museums and literary foundations in cities such as
Moscow, St. Petersburg, Baku, Tashkent, Tabriz, Tehran, Cairo, Istanbul, Delhi, London, Paris and others.
For many years, the poet's legacy has been actively promoted by the center named after him.
Nizami Ganjavi International Center is a cultural, non-profit, non-political organization that includes a
number of highly respected and recognized international figures.
The Center was founded in 2012 under the decree of President of Azerbaijan Ilham Aliyev.
The main goal of the Center is to provide the reader of Global Policy Analysis with a new, well constructed,
informative, and educational magazine.
Nizami Ganjavi International Center share the views and opinions of distinguished world leaders, experts,
and thinkers to address a wide range of challenges and will be debating those with internationally renowned
experts from all fields of research, including politics, science, sociology, economy, culture, humanities, and ethics.
AzerNews. - 2021.- January 9-10. - № 2. - P. 3 .
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Monument to Nizami Ganjavi to be erected in Russia
By Laman Ismayilova
Works of Nizami Ganjavi are the greatest examples of the literary heritage of the Eastern Renaissance. His
five poems, collectively known as the Khamsa (Quintet), are considered the treasury of Azerbaijani poetry.
A monument to the prominent Azerbaijani poet Nizami Ganjavi will be erected in Derbent, Russia. As a
result of the jury voting, the sketch of the sculptor Magomedali Magomedov was chosen the
best, Dagestan’s Terkeme public organization said in a message.
In total, five works by sculptors from Dagestan, Central Russia and the near abroad were submitted to the
jury.
Magomedov is an honorary member of the Russian Academy of Arts, a member of the Russian Artists
Union, People's Artist, and laureate of the State Prize of the Republic of Dagestan.
Nizami Ganjavi’s statue will be installed in the city’s Nizami Ganjavi Park. In the sketch of Magomedov,
the poet is depicted sitting in thought with a pen in one hand and paper in the other.
The creativity of Nizami Ganjavi is of great importance for Azerbaijani culture. The poet, who began by
writing lyrics in short forms – gasida, gazal, rubai – gained popularity not only in the Near and Middle East, but
also on distant shores.
The works of Nizami Ganjavi were translated into many languages. The rare manuscript copies of his works
are kept and preserved like precious pearls in famous libraries, museums and literary foundations in cities such as
Moscow, St. Petersburg, Baku, Tashkent, Tabriz, Tehran, Cairo, Istanbul, Delhi, London, Paris and others.
In Khamsa (Quintet), the poet revealed the living pages of history. The attack of the Russians on Barda
city, a fairy tale of the Russian Princess, the beautiful Shirin amazons, battles, described in various poems of
Nizami - all this is historically and geographically related to medieval Azerbaijan and the Caucasus.
The description of a man's inner world, his feelings, and thoughts along with the dynamic development of
the main hero's characters underlies the basic aim and content of Nizami’s literary school.
Nizami Ganjavi passed away in 1209 in his native city of Ganja. A grandiose tomb was raised over his
grave.--Laman Ismayilova is AzerNews’ staff journalist, follow her on Twitter: @Lam_Ismayilova
AzerNews. - 2019.- August 17. - № 78. - P. 7 .
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Böyük mütəfəkkir Nizami
Dahi şairin yaradıcılığının tədqiqi
Sayalı Sadıqova,
Azərbaycan Respublikası NazirlərKabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr müavini,
filologiya elmləri doktoru, professor
Azərbaycan xalqı zəngin yazılı ədəbi irsə malikdir. Bu ədəbi irsi bədii-poetik yaradıcılığı ilə dünya
mədəniyyəti xəzinəsinə daxil edən Nizami Gəncəvi fenomeni bədii sözün nəhəngləri sırasında öndə gedərək
Azərbaycan xalqının özü qədər qədim milli dəyərlərini "Xəmsə"si ilə gələcək nəsillərə çatdırmışdır. Yaxın
Şərqdən Orta Asiyaya qədər olan geniş coğrafiyada elmin qüdrətini təlqin edən dahi sənətkar bir mütəfəkkir
simvoluna çevrilmişdir. Dünya ədəbiyyatında yeni dövr açmış, Yaxın və Orta Şərq xalqlarının fəlsəfi təfəkkür
tərzini zənginləşdirən dahi şairin yaradıcılığı müxtəlif istiqamətlərdə tədqiq olunur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi ili" elan edilməsi
haqqında Sərəncam vermişdir. Professor Mahirə Hüseynova yazır: "Bu çağırış Nizami Gəncəvini, 800 ildən
artıqdır ki, təkcə Azərbaycan ədəbiyyatını deyil, xalqımızın ruhunu, onun əxz etdiyi bəşəri dəyərləri öz
yaradıcılığında ifadə edən, dünyada yayan böyük mütəfəkkiri kitab rəflərindən, internet resurslarından hər bir
azərbaycanlının könlünə köçürmək çağırışıdır". Ölkə Prezidentinin imzaladığı Sərəncam N.Gəncəvi
yaradıcılığının yeni tədqiqat sahələrini araşdırmaq üçün stimul olmuşdur. Bu ali dövlət sənədi bəşər
sivilizasiyasına böyük mütəfəkkirləri bəxş etmiş milləti təsdiq edən sənəddir. Nizami irsi uzun zamandan bəri
dünya elmi-ədəbi fikrinin diqqət mərkəzindədir. Dahi şairin əsərləri dəfələrlə nəşr olunmuş, ədəbi irsinin
öyrənilməsi və tanıdılması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Lakin Nizami Gəncəvi yaradıcılığının
sistemli şəkildə tədqiqata cəlb edilməsi, fundamental tədqiqatların aparılması Azərbaycan filologiyasının
qarşısında duran mühüm vəzifələrdəndir. Nizami Gəncəvinin bəşəriyyətə bəxş etdiyi sənət inciləri elə bir
xəzinədir ki, neçə-neçə əsrlər elmi araşdırmalar tələb edəcəkdir. Müasir dövrün reallıqları "Xəmsə" mətnlərinin
təkcə ədəbi-bədii, fəlsəfi yaradıcılıq meyarları müstəvisində deyil, eyni zamanda kulturoloji, mifoloji, linqvistik
və coğrafi areal baxımından tədqiqini zəruriləşdirir. Bu baxımdan professorlar Mahirə Hüseynova, Elman Quliyev
və Seyfəddin Rzasoyun həmmüəllifliyi ilə Türkiyədə nəşr edilən "Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami"
(Bursa-Türkiyə, 2022) kitabı bu istiqamətdə aparılan mühüm fundamental tədqiqat əsəridir. Dahi şairin ədəbi irsi
və onun yaratdığı məktəbin aktual problemləri müasir humanitar düşüncənin tələbləri kontekstində öz tədqiqini
aktuallaşdırır. Xüsusilə, azərbaycançılıq məfkurəsi işığında Şərq ədəbiyyatının fəlsəfi fikrinin ən böyük
yaradıcılarından olan Nizami irsinin araşdırılması bütün ziyalılarımıza çağırışdır. Professor Mahirə Hüseynova
"Nizami Gəncəvi ili". Gələcək üçün çağırış" bölməsində N.Gəncəvi yaradıcılığını tədqiq edən dünya alimlərinin
əsərlərini təhlil etmişdir. Nizaminin böyüklüyünün miqyasını təyin etmək üçün V.Dəstəgirdi, M.F.Köprülü,
V.Bartold, Y.Bertels kimi böyük şərqşünasların fəlsəfi fikirləri təqdim edilmişdir. "Nizami və "Xəmsə" ənənəsi"
bölməsində Nizami ədəbi məktəbi, şərq xalqları mədəniyyətinin inkişafında və onun yeni istiqamətinin
formalaşmasında rolu müəyyənləşdirilmisdir. Qeyd edildiyi kimi, onu dünyada şöhrətləndirən ədəbiyyata
tamamilə yeni bir poetik səs, nəfəs gətirən "Xəmsə"si olmuşdur. Əsərdə sözün qiymətini bilən, onun ağırlıqları
altında poeziyanın yükünü çəkən, nadir istedadın fitrəti ilə adını dünya ədəbiyyatının korifeyləri sırasına həkk
etdirən mütəfəkkirin ədəbi irsini təhlil edərək M.Hüseynova yazır: "Nizami adı, Nizami dühası Şərqə Azərbaycantürk şeirinin (geniş mənada mədəniyyətinin) bədii-estetik, milli-fəlsəfi ecazkar nümunəsi tipində daxil olmuş,
Nizami adı ətrafında formalaşan nə varsa Azərbaycan milli-mənəvi ruhunun daşıyıcısı təsirindən uzağa
getməmişdir". Əlişir Nəvaidən gətirilən faktlarla Nizaminin Gəncə əhlinə "incə mənalar" bəxş edən mütəfəkkir
şair siması təqdim edilmişdir.
"Xəmsə" dahi Nizaminin sənət aləmində ədəbi-bədii kəşfi idi. XIII əsrdən başlayaraq "Xəmsə"yə
nəzirələrin yazılması Azərbaycan-Şərq ədəbi-mədəni əlaqələrinin genişlənməsinə geniş təsir etmişdir. Nizami
dühasından doğan bu sənət onun hansı coğrafiyada yaşamasından asılı olmayaraq, orta əsrlər ədəbi əlaqələrinin
mühüm göstəricisi olmuşdur. Nizami şeirinin tədqiqi və fəlsəfi fikirlərinin açılışı, onun bir fenomen olduğunu
sübut edir. Sənətdə istedad və cəsarəti ilə seçilən N.Gəncəvinin yaradıcılıq maraqları ilə üst-üstə düşən "Xəmsə"
nəfislər sırasında Əlişir Nəvainin xüsusi yeri qeyd edilir. Xüsusilə, Ə.Nəvainin istər "Xəmsə"yə daxil olan, istərsə
də daxil olmayan əsərlərində Nizami sənətinə verilən yüksək qiymət geniş şəkildə araşdırılmışdır. Qeyd olunduğu
kimi, Ə.Nəvainin əsərlərinin ayrı-ayrı hissələrində dahi Nizami yaradıcılığının müxtəlif aspektlərdən
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dəyərləndirilməsi onun Nizami sənətinə dərindən bələd olduğunu təsdiqləyir. Nizaminin təsiri ilə yazılmış bütün
"Xəmsə"lərdə Nizaminin üstünlüyü, onun yaradıcılığının, mənəvi sənət ecazkarlığı yüksək dəyərləndirilərək
yazılır: "Ə.Nəvai Nizaminin yalnız sirr yox, həm də dürr xəzinəsinin yaradıcısı və sahibi kimi mövzu seçiminə,
hadisələri tarixi reallıqlarla bağlamaq səriştəsinə, yüksək elmi-fəlsəfi mənalandırma bacarığına, sözün məna
imkanlarını genişləndirmə qabiliyyətinə və s. görə sənət tacidarı və hikmət memarı adlandırır".
Əsərdə Ə.Nəvainin möhtəşəm, əvəzolunmaz sənət memarı olan Nizami yaradıcılığına verdiyi dərin qiymət
də təhlil edilmiş, "Fərhad və Şirin" poemasının ondan bəhrələnərək yazıldığı xüsusi vurğulanmışdır. Dahi
Nizamidən təsirlənən Ə.Nəvai poemanı yazarkən Nizamiyə məxsus ənənələri, strukturu qoruyub saxlasa da
Nizamidən fərqli olaraq hadisələrin mərkəzində Xosrovu deyil, Fərhadı saxlamışdır. Nizaminin "Xosrov və Şirin"
poeması ilə Ə. Nəvainin yazdığı poema müqayisə edilmiş və şairin Fərhada tam fərqli müstəvidə yanaşması öz
əksini tapmışdır.
Ə.Nəvainin digər əsərlərində olduğu kimi, "Yeddi səyyarə" əsərində də Nizaminin "Yeddi gözəl"
poemasından bəhrələndiyi və onun təsiri ilə yazıldığı göstərilir. "Yeddi Gözəl" poemasının baş qəhrəmanı
Bəhramın simasında ədalətli cəmiyyət, yeni insan və yeni ideyalar məsələlərinə Nizami Gəncəvi yaradıcılığında
geniş yer verilmişdir. İnsan və cəmiyyət kontekstində dövlət, cəmiyyət, ədalətli idarəetmə və s. məsələlərə
aydınlıq gətirilmişdir. Nizaminin irəli sürdüyü və həllinə çalışdığı insan və cəmiyyət ideyaları Ə.Nəvainin eyni
süjetli "Yeddi səyyarə" poemasının ideyaları ilə üst-üstə düşür.
Əsərin "Müasir Qazax ədəbiyyatında Nizaminin özü və sözü" (Xalijan Bekxojin "Afaqnamə" poeması
əsasında) hissəsi professor Elman Quliyev tərəfindən yazılmışdır. Xalijan Bekxojinin Azərbaycan-türk
mədəniyyətinin, eləcə də Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatının inkişafında mühüm rol oynamış Nizami Gəncəvinin
həyat yoldaşı Afaqın şərəfinə yazmış olduğu "Afaqnamə" (1970) tarixi poemasının Nizami irsinə böyük
məhəbbətdən yazılması, yaradıcılığının dəyərləndirilməsi, təbliği və tərənnümü baxımından rolu araşdırılmışdır.
Qeyd olunduğu kimi, Xalijan Bekxojinin "Afaqnamə" poeması dahi Nizaminin həyat yoldaşı Afaqın şərəfinə
yazılsa da, Nizami ədəbi irsinə, Nizaminin özünün və sözünün obrazlaşdırıldığı, sənətinə, yaradıcılıq ənənələrinə
dərin hörmət və ehtiramın nümunəsi kimi əhəmiyyətlidir. Çünki "Afaqnamə"nin əsas qayəsini, belə demək
mümkünsə, Nizaminamə təşkil edir və poemada Nizami Gəncəvi xətti aparıcıdır. Poemada Şirvanşah Axsitanın
əmri ilə onun görüşünə gedən Nizaminin Gəncədə olmaması, Gəncədə baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində
Afaqın ölümü müəllif təxəyyülünün məhsulu olsa da poetik şəkildə qələmə alınmışdır. Qeyd olunduğu kimi,
müəllif məqsədli olaraq Nizamini proseslərin mərkəzində saxlamaqla poemada onun aparıcı obrazını yaratmışdır.
Nizaminin tərcümeyi-halı və şəxsiyyətinə, zəmanəyə və dövrün hakimlərinə, insanların əxlaq və davranışı, sənət
və yaradıcılıq baxışları və s. məsələlərə tarixilik və müasirlik baxımından yanaşılmışdır. Bu səbəbdəndir ki,
müəllif əsərdə "şeir mülkünün sultanı" hesab etdiyi Nizami obrazına qlobal müstəvidə yer verir. Hökmdarlarla
qarşılaşdığı səhnələrdə Nizamiyə "Söz mülkünün sultanı" kimi önəm verilir və həmin hissələrdə şeir-sənət
düşüncələri ictimai-siyasi baxışları üstələyir. Xalijan Bekxojin Nizaminin "Xosrov və Şirin" əsərindən
"Afaqnamə"yə poemanın mövzusu ilə uzlaşan misralar daxil etmiş, Nizami sözünün bədii qüdrətindən
faydalanmışdır.
Əsərin "Nizami Gəncəvinin "Yeddi Gözəl" məsnəvisinin əsas süjetinin folklor-mifoloji semantikası"
professor Seyfəddin Rzasoy tərəfindən yazılmışdır. Müəllifin fikrincə, mətn şüurdakı dünya modelinin müxtəlif
təsvir kodları ilə ifadə olunduğu, gerçəkləşdiyi obyektdir. Bu cəhətdən yanaşılaraq Nizami Gəncəvinin
"Xəmsəsi"nin bədii-fəlsəfi informasiya sistemi kimi folklor-mifoloji semantikası müəyyənləşdirilir. Bu sistemdən
çıxış edilərək milli və ədəbi kimliyi bütün dünya bədii-fəlsəfi düşüncə məkanı, milli kimliyin kodlarını özündə
yaşadan etnoenergetik sistemi təhlil olunur və ümumən bəşəriyyətin etnokosmik yaşam gücü şərh edilir.
Nizaminin adı, milli kimliyi və ədəbi mənsubiyyətlə bağlı mübahisələrə aydınlıq gətirilir. Azərbaycanda yaşayıbyaratmış, onun təbiətini tərənnüm etmiş, türklüyü xüsusi bədii-estetik düşüncə konsepti kimi yaratdığı fəlsəfi
düşüncə nüvəsinə yerləşdirilmiş Nizami haqqında bu mübahisələrə əsərdə son qoyulmuşdur. Əsaslandırılır ki,
sovet nizamişünaslığının bütövlükdə mənsub olduğu siyasi məkanın ideoloji çərçivəsi şairin milli və ədəbi kimliyi
məsələsini bütövlükdə həll etməyə imkan verməmişdir. Bu, nəzərə alınaraq Azərbaycan alimlərinin Nizaminin
Azərbaycan xalqına və ədəbiyyatına məxsus olması, müxtəlif faktlarla gerçəkliyə çevrilməsi əsərdə öz təhlilini
tapmışdır. Nizaminin azərbaycanlı olmaması haqqında İranda irəli sürülən fars şovinizminin müddəaları təkzib
edilərək Nizaminin Azərbaycan xalqına və ədəbiyyatına mənsubluğu, milli və ədəbi kimliyi məsələsini
aydınlaşdırmaq üçün metodoloji modelin formaları araşdırılmışdır. Bunun üçün milli kimlik və ədəbi kimlik
terminlərinin məna sferası dəqiqləşdirilmişdir. Xüsusilə, akademik Marrın fikirlərinə istinad edilərək "İran
alimləri farsca yazdığı üçün onu İran, fars şairi hesab etsələr" də "Nizaminin əsərlərindən türk iyi gəlir" deyərək,
şairin yaradıcılığının türkün milli ədəbi maraqlarına uyğun olması təsdiq edilir. Professor Seyfəddin Rzasoy yazır
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ki, "Türklük Nizami üçün dərk olunmuş etnik özünün ifadə modelidir". Nizaminin əsərlərindən gətirilən faktlar
əsasında türk-etnik mədəni varlığının, türk-mifoloji yaradılış modelinin ən mühüm ünsürləri şərh olunur.
Nizaminin yaratdığı mürəkkəb obrazlar dərin, mifoloji, poetik ənənəyə söykənir. "Xəmsə" mətnində işlənən elmi
fikirlərin zənginliyi, ədəbi mühiti, mənsub olduğu türk poeziyasının aktiv kontaktiv xüsusiyyətləri
müəyyənləşdirilir. Nizami yaradıcılığının bu istiqamətdə araşdırılması yalnız ədəbiyyatşünaslığımız üçün deyil,
ümumi mənəvi varlığımız üçün də maraqlı, səciyyəvi faktlar ortaya çıxarır. Tədqiqatdan aydın olur ki, dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi dünya və ümumşərq mədəniyyəti incilərinə dərindən bələd olmuş, yeni
istiqamətli poetik irsinin daha emosional, daha bədii-estetik zənginliklərə çatması üçün folklor qaynaqlarından,
ümumən türk ədəbi mühitindən faydalanaraq bəşəriyyət qarşısında böyük xidmətlər göstərmiş, bədii sözlə fəlsəfi
mənanı fenomenal şəkildə birləşdirərək fəlsəfi poeziyanın əsasını qoymuşdur. Azərbaycan filologiyasında əhatə
dairəsi və yüksək elmliliyi ilə seçilən poliqrafik baxımdan da yüksək səviyyədə nəşr olunan bu əsər nizamişünaslıq
üçün əhəmiyyətli bir əsərdir.
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Nizami Gəncəvi məsnəvisinin türk dilinə ilk tərcüməsi
Şeyxin "Xosrov və Şirin" əsəri
Əbülfəz Quliyev,
AMEA-nın müxbir üzvü
Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" məsnəvisinin təsiri ilə Osmanlı türk
ədəbiyyatında meydana çıxan ilk poema Şeyxinin "Xosrov və Şirin" əsəridir.
Osmanlı dövrü türk ədəbiyyatının görkəmli söz ustalarından biri olan Şeyxi Germiyanoğulları bəyliyinin
(1248-1428) mərkəzi olan Kütahyada təxminən (h.773-778) 1371-1376-cı illər arasında anadan olmuşdur. O
dövrdə Kütahya böyük bir mədəniyyət mərkəzinə çevrilmişdi. Bu mühitdə XIV-XV əsrlərdə Şeyxoğlu, Əhmədi,
Əhmədi-Dai kimi tanınmış söz ustaları türk ədəbiyyatını inkişaf etdirməklə məşğul olmuşlar. Şeyxi belə bir
mühitdə yetişmişdi. Onun adı Yusuf Sinanəddindir. Bir mülkiyyət sənədində Şeyxinin tam adı bu şəkildə qeyd
edilmişdir: Yusuf b.Ahmed b.Seyyidi hakimü-l-meşhurü-ş - Şeyxi. Təbabətdə "hakim Sinan" kimi şöhrət qazanan
bu mütəfəkkir ədəbiyyatda "Şeyxi" təxəllüsü ilə tanınmışdı. Türkmən əsilzadələrindən olduğu ehtimal edilən şair
özü haqqında yazır:
Şaha muradı Yusufi-Şeyhinün oldurur
Kim bu saadet eşiyine bende var ola.
Mənbələrin göstərdiyinə görə, Osmanlı dövlətinin ilk "rəisi- etibbası" Şeyxidir. İxtisasca göz həkimi
olmuşdur. O, eyni zamanda, ömrünün sonlarında əttar dükanı çalışdırmışdır. Təsəvvüfə bağlı bir sənət adamı
olmuşdur. Böyük mütəfəkkür və təsəvvüf alimi Hacı Bayram Vəli ilə əlaqə yaratmış, onun müridi olmuşdur.
Şeyxiyə bu təriqət başçısı şeyx titulunu vermişdir. Onun məsləhəti ilə "Şeyxi" təxəllüsünü götürmüşdür. O dövrün
tanınmış adamlarından Molla İzari Qasım və şair Cəmali onun qardaşı oğullarıdır. Mənbələrin qeyd etdiyinə görə,
Şeyxi böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi ilə Yıldırım Bəyazidin hakimiyyəti dövründə Bursada
görüşmüşdür.
Şeyxinin bədii yaradıcılığı haqqında qısa məlumat vermək istəyirik. XV əsrin əvvəllərində yaşamış, türk
divan ədəbiyyatının ilk böyük şairlərindən olan Şeyxinin əsərləri Divan, "Xarnamə", "Xosrov və Şirin",
"Neynamə", tibbə dair mənzum bir risaləsi, farscadan tərcümə edilmiş "Xabnamə" məsnəvisindən ibarətdir.
Şeyxi Germiyanlıdır, torpağa bağlı bir söz ustası olduğundan bəzi mənbələrdə bu böyük sənətkar ŞeyxiGermiyani təxəllüsü ilə təqdim edilmişdir. O, həyatının böyük bir qismini Germiyan hökmdarı II Yaqub bəyin
nədim və təbibi olaraq keçirmişdir. O, Osmanlı sultanlarından Çələbi Sultan Məhmədi müalicə etdikdən sonra
sarayda çox tanınmış və sultan II Muradın hakimiyyəti dövründə də burada xidmət etmiş, məliküş-şüəra titulunu
daşımışdır. Elə "Xosrov və Şirin" məsnəvisini də şair sultan II Murada həsr etmişdir. Burada bir haşiyə çıxaraq
qeyd edək ki, rəvayət edilir ki, sultan II Murad şairin fəaliyyətini çox bəyənir, onu vəzir təyin etmək istəyir, amma
bədxahları buna mane olur, deyirlər, Nizami "Xəmsə"si kimi bir əsər yazsın ondan sonra. Sultan şairi yanına
çağırır, Nizami "Xəmsə"sindən hansı əsəri istərsən seç, tərcümə et, deyir. Şair "Xosrov və Şirin"i seçir. O, qısa
müddətdə bu məsnəvidən 1000 beyt tərcümə edir. Sultan tərcüməni çox bəyənir, bu mövzuda bir əsər yazmağı
ona tapşırır.
Böyük şairin ölüm tarixi haqqında müxtəlif tarixlər irəli sürülsə də, F.Timurtaşın fikrincə, o, təxminən hicri
832-ci ildən sonra, yəni hicri 834-cü ildə, miladi 1431-ci ildə vəfat etmişdir. Bütün qaynaqlar Şeyxinin ölümü ilə
"Xosrov və Şirin" məsnəvisinin yarımçıq qaldığını, qardaşı oğlu Cəmali tərəfindən tamamlandığını göstərir.
Şeyxinin "Xosrov və Şirin" məsnəvisinin görkəmli tədqiqatçısı Faruk Qədri Timurtaş (o, 1963-cü ildə İstanbulda
Şeyxinin bu əsərinin ilk dəfə elmi-tənqidi mətnini nəşr etdirmişdir) bu istiqamətdə xeyli araşdırma aparmış və
müəyyən etmişdir ki, Cəmali əsərə sadəcə zeyl yazmış, konkret olaraq 109 beyt əlavə etmişdir. Bu 109 beyt iki
parçadan ibarətdir: Birinci parça Şeyxinin ölümü haqqında olan fraqmenti, II qism sultan II Muradın mədhini
təşkil edir. F.Timurtaş aydınlaşdırmışdır ki, bu qiymətli əsəri tamamlayan XVI əsr şairi Rumi adlı şair olmuşdur.
Alim bu barədə belə yazır: "Kütahya Vahidpaşa kitabxanasında 1961-ci il yay tətilindəki araşdırmalarım sırasında
tapdığım, bu günə qədər kimsənin diqqətini çəkməyən, ədəbiyyat tarixçilərimizin bilmədiyi bir əsər; Şeyxinin
"Xosrov və Şirin"inin Rumi adlı bir şair tərəfindən tamamlandığını göstərməkdədir. Rumi Şeyxinin başa çatdıra
bilmədiyi Şuriyənin Xosrovu öldürməsi, Şirinə göz qoyması və Şirinin intiharı hekayəsinin son və trajik qismini
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- yenə Nizamidən nəql edərək - nəzmə çəkmişdir". Sonralar əldə olunan digər dəlillər də sübut etmişdir ki, Şeyxi
vəfatı ilə əlaqədar yaza bilmədiyi Şuriyə əhvalatını o (Rumi), Nizamidən tərcümə edərək əsəri bitirmiş və Qanuni
Sultan Süleymana (1494-1566) təqdim etmişdir. Rumi Şeyxinin bu dəyərli əsərinə təxminən 1000 beyt əlavə
etmişdir.
Məlum olduğu kimi, "Xosrov və Şirin", yaxud "Fərhad və Şirin" hekayəsi İslami Şərq ədəbiyyatının ən
tanınmış və sevilmiş mövzularındandır. İran və türk ədəbiyyatlarının bu çox yayılmış mövzusunda Sasani
hökmdarlarından Xosrov Pərvizin (590-628) Ərmən ölkəsinin hökmdarı Məhin banunun qardaşı qızı, Qafqaz
gözəli Şirin ilə aralarında olan eşq macərası anladılmaqdadır. Usta bir mühəndis və memar olan Fərhad da üçüncü
qəhrəman olaraq hekayədə təsvir edilməkdədir. Beləcə, iki eşq üzərinə əfsanələşən hadisələr hekayənin ana
mövzusunu təşkil etməkdədir. Bu əsər romantik bir eşq hekayəsidir. Firdovsinin "Şahnamə"sində Xosrovun siyasi
mübarizəsi ətraflı olaraq göstərildiyi kimi, Şirin ilə əlaqələrinə qısaca təmas edilmişdi. Hekayəti ədəbi baxımdan
ilk qələmə alan XII əsrin məşhur İran şairlərindən Sənai Qəznəvi olmuşdur. Bundan az sonra qüdrətli Azərbaycan
şairi Nizami Gəncəvi (1141-1209) bu böyük əsərlə hekayətə ölümsüzlük qazandırdı. Nizami Gəncəvinin əvəzsiz
məsnəvisindən sonra bilavasitə onun təsirilə bu mövzuda fars və türk ədəbiyyatında altmışa yaxın əsər meydana
gəlmişdir.
Bəlli olduğu kimi, XI əsrdə Yusif Balsaqunlunun "Kutadqu bilik" əsəri ilə türk ədəbiyyatı İslami
ədəbiyyatın təsiri altına düşmüş və inkişaf etməyə başlamışdır. Eyni zamanda, insanların mənəvi ehtiyaclarına
cavab vermək üçün İran ədəbiyyatından tərcümə yoluna da müraciət edilmişdir.
Qədim türk ədəbiyyatında tərcümə mövzusundan söz açılmışkən bunun iki növünün işləndiyi gözə
çarpmaqdadır:
1. Hərfi tərcümə.
2. Sərbəst tərcümə.
Hərfi tərcümə zamanı əsl mətn olduğu kimi, tam şəkildə tərcümə edilir, hətta onun cümlə quruluşu eyni ilə
saxlanılır. Sərbəst tərcümədə isə əksinə, əsl mətinin özünün tərcümədə sərbəst şəkildə ifadəsinə üstünlük verilirdi.
Bu tərcümə formaları çox zaman nəzm əsərlərinin tərcüməsi zamanı istifadə edilirdi. Bunu da qeyd etmək lazımdır
ki, qədim türk ədəbiyyatının inkişafında Nizami Gəncəvi "Xəmsə"si xüsusilə başlıca rol oynamışdır. Məlum
olduğu kimi, Nizamidən sonra ədəbiyyatda xəmsəçilik ənənəsi yayılmışdır. Ədəbiyyatımızda bu ənənə tək
Nizamiyə cavab, nəzirə yazmaq yoluyla deyil, eyni zamanda, tərcümə yoluyla da inkişaf etməyə başlamışdır. Bu
baxımdan türk ədəbiyyatındakı "Xosrov və Şirirn" mənzumələri arasında Qızıl Orda şairi Qütb Xarəzminin adı
keçən əsəri ilk təcrübə olaraq diqqəti cəlb etməkdədir. Mövcud tərcüməsi haqqında çox az məlumata sahib
olduğumuz Qütb Xarəzmi özü haqqında ancaq "Xosrov və Şirin" məsnəvisində bəzi məlumatlar vermişdir. Qızıl
Orda hökmdarı Özbək xanın oğlu Ağ Orda hakimi Teni Bey 1340-cı ildə atasının olümündən sonra iki il dövləti
idarə etmişdir. Şair Qütb Xarəzmi 1341-ci ildə başa çatdırdığı mənzuməsini də bu xana və onun xanımına ithaf
etmiş, tez-tez hökmdarı mədh etmişdir.
Bu nümunədən sonra türk ədəbiyyatında ən çox diqqəti cəlb edən bədii əsər Şeyxinin "Xosrov və Şirin"
məsnəvisidir. Şeyxi bu əsəri h. 824-832-ci illər arasında Kütahya şəhərində qələmə almış dır.Əsərin üçdə biri
tərcümə olsa da, digər qisimlərdə sənətkar, tərcüməçi özündən bir sıra əlavələr də etmişdir. Əsərdəki Nizami
"Xosrov və Şirin"indən fərqlənən bəzi fərqləri qeyd etmək istəyirik: Şair əsərə xeyli qəzəl daxil etmişdir. Şeyxi
əsəri qələmə alarkən tarixi qaynaqlara müraciət etmiş, ona görə də hərb təsvirlərində "Şahnamə" təsiri
görünməkdədir. Burada Sədinin "Gülüstan"ından alınmış əlavələr də gözə çarpmaqdadır. Nizamidəki Şapur
burada Şavur şəklində verilir. Fərhad Nizamidə Rum diyarında su yolları inşa edən usta olaraq göstərilir, Şeyxidə
isə Şavurun Çindən məktəb yoldaşı olaraq təqdim edilir. Həm Nizami, həm Şeyxidə məsnəvi əruzun rəzəc
bəhrində yazılmışdır. Lakin Şeyxidə bu bəhrin müxtəlif şəkillərində yazılmış qəsidə, qəzəl və tərcibəndlərdən
istifadə edilməsi də müşahidə edilir. Bu da əsəri yeknəsəqlikdən xilas etmişdir. Şeyxidə "Xosrov və Şirin"
məsnəvisi romantik bir eşq hekayəsidir. Nizamidə siyasi motivlər də var. Şeyxidə Şuriyə qolu ixtisar edilmişdir.
Şeyxi eyni zamanda, Nizamidəki Xosrovun əsərin sonlarında peyğəmbəri yuxuda görməsi, peyğəmbərin meracı
kimi qisimləri də ixtisar etmişdir. Şeyxidə Bəhram qolu daha geniş işlənmişdir. Nizamidəki Xosrov - Şəkər xətti
Şeyxidə qismən fərqli şəkildə təsvir edilmişdir. Nizami Gəncəvidəki Şirinin Məryəmi zəhərləyərək öldürməsi
epizodu Şeyxidə verilməmişdir.
Şeyxi yaradıcılığının ən qiymətli əsəri "Xosrov və Şirin" məsnəvisidir. Bu əsər ona böyük şöhrət
qazandırmışdır. F.Timurtaş bu barədə yazır: "Anadolu sahəsində bu mövzuda yazılan ilk məsnəvi olması və daha
sonra yazılan eyni mövzudakı əsərlərin hamısından üstün olması səbəbiylə "Xosrov və Şirin" Şeyxiyə alabildiyinə
genişləyən əngin bir şöhrət gətirmişdir". Bu baxımdan təzkirəçi Lətifi də əsəri yüksək qiymətləndirərək yazır ki,
bu əsər türk dilində yazılan "Xosrov və Şirin"lərin ən gözəlidir.
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Şeyxi və onun "Xosrov və Şirin" məsnəvisi türk dünyası sənətkarları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş
və istifadə edilmişdir. Məsələn, böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli "Leyli və Məcnun"un
müqəddiməsində Şeyxidən bəhs etmişdir.
Şeyxinin "Xosrov və Şirin"i Hafiz divanı kimi müqəddəs kitab hesab edilmişdir. Bu kitabla fala baxmışlar.
Yavuz Sultan Səlim Şah İsmayıl üzərinə hücuma gedərkən "Xosrov və Şirin"i açdıran zaman bu beyt gəlmişdir:
Aləm dəprətdi Rumilər sərasər
Acəm kavmi durmadı bərabər.
Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" mövzusunda yazılmış ən dəyərli məsnəvi
əsəri olan Şeyxinin "Xosrov və Şirin"i Osmanlı türk ədəbiyyatının inkişafında böyük rol oynamışdır.
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