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Şeiri oxunanda bu Nizaminin 

Özü də hər sözdə görünər yəqin. 

Gizlənib özünü verməzmi nişan, 

Sənə hər beytində bir sir danışan. 

Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır? 

Hər beyti səslənər: 

                          “burda, burdadır”! 

       

                                                                       Nizami Gəncəvi. 
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Nizami Gəncəvi bizim zəngin mədəniyyətimizin 

tarixinin parlaq nümunəsidir.  

Heydər Əliyev 
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Azərbaycan xalqının böyük oğlu Nizami 

Gəncəvinin dahiyanə əsərləri dünya mədəniyyətinin qızıl 

fondunun ən parlaq nümunələrini təşkil edir. 

 

 İlham Əliyev 
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Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi 

İli” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 

Sərəncamı 

 

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi 

Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəĢəriyyətin 

bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmıĢ nadir 

Ģəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın 

mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiĢ parlaq irsi 

əsrlərdən bəri ġərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində 

özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. 

Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət 

mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan Ģəhəri Gəncədə 

yaĢayıb yaradaraq, Yaxın və Orta ġərq fəlsəfi-ictimai və bədii-

estetik düĢüncə tarixini zənginləĢdirən ecazkar söz sənəti 

incilərini də məhz burada ərsəyə gətirmiĢdir. Nizami 

Gəncəvinin geniĢ Ģöhrət tapmıĢ “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi 

fikrinin zirvəsində dayanır. Mütəfəkkir Ģair çox sayda 

davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi məktəbin bünövrəsini 

qoymuĢdur. Nizaminin ən məĢhur kitabxana və muzeyləri 

bəzəyən əsərləri ġərq miniatür sənətinin inkiĢafına da təkan 

vermiĢdir. 

Nizami dühası hər zaman dünya ĢərqĢünaslığının diqqət 

mərkəzində olmuĢdur. Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi 

və tanıdılması sahəsində xeyli iĢ görülmüĢ, əsərlərinin 

nizamiĢünaslıqda yüksək qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni 

hazırlanmıĢ, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəĢr 

edilmiĢdir. Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan 

obrazı yaradılmıĢdır. Mütəfəkkir Ģairin doğma Ģəhəri Gəncədə 

məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri 

ucaldılmıĢdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
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Ədəbiyyat Ġnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 

Nizami Gəncəvinin adını daĢıyır. Böyük Britaniyanın Oksford 

Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət 

göstərir. 

Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman 

təntənə ilə keçirilmiĢdir. Dahi Ģairin 800 illik yubileyi onun 

irsinin tədqiqi və təbliğində əsaslı dönüĢ yaratmıĢdır. 

Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə həmiĢə milli 

təəssübkeĢlik və vətənpərvərlik mövqeyindən yanaĢan 

ümummilli lider Heydər Əliyev Nizami irsinə də xüsusi diqqət 

yetirmiĢdir. Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul 

olunmuĢ “Azərbaycanın böyük Ģairi və mütəfəkkiri Nizami 

Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəĢrini və təbliğini daha da 

yaxĢılaĢdırmaq tədbirləri haqqında” qərar Nizami 

yaradıcılığının tədqiqi və təbliği üçün yeni perspektivlər 

açmıĢdır. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin bilavasitə 

təĢəbbüsü və iĢtirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri 

ölkənin mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrilmiĢdir. 

2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində 

silsilə tədbirlərlə geniĢ qeyd edilmiĢdir. 

2021-ci ildə dahi Ģair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin 

anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 

bəndini rəhbər tutaraq, qüdrətli söz və fikir ustadının insanları 

daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər 

aĢılayan zəngin yaradıcılığının bəĢər mədəniyyətinin nailiyyəti 

kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq qərara alıram: 

1. 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında “Nizami 

Gəncəvi Ġli” elan edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

“Nizami Gəncəvi Ġli” ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata 

keçirsin. 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 5 yanvar 2021-ci il. 
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Ön söz 
Nizami Gəncəvi yaradıcılığının mənĢəyi, 

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 düĢünməyə zəngin material 

verir, halbuki nizamiĢünaslıq bir qayda olaraq, dahi Ģairin 

“təhlil”ini metodologiyasızlaĢdır-maq istiqamətində 

inkiĢaf etmiĢdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatının qədim (ümumi) türk 

ədəbiyyatına tarixi münasibəti, bir tərəfdən, ümumi türk 

ədəbiyyatının diferensiasiyası problemi ilə bağlıdırsa, 

digər tərəfdən, Azərbaycan ədəbiyyatının təĢəkkülü 

problemi ilə əlaqədardır - müĢahidələr göstərir ki, V 

əsrdən X əsrə qədərki dövr həmin diferensiasiya və 

təĢəkkül proseslərinin ilk və ən intensiv dövrüdür; IX-XI 

əsrlərdə isə artıq üç mühüm türk etnik-mədəni regionu 

funksional-normativ səviyyədə formalaĢır, - bunlar 

Mərkəzi (Orta) Asiya, Qafqaz - Kiçik Asiya və Ural-

Volqaboyu regionlarından ibarətdir. Azərbaycan 

ədəbiyyatının təĢəkkülü problemi, haqqında danıĢılan 

etnik-mədəni regionların formalaĢması prosesinin tərkib 

hissəsidir. Əlbəttə, məsələnin bu Ģəkildə qoyuluĢu bir sıra 

kifayət qədər mürəkkəb problemlərin əlaqəli Ģərhini tələb 

edir ki, hazırkı halda türkoloji tədqiqatların qeyri-

inteqrativ xarakteri buna itmkan vermir. Və ancaq bir 

etnik-mədəni regionda gedən proseslərin genezisini, 

tipologiyasını və funksional xüsusiyyətlərini araĢdırmaq 

metodoloji cəhətdən nə qədər qeyri-kamil olsa da, hazırkı 

halda məqbuldur. 
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Nizami Gəncəvinin yaradıcılıq tipologiyası, heç 

Ģübhəsiz, Qafqaz - Kiçik Asiya türk etnik-mədəni 

regionunun formalaĢması prosesində müəyyənləĢmiĢdir, 

bu isə o deməkdir ki, Nizami Gəncəvini “genezisi və 

coğrafiyası mücərrəd” olan hər hansı intibah hərəkatı yox, 

ümumən haqqında danıĢılan etnik-mədəni regionu 

formalaĢdıran tarixi potensiya yetirmiĢdir. Məsələnin bu 

cür qoyuluĢu isə XI-XII əsrlər Azərbaycan intibahı 

ideyasını bu və ya digər dərəcədə təkzib edir. Məlum 

olduğu kimi dahi Ģairin yaradıcılığının əsasını təĢkil edən 

“Xəmsə” əvvəlcədən düĢünülərək (sonrakı “Xəmsə”lərdən 

fərqli olaraq) yaradılmıĢdır - hər bir poema müstəqil əsər 

olub mükəmməl poetik struktura malikdir; bu da 

məlumdur ki, “Xəmsə” eyni təfəkkür tipinin təkamülünü 

əks etdirir - burada söhbət, hər Ģeydən əvvəl, 

regionallaĢmıĢ qədim türk epos təfəkküründən gedir. 

Qədim türk epos təfəkkürü qədim türk ədəbiyyatının, 

daha sonra isə müxtəlif türk ədəbiyyatlarının genetik 

əsasını təĢkil etmiĢ və həmin ədəbiyyatların tarixi 

təkamülünün baĢlıca Ģərti olmuĢdur, 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 Ģəkildə iĢlətməyimiz) bəhs 

etmək ehtiyacından irəli gəlir. Qədim türk epos təfəkkürü 

e.ə. I minilliyin ortalarında Mərkəzi Asiyanın geniĢ 

çöllərində formalaĢmıĢdır, lakin, heç Ģübhəsiz, həmin 

proses hazırda təxmini müəyyənləĢdirilməsi belə qeyri-

mümkün olan ən qədim zamanlardan baĢlamıĢdır. Və 

tamamilə təbii olaraq, qədim türklərin yaĢadıqları coğrafi 

mühit, onların ictimai həyat tərzi epos təfəkkürünün 

formalaĢması prosesinə və tipologiyasına öz həlledici 
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təsirini göstərmiĢdir - qədim türk eposu tamamilə orijinal 

hadisə olub, türk intellektinin və emosiyasının 

“özünümüdafiə” imkanlarını əks etdirir. Bununla belə, Ön 

və Mərkəzi Asiyada meydana çıxmıĢ, genetik 

mənsubiyyəti mübahisəli olan bir sıra eposlarla (xüsusilə 

ġumer eposu) qədim türk epos təfəkkürü arasında tarixi 

əlaqə vardır. Həmin əlaqənin nə qədər sıx olub-

olmamasına baxmayaraq, tədqiqatlar göstərir ki, qədim 

türk epos təfəkkürü formalaĢdığı etnik-ictimai mühitin 

məhsuludur. 

E.ə. I minilliyin sonlarından etibarən qədim türk 

epos təfəkkürü “süqut edir”, tədricən qədim türk 

ədəbiyyatı formalaĢır və IX-XI əsrlərdə Ġslam dininin 

türklər arasında yayılması ilə bağlı olaraq epos təfəkkürü 

deformasiyaya məruz qalır - regionallaĢır, 

“müsəlmanlaĢır”… 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 “müsəlmanlaĢmıĢ” türk epos təfəkkürü öz 

əksini tapır. Nizami yaradıcılığındakı rasionalizm, hər 

Ģeydən əvvəl, qədim türk eposundakı “naturalizm”dən 

gəlir - hadisələrin epik təmkinlə təsviri, xarakterlərin 

“fundamentallığı”, irəlicədən müəyyənləĢdiril-məsi, 

“təbiiliyi” və s. bunun nəticəsidir. “Alp Ər Tonqa”, “Oğuz 

kafan”, “Göy türk”, “Köç” və s. qədim türk dastanlarının 

qalıqları üzərindəki müĢahidələr göstərir ki, qədim türk 

eposu humanist, çevik və obrazlı təfəkkürün məhsuludur - 

həmin təfəkkür “Xəmsə”də təkcə islamlaĢmamıĢ, 

həmçinin islamı özündə ehtiva etmiĢdir. 

“Xəmsə”nin əsas qəhrəmanı ideal (tədricən 

ideallaĢan!) hökmdardır: “Sirlər xəzinəsi”ndən 

“Ġsgəndərnamə”yə qədər Nizamini getdikcə daha dərindən 
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və Ģübhəsiz, daha geniĢ problemlər kontekstində 

düĢündürən bu ideya qədim türk eposunun mərkəzində 

dayanır. Xosrov, Bəhram, xüsusilə Ġsgəndər obrazları 

qədim türk eposundakı mürəkkəb tarixi ideal təkamülünün 

faktı kimi müəyyənləĢmiĢ “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 axtarıĢının “ibtidai” formasıdır – “axtarıcı”nın 

mükəmməl obrazı yoxdur… “Xosrov və ġirin”də, “Leyli 

və Məcnun”da həmin obraz var - bu məhəbbətdən 

kamilləĢmiĢ, lakin kamilliyin ictimai funksiyası olmayan 

“epik qəhrəman”dır; “Yeddi gözəl”də isə haqqında bəhs 

edilən funksiya ancaq potensial Ģəkildə mövcuddur… 

“Ġsgəndərnamə”də epik qəhrəman” dünyada universal 

nizam axtarıĢının bilavasitə ifadəsidir… 

Qədim türk eposu Nizaminin yaradıcılığı üçün 

potensiyadırsa, qədim türk ədəbiyyatı təcrübi baĢlanğıcdır 

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” 

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 

müsəlmanlaĢması da, əslində, Nizamiyə qədər gedir. 
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Nizami “Xəmsə”sinin fəlsəfi əsaslarını, əgər belə 

demək mümkünsə, Əl-Fərabi (IX-X əsrlər) müəyyən 

etmiĢdir. Və dahi türk Ģairinin 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 ġərqdə ilk və ən mükəmməl Ģərhçisi də Əl-

Fərabidir, onda aydın olar ki, dahi türk filosofunun dahi 

türk Ģairinə müəllimliyi geniĢ müqyaslıdır. Əl-Fərabi etiraf 

edirdi ki, insan ağlı “ilahi intellekt”in fəaliyyət sferasına 

nüfuz etmək imkanına malikdir - bu inqilabi mövqeyi 

Nizami də müdafiə etmiĢdir. 

Nizami fenomeninin mənĢəyi məsələsinin həlli, 

Ģübhəsiz, həmin fenomenin konteksti məsələsini aradan 

qaldırmır - heç kəs inkar etmir ki, Nizami müsəlman 

ġərqinin hadisəsidir… Və “Xəmsə”nin metodologizm”i də 

təsdiq edir ki, dahi Ģairin təfəkküründə mənĢə ilə sistemin 

münasibəti funksionaldır, yəni elə məqamlar tapmaq 

mümkündür ki, yalnız mənĢə, yaxud yalnız sistem 

münasibətini ifadə edir. “Xəmsə”nin poetikasında qədim 

(ümumi) türk əlaməti genotip kimi, ümumĢərq əlaməti 

fövqəltip kimi özünü göstərir - sistem isə genotiplə 

fövqəltipin mürəkkəb münasibəti əsasında müəyyənləĢir. 

Beləliklə, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı XI-XII 

əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi xarakterini ifadə 

edir və həmin ədəbiyyatın təĢəkkülü prosesinin məntiqini 

bütün mükəmməlliyi ilə əks etdirir: Azərbaycan 

ədəbiyyatı qədim tarixə malik ümumtürk ədəbiyyatının 

“müsəlmanlaĢması”, regionallaĢması və ümumĢərq 

keyfiyyətləri qazanması nəticəsində təĢəkkül tapmıĢdır - 



 

13 

 

bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan ədəbiyyatının genezisi 

etibarilə müstəqil” - yəni qeyri-türk mənĢəli hadisə olması 

barədəki nöqteyi-nəzərin əsası yoxdur. Və Nizami 

Gəncəvi yaradıcılığının əsasında duran etnik mənbələr, 

ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatının etnik mənbələrini 

təĢkil edir ki, bunlar da qədim (ümumi) türk səciyyəlidir. 

Əlimuxtar Muxtarovun “Nizami Gəncəvi obrazı 

bədii ədəbiyyatda” monoqrafiyası gənc tədqiqatçının ilk 

uğurudur. Monoqrafiya informativ baxımdan zəngin olub, 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin bütün mərhələlərində dahi 

Ģairimiz Nizami Gəncəviyə həsr edilmiĢ lirik, epik və 

dramatik növlərdə yazılmıĢ külli miqdarda əsərləri özündə 

əks etdirir. Tədqiqatçı Nizami Gəncəvi haqqında yazılan 

bədii əsərləri təkcə öz subyektiv təhlil metodu ilə deyil, 

eyni zamanda həmin əsərlər haqqında ayrı-ayrı müəlliflər 

tərəfindən yazılmıĢ elmi-tənqidi mətnlərə, 

monoqrafiyalara nüfuz edib mənimsəyərək müqayisəli 

Ģəkildə təhlillər aparmıĢdır. Monoqrafiya bütöv və 

konseptual təsir bağıĢlayır. 

Dünya ədəbiyyatına, mədəniyyətinə Nizami Gəncəvi 

kimi dahi söz ustadı bəxĢ etmiĢ Azərbaycan xalqı öz 

sənətkarını həmiĢə əziz tutmuĢ, əsərlərinin nəĢri, təbliği, 

öyrənilməsi və obrazının söz sərraflarımız tərəfindən bədii 

ədəbiyyatda canlandırılması sahəsində mühüm iĢlər 

görmüĢdür. Xalqımızın qədirĢünaslıqla həyata keçirdiyi bu 

ədəbi-bədii və elmi fəaliyyətlər nəticəsində Azərbaycan 

nizamiĢünaslıq elmi qısa vaxt ərzində dünya nizamiĢünas-

lığının nailiyyətlərini daha da zənginləĢdirmiĢdir. 

Məhz sadaladığımız bu xüsusiyyətlər baxımından 

Əlimuxtar Həsən oğlu Muxtarovun hazırladığı “Nizami 

Gəncəvi obrazı bədii ədəbiyyatda” monoqrafiyası 
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nizamiĢünaslığın yeni bir sahəsinin araĢdırılması nöqteyi-

nəzərindən mühüm əhəmiyyət  kəsb edir. 

Nizami Gəncəvi dühası əsrlərlə Azərbaycan 

Ģairlərinin yaradıcılıq yolunu iĢıqlandırmıĢ, ədibin 

yaradıcılığının öyrənilməsinə marağın və ehtiyacın artması 

ilə yanaĢı, Ģairin ədəbi Ģəxsiyyəti özü də ədəbiyyatın bədii 

obrazına çevrilmiĢdir. 

Monoqrafiya Azərbaycan ədəbiyyatının bütün 

növlərində Ģairin obrazının təsvirinin bədii cizgilərinin 

öyrənilməsinə həsr olunduğu üçün müəllif janrlararası 

bədii inikas fərqlərinin üzə çıxarılmasına, bəhrələnmə, 

iqtibas məsələlərinə nəzər salmağa, mərhələlərarası 

oxĢarlıq və fərqlərin aĢkarlanmasına xüsusi diqqət 

yetirmiĢdir. 

Birinci hissə “Nizami Gəncəvi obrazını 

formalaĢdıran ilkin elmi-ədəbi qaynaqlar” adlanır. Məlum 

olduğu kimi Nizami Gəncəvinin bədii obrazı ilk dəfə 

Ģairin özü tərəfindən əsərlərində canlandırılmıĢdır. 

Əsərləri Nizami Gəncəvi haqqında məlumatlarla nə qədər 

zəngindirsə, ilkin ədəbi qaynaqların, xüsusilə, təzkirələrin, 

cünglərin verdiyi məlumatlar da bir o qədər zəngindir. Bu 

mənbələr, əsasən,  aĢağıdakılardan ibarətdir: 

Məhəmməd Ovfi, DövlətĢah Səmərqəndi, Hüseyn əfəndi 

Qayıbov, Seyid Əzim ġirvani, Lütfəlibəy Azər “AtəĢkədə 

təzkirəsi”, Abbasqulu ağa Bakıxanov “Gülüstani-Ġrəm”, 

Mirzə Fətəli Axundov “Kritika” məqaləsi, Mirzə 

Məhəmməd Axundov “ġeyx Nizami” kitabı, 

Məhəmmədəli Tərbiyət “DaneĢməndane Azərbaycan” 

təzkirəsi, Firidun bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı 

materialları”. 

Müəllifin bu hissədə gəldiyi qənaət bundan ibarətdir 

ki, H.Araslının “ġairin həyatı”, M.S.Ordubadinin “Qılınc 
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və qələm”, A.Zöhrabbəyovun “Odlu diyar” romanları, 

M.Hüseynin “Nizami” dramı, Ə.Məmmədxanlının 

“Afaq”, M.Əlizadənin “ġairin kədəri”, C.Məmmədovun 

“Portret” hekayələri, M.Dilbazinin “Məhsəti” adı ilə həm 

poema, həm də mənzum dramı, Z.Xəlilin “Gəncə 

qartalı”(“ġairin yuxusu”) adlı mənzum dramları, 

A.Kəmalənin “Məhsəti” mənzum dramı, BalaĢ 

Azəroğlunun “Nizami” poeması, Oqtay Salamzadənin 

“Əsrlərin sirri” romanı kimi əsərlərin hər birində ilkin 

ədəbi-tarixi mənbələrin verdiyi məlumatların bədii inikası 

müĢahidə olunur. 

“Azərbaycan poeziyasında Nizami Gəncəvinin 

tərənnümü” adlanan ikinci hissədə Əssar Təbrizidən 

baĢlamıĢ bu günə kimi Nizami Gəncəvi haqqında lirik 

növdə yazılan 100-dən artıq Ģeir nümunələri müqayisəli 

ideyya və məzmun təhlilinə cəlb edilmiĢdir. 

Burada Əssar Təbrizi, Məhəmməd Füzuli, Seyid 

Əzim ġirvani, Səməd Vurğun, Əliağa Kürçaylı, Nigar 

Rəfibəyli, Rəfiq Zəka, Məmməd Alim  və baĢqa onlarla 

Ģairlərin poeziya nümunələrinə toxunulur. 

Monoqrafiyanın ikinci hissəsi  Nizami Gəncəviyə 

həsr olunan poemaların təhlilindən ibarətdir. Həmin 

poemalar Mirvarid Dilbazinin “Məhsəti”, BalaĢ 

Azəroğlunun “Nizami” poemalarıdır. Tədqiqatçı bu 

əsərlərdə də Nizaminin ölməz obrazını erudisiyalı 

tədqiqatçı kimi təhlil süzgəcindən keçirir.  

Elmi monoqrafiyanın ən zəngin hissələrindən biri 

olan “Tarixi roman janrı və Nizami Gəncəvi obrazı” 

sərlövhəsində Həmid Araslının “ġairin həyatı”, 

Məhəmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm”, Anatoli 

Zöhrabbəyovun “Odlu diyar”, Ġsa Muğannanın  “Gurün”, 

Oqtay Salamzadənin  “Əsrlərin sirri” kimi əsərlərini təh-
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lilə cəlb edərək həmin əsərlərə həsr olunan monoqrafik 

tədqiqatlarla birlikdə subyektiv mülahizələrini 

ümumiləĢdirmiĢdir. 

“Nizami Gəncəviyə həsr edilən hekayələr” 

bölməsində müəllif dahi Ģairə həsr edilən hekayələrdən 

danıĢır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami 

Gəncəviyə üç hekayə həsr olunub ki, bunların hər üçü 

tədqiqata cəlb edilmiĢdir. Həmin hekayələr 

C.Məmmədovun “Portret”, M.Əlizadənin “ġairin kədəri” 

və  Ənvər Məmmədxanlının “Afaq” hekayələridir.  

Monoqrafiyanın sonuncu hissəsi “Azərbaycan 

dramaturgiyasında Nizami Gəncəvi surəti” adlanır. 

Ədəbiyyatımızda Nizami Gəncəvinin bədii obrazı Mehdi 

Hüseynin “Nizami”, Mirvarid Dilbazinin “Məhsəti”, 

Kəmalə Ağayevanın “Məhsəti”, Z.Xəlilin “ġairin yuxusu” 

(Gəncə qartalı) və Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər” 

dramı kimi mənzum dramlarda canlandırılmıĢdır. Müəllif 

monoqrafiyada bu dramların hər birinə həsr olunmuĢ 

monoqrafiyaları müqayisəli Ģəkildə təhlil etməklə yanaĢı, 

Nizami Gəncəvinin poemalarına istinadən öz fikir və 

mülahizələrini  əsaslandırmağa çalıĢmıĢdır. 

Əlimuxtar Həsən oğlu Muxtarovun monoqrafiyası-

nın müasir ədəbiyyatĢünaslığın son nailiyyətləri əsasında 

yazıldığını xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Monoqrafiyanın əsas uğurlarından biri dahi Nizami 

Gəncəviyə həsr edilən hər bir əsərə, kiçik Ģeirlər də daxil 

olmaqla, milli müstəqillik konsepsiyası ilə yanaĢmasıdır 

ki, bu da mövzunun, monoqrafiyanın aktuallığını 

Ģərtləndirir. Tədqiqat iĢinin yüksək elmi-nəzəri səviyyədə 

yazılması ilk növbədə monoqrafiyanın elmi 

aparaturasında, tədqiqat üsulunda, qarĢıya qoyulan konkret 

problemlərin  nəzəri aspektdə həllində  özünü göstərir. 
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Monoqrafiya sadə, anlaĢıqlı bir dildə yazılmıĢdır. 

Məsələlər tutarlı və yerli-yerində iĢlədilən sitatlarla izahını 

tapır. Müəllif Ģərhini verməyə çalıĢdığı məsələlərə dair 

ümumiləĢdirilmiĢ nəticələr çıxarmağa əsasən nail olur.  

Bütövlükdə, gənc tədqiqatçı mövzunu ehtiva 

etməklə Nizami Gəncəvi obrazı bədii ədəbiyyatda 

anlayıĢını tam əxz edə bilmiĢdir. Mövzu ilə bağlı istifadə 

olunmuĢ ədəbiyyatın geniĢliyi razılıq doğurur. Konkret 

təhlillər zamanı müəyyən istinad və polemikalara yer 

verilmiĢdir. Ġlk uğur böyük elmə aparan yolun 

baĢlanğıcıdır. Bu yolda Əlimuxtar Muxtarovun daha da 

irəliləyəcəyinə inanıram.  

 

Nizami Qulu oğlu Cəfərov 

AMEA-nın həqiqi üzvü 
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GİRİŞ 
Dünya mədəniyyəti tarixində özünəməxsus mövqeyi 

olan, əsərləri dünya Ģeir xəzinəsinin nadir inciləri sayılan 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Azərbaycan bədii-estetik 

fikrinin inkiĢafında yeni, orijinal bir mərhələ təĢkil edir. 

Nizami Gəncəvi dühası əsrlərlə Azərbaycan Ģairlərinin 

yaradıcılıq yolunu iĢıqlandıraraq XIX əsrə qədər öz ədəbi 

məktəbinin qapısını açıq buraxmıĢdır. XX əsrdə isə Ģairin 

yaradıcılığının öyrənilməsinə marağın və ehtiyacın artması 

ilə yanaĢı, Ģairin ədəbi Ģəxsiyyəti özü də ədəbiyyatın bədii 

obrazına çevrilmiĢdir. Bu ədəbi-bədii nümunələrdə 

yazarların təxəyyülünü qidalandıran mənbələrdən birincisi 

Ģairin öz poemaları olduğu kimi, ilk ədəbi qaynaqlar da 

əhəmiyyətli rol oynayırdı. Günümüzə qədər Nizami 

Gəncəvi obrazının təsvirinə həsr olunmuĢ kiçik və 

irihəcmli bədii nümunələr məhz həmin ilkin mənbələr 

əsasında yazılmıĢdırsa da, Ģairin obrazının dövrün ictimai-

siyasi təfəkkürünün prizmasından iĢıqlandırılması da 

yazarların təxəyyülünə təsirsiz ötüĢməmiĢdir. Buna görə 

də Ģairin obrazının bədii əsərlərdə inikasının hərtərəfli 

öyrənilməsi və obyektiv ədəbiyyatĢünas nəzər-

nöqtəsindən keçirilməsi bugünkü elmimizin qarĢısında 

duran aktual məsələlərdəndir. 

Monoqrafiya ədəbiyyatın bütün janrlarında Ģairin 

obrazının təsvirinin bədii cizgilərinin öyrənilməsinə həsr 

olunduğu üçün janrlararası fikir mübadiləsinin üzə 

çıxarılmasına, bəhrələnmə, iqtibas məsələlərinə nəzər 

salmağa, mərhələlərarası oxĢarlıq və fərqlərin 

aĢkarlanmasına imkan verir.  

Ġstər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində, istərsə də 

dünya ədəbiyyatı tarixində Nizami Gəncəvi qədər bədii 

ədəbiyyatda obraz olaraq canlandırılan və haqqında bədii 
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əsər yazılan ikinci bir mütəfəkkir tapmaq çox çətindir ki, 

bu da Azərbaycan xalqının Böyük Azərbaycanlı  Nizami 

Gəncəviyə olan sevgisinin, məhəbbətinin  təzahüründən 

irəli gəlir. 

Bu mənada Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami 

Gəncəviyə həsr edilən tədqiqatların, elmi və bədii 

əsərlərin yazılma miqyasına toxunan akademik Ġsa 

Həbibbəyli qeyd edir ki, NizamiĢünsalıq dünya elmi olsa 

da, Azərbaycan dünya NizamiĢünaslığının mərkəzidir. 

Dünya ölkələrində Nizami Gəncəvi haqqında yazılanlar 

tərəzinin bir gözünə, Azərbaycanda aparılan tədqiqatlar, 

çap olunan kitablar və tərcümələr tərəzinin o biri gözünə 

qoyulsa, Azərbaycan NizamiĢünaslığı ağır gələr. 

Öz dövründən etibarən müntəzəm öyrənilməyə, 

tədqiq və tərənnüm edilməyə baĢlayan Nizami Gəncəvi 

Ģəxsiyyəti, yaradıcılığı ədəbiyyat tarixinin bütün 

dövrlərində də elmdə alimlərin, lirik növdə Ģairlərin, epik 

növdə nasirlərin, dramatik növdə isə dramaturqların daim 

diqqət mərkəzində olmuĢdur. 

Akademik Rafael Hüseynovun qeyd etdiyi kimi  

dövrümüzə qədər gəlib çatan 800-dən çox təzkirədə 

haqqında məlumat verilən 1000-dən çox Ģairin 

məlikküĢüərası hesab edilən Nizami Gəncəvi Ģəxsiyyətinə 

yazarların müraciət etmə səbəbləri dahi Ģairə sevgidən, 

məhəbbətdən doğurdusa da, eyni zamanda yazdıqları əsərə 

Nizami obrazı vasitəsilə ölməzlik qazandırmaq və demək 

istədiklərini  bu obraz vasitəsilə demək istəmələri də 

Nizami obrazına müraciətin qayəsini təĢkil edir.  

Məhz nizamiĢünaslıq sahəsinin bir çox aktual 

qollarından biri də bədii ədəbiyyatda Nizami Gəncəvi 

obrazının öyrənilməsi məsələsidir. Azərbaycan Ģair və 

yazıçılarının Nizami  Gəncəviyə həsr etdikləri bədii 
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əsərləri yazarkən ilkin məxəz olaraq onların təxəyyülünü 

qidalandıran mənbələrdən birincisi Ģairin öz poemaları 

olduğu kimi, ilk ədəbi qaynaqlar olan təzkirələr də bu 

istiqamətdə  əhəmiyyətli rol oynayır. Bu baxımdan dahi 

Ģairin tərənnümünə həsr edilmiĢ yüzlərlə poeziya 

nümunələri, H.Araslının “ġairin həyatı”, M.S.Ordubadinin 

“Qılınc və qələm”,  A.Zöhrabbəyovun “Odlu diyar” 

romanları, M.Hüseynin “Nizami” dramı, Nəriman 

Həsənzadənin “Atabəylər” dramı, Ə.Məmmədxanlının, 

Mübariz Əlizadənin  “ġairin kədəri”, C.Məmmədovun 

“Portret” hekayələri, M.Dilbazinin “Məhsəti” (1983) adı 

ilə həm poema, həm də mənzum dramı, Z.Xəlilin “Gəncə 

qartalı”  (ikinci adı ilə “ġairin yuxusu”) adlı mənzum 

dramları, Ağayeva Kəmalənin “Məhsəti” mənzum dramı, 

BalaĢ Azəroğlunun “Nizami” poeması, Oqtay 

Salamzadənin “Əsrlərin sirri”, Ġsa Hüseynovun “GurÜn” 

romanı kimi əsərlərin hər birində ilkin ədəbi-tarixi 

mənbələrin - Ģairin öz əsərlərinin və təzkirələrin verdiyi 

məlumatların bədii inikasını müĢahidə edirik. 

Azərbaycan poeziyasında yeri gəldikcə Nizami 

surətinin təsviri, Nizami Ģəxsiyyətinin tərənnümü qeyd 

etdiyimiz kimi Ģairin öz dövründən müasir dövrə qədər 

hörmətlə, ehtiramla, sevgi ilə özünü göstərməkdədir. XIX 

əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq Azərbaycan 

ədəbiyyatında Nizami Gəncəvinin xatirəsinin orta əsrlər 

poeziyasından fərqli cizgilərinin  üzə çıxdığının Ģahidi 

oluruq. 

Əgər orta əsrlər poeziya nümunələrində  Nizami 

Gəncəvinin mənən yaĢadığı, hər zaman Ģairlərin qəlbində 

bir ustad kimi diri olduğu vurğulanırdısa, XIX əsrin 

sonlarından etibarən də ilk dəfə olaraq Nizami xatirəsinə 

laqeydlik təəssüflə qeyd olunurdu ki, bu da Salman 
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Mümtaz, Mirzə Məhəmməd Axundov, Firidun bəy 

Köçərlinin, Seyid Əzim ġirvani, Əli Nəzmi və baĢqa 

sənətkarların qeydlərində öz ifadəsini tapmıĢdır. 

Bunları nəzərə alaraq bədii əsərlərdə Ģairin mənəvi-

ideoloji baxıĢlarının, həyat və yaradıcılığının ən ali 

məqsədlərinin doğru iĢıqlandırılması istiqamətində 

görülən iĢlər mövzunun hələ də aktual olaraq qaldığını, bu 

istiqamətdə tədqiqatların davam etdirilməsinə zərurətin 

olduğunu göstərirdi. 

Firidun bəy Köçərli ilk dəfə olaraq Nizami 

Gəncəviyə həsr olunmuĢ bədii sənət nümunələrindən, 

Ģairin “Xəmsə”sinin tərcüməsindən bəhs açaraq Mirzə 

Məhəmməd Axundzadənin Ģeirlərini əsərinə daxil 

etmiĢdir. ġeirin məzmununun Nizaminin qəbrinin və 

türbəsinin dağılması haqqında olduğunu da “münasibi-hal 

deyə” vurğulayaraq bu məsələyə öz münasibətini daha da 

qüvvətli bildirir və əlavə olaraq qeyd edirdi: “Ġnsaf deyil 

ki, Onun möcüznümal kəlamları Avropa dillərinə tərcümə 

olunub intiĢar tapsın, bizlər isə Onu öz dilimizdə eĢidib 

feyziab olmaqdan məhrum qalaq”. 

Salman Mümtazın adı bədii ədəbiyyatda Nizami 

obrazının öyrənilməsi tarixinin ilk səhifələrinə düĢür. 

Keçən əsrin 20-ci illərində Nizami Gəncəvinin milli 

mənsubiyyətini təhrif etməyə çalıĢanlara qarĢı görkəmli 

ədib can yanğısı ilə yazırdı: ”O əsrlərdə Ġran və Turanın 

yetirdiyi türk məĢahirlərinin hansı biri türkcə yazmıĢdır ki, 

Nizami də yazaydı? Əbi Nəsir Faryabi,Əbu Əli Sina, 

Cəlaləddin Rumi, ġeyx Məhəmməd ġəbüstəri həm türk 

ola-ola farsca yazmıĢlar, bunların səbəblərini aramalı və 

tədqiq edilməlidir”. 

Nizami Gəncəvi obrazının ədəbiyyatda bədii 

inikasının öyrənilməsi tarixi onun haqqında yazılan 
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əsərlərin yazıldığı dövrlə üst-üstə düĢür. Sistemli və 

davamlı olaraq Ģairin surətinin ədəbiyyatda və incəsənətdə 

əksi onun 800 illik yubileyinə hazırlıq ərəfəsinə təsadüf 

edir. Elə bu dövrdən də etibarən  ədəbi tənqid yazılan 

əsərlərə öz münasibətini bildirir, gələcək  yaradıcılıq üçün 

yazıçı və Ģairlərin iĢini stimullaĢdırırdı. “Ədəbiyyat” 

qəzetinin 18 may 1941-ci il tarixli nömrəsində 

C.CahanbaxĢın “Nizamiyə dair iki hekayə” adlı ədəbi-

tənqidi məqaləsi Ə.Məmmədxanlı və M.Əlizadənin 

hekayələrinə həsr olunmuĢdur.  

Artıq Azərbaycanda sovet ədəbiyyatının yaranması 

ilə baĢlayan Ģairin obrazı ideologiyanın ruporuna çevrilir. 

Nizami yaradıcılığının məzmununun obyektiv təhlili 

böyük təhriflərə uğrayır. Bu cəhətdən həmin dövrdə ədəbi 

tənqidin əsas diqqət mərkəzində olan əsər Mehdi 

Hüseynin “Nizami” dramı olmuĢdur. Ümumiyyətlə, 

“Ədəbiyyat qəzeti”nin 5 avqust 1942-ci il tarixli 23-cü 

nömrəsinin bir səhifəsi bütövlükdə Mehdi Hüseynin 

“Nizami” dramında canlandırılan dahi Ģairin surətinin 

tarixiliklə, öz mənəvi dolğunluğu ilə əks etdirilməməsi 

məsələsinə həsr edilmiĢdir. Dram haqqında Mirzə 

Ġbrahimovun məĢhur “Nizami” dramı məqaləsi  

“Ədəbiyyat qəzeti”nin 16 dekabr 1942-ci il tarixli 33-cü 

nömrəsində dərc edilmiĢdir. Elə həmin ildə 

M.A.DadaĢzadə, Əziz ġərif drama öz elmi-ədəbi meyarları 

ilə “Kommunist”, “Ədəbiyyat” qəzeti kimi mətbuat 

orqanlarında münasibət bildirirdilər. 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin “Azərbaycan Ģairi 

Nizami” monoqrafiyası da Ģairin ədəbi obrazının dolğun 

ifadəsi baxımından bədii təxəyyülün üfüqlərini 

geniĢləndirən mənbələrdən biridir. Müəllifin öz dilindən 

əsərin yazılması və ərsəyə gəlməsi baxımından maraqlı 
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məlumatlar əldə edirik. Monoqrafiya Nizaminin 800-cü 

doğum ildönümü münasibətilə qələmə alınmıĢ, 1941-ci 

ildə tamamlanmıĢdırsa da, II Dünya müharibəsi 

ərəfəsindəki çətinliklər səbəbindən nəĢri gecikmiĢdir. 

Müəllifə görə, “bu gecikmə bir yandan müəllifin 

təəssüfünə səbəb olmuĢdursa da, o biri yandan hər keçən il 

əsərin daha dolğunlaĢmasına və gözəlləĢməsinə yaramıĢ; 

yeni materiallar, əlavələr, təsvirlər və haĢiyələr 

gətirmiĢdir” (201,11). M.Ə.Rəsulzadənin əsəri Ģairin 

daxili aləminin yüksək ədəbi üslubla tərənnümü 

baxımından günümüzə qədər öz əhəmiyyətini qoruyub 

saxlayır.    

Həmid Araslının ədəbi-elmi fəaliyyəti bədii 

ədəbiyyatımızda Nizami Gəncəvi obrazının 

formalaĢdırılması baxımından xüsusilə diqqətəlayiqdir. 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığını “Ġlkin Azərbaycan 

renessansının zirvəsi” kimi elmi təhlilə cəlb edən 

tədqiqatçı uzunmüddətli və zəngin araĢdırmaları sayəsində 

dahi Ģairin həyat və yaradıcılığını bədii-publisistik üslubla 

iĢıqlandıran “ġairin həyatı” adlı sənədli povestini yazaraq 

xələflərinə bu istiqamətdə bələdçilik etmiĢ oldu. 

M.Mübarizin “Dahi sənətkarın obrazı” məqaləsi öz 

dövründə Həmid Araslı, M.S.Ordubadi kimi 

nizamiĢünasların əsərləri ilə bərabər səviyyədə bədii 

təxəyyülə qüvvət verə bilən əsərlərdən idi. Məhəmməd 

Əmin Rəsulzadə, Azadə Rüstəmova, Rüstəm Əliyev kimi 

nizamiĢünas tədqiqatçıların elmi əsərləri bədii təfəkkürdə 

Nizami obrazının formalaĢdırılması istiqamətində 

əhəmiyyətli rol oynamıĢdır. Monoqrafiyada adı çəkilən 

alimlərin bu istiqamətdə gördükləri iĢlərə geniĢ nəzər 

salınmıĢdır. 

M.S.Ordubadi irsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən 
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“Qılınc və Qələm” romanının dahi Ģairimizin həyat və 

yaradıcılığı kontekstində öyrənilməsi ədəbiyyatĢünaslı-

ğımızın bu gün də aktual məsələlərindən biri kimi 

diqqətimizi çəkir: Son yüz ildə Azərbaycanda 

ordubadiĢünaslığın ən ümdə ədəbi-nəzəri ideyalarını 

tədqiq edən Yavuz Axundlunun fəaliyyətini xüsusi 

dəyərləndirmək lazımdır. Yavuz Axundlunun “Məmməd 

Səid Ordubadi” adlı monoqrafiyası tarixi roman janrının 

yeni aspektdən öyrənilməsi baxımından çox zəruridir. 

M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanının süjeti 

əsasında ssenari yazılaraq 1976-cı ildə səhnələĢdirilməsi 

Nizami obrazı ilə bağlı məsələlərin gündəmə gəlməsinə 

səbəb oldu. Bu baxımdan mərhum akademik Ziya 

Bünyadovun “Tarixi dəqiqlik mühüm Ģərtdir” və Camal 

Yusifzadənin “Qılıncla qələmin ittifaqı” adlı məqalələri bu 

mövzuda ədəbi prosesə iĢıq tutan mühüm tədqiqatlardır. 

Nizami Gəncəvi obrazını özündə əks etdirən 

əsərlərdən biri də Zeynal Xəlilin “ġairin yuxusu” əsəridir. 

Zeynal Xəlilin “ġairin yuxusu” adlı mənzum dramı 

müəllifin arxivindən 1970-ci illərdə üzə çıxarılaraq 

mətbuatda əsər haqqında məqalələr görünməyə 

baĢlanmıĢdır. Bu istiqamətdəki təĢəbbüslər Ġmran 

Abbasova aiddir. Tədqiqatçının iki məqaləsi – “ġairin 

arxivini vərəqlərkən” (2), “Zamanla birlikdə” (1) əsərləri 

Z.Xəlilin Nizami Gəncəviyə həsr olunmuĢ və ilk variantda 

“Gəncə qartalı” və ya “Nizami” adlanan mənzum dramı 

haqqında yazılmıĢ ən geniĢ və sanballı elmi 

araĢdırmalardandır. Birinci məqalədə əsərin yazılması və 

üzə çıxarılması tarixləri haqqında, dramın məzmunundan 

geniĢ bəhs olunur. Ġkinci məqalə isə daha çox əsərin ideya 

istiqamətini iĢıqlandırır. 

Oqtay Salamzadənin “Əsrlərin sirri” romanı da dahi 
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Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 

sələflərindən, özünün keĢməkeĢli həyatından və 

“Xəmsə”nin müqəddəs milli irsimizin ən dəyərli abidəsi 

kimi qorunub hifz edilməsindən bəhs edən üç hissədən 

ibarətdir. “Gəncə qapısı”, “Peyğəmbərin adaĢı”, “Qızıl Ģir 

dəfinəsi” adlanan bu hissələrdə Nizami Gəncəvi ilə yanaĢı 

fəaliyyət göstərən bir sıra dünyaĢöhrətli dövlət və 

mədəniyyət xadimlərinin, xalq qəhrəmanlarının sənədli-

bədii obrazları yaradılmıĢ, ümumxalq hərəkatlarının 

möhtəĢəm lövhələri sənətkarlıqla təsvir edilmiĢdir. 

Romandakı hadisələr XI-XII əsrlərdə cərəyan edir. 

Gözlərimiz önündə Azərbaycanın qüdrətli Atabəylərinin, 

Əbül Əla, Xaqani, Mücirəddin Beyləqani kimi Ģairlərinin, 

Xacə Ömər, Əbu Bəkr Qəzənfər, Ġmadəddin Dövlə, 

Əhsətan, üsyankar Bəndər kimi Ģəxsiyyətlərin obrazları 

canlanır. Rüstəm Əliyev əsərin məzmunu haqqında 

düĢünürdü ki, “Əsərdə yüzlərlə obraz var. Bunların hamısı 

bilavasitə Nizami ilə bağlıdır. Bu boyda sanballı əsərdə 

Nizamiyə dəxli olmayan nə obraz var, nə hadisə, nə də 

söz. Elə sətir, elə cümlə, elə abzas yoxdur ki, hərflərə 

Nizami ətri çökməsin” (58, 30). Həqiqətən də, “Əsrlərin 

sirri” romanının fabulası öz baĢlanğıcını Nizami Gəncəvi 

künyəsində yer alan imzaların birincisindən – 

Müəyyəddindən  götürərək  Ģairin soykökünün həyat 

tarixçəsindən tutmuĢ oğlu – Məhəmmədin ömrünün 

sonuna kimi bir nəslin salnaməsidir. Rüstəm Əliyev əsərin 

bu cəhətinə diqqət çəkərək öz münasibətini bildirirdi: 

“ġairin ulu babası Müəyyəddinin, babası Zəkiəddinin, 

atası Yusifin, Gəncə qapısı düzəldən usta Ġbrahimin, 

uğursuz qasid Bayburanın və onun sədaqətli 

Yigidçukunun surətləri, habelə Ģairin dayısı Xoca Ömərin 

surəti və onların fəaliyyəti ilə bağlı hadisələrin yerli-
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yataqlı təsviri həmin o zəmini hazırlayır ki, onun üstündə 

pyedestal kimi Nizami Gəncəvinin nəhəng Ģəxsiyyəti 

ucalacaqdır” (58, 34). Rüstəm Əliyev əsərin daha bir 

sahədə - Gəncənin ədəbi abidəsinin ucaldılmasında da  

əhəmiyyətindən bəhs etməklə O.Salamzadənin ədəbiyyat 

tariximiz üçün gördüyü iĢin qiymətini vermiĢdir: 

“Gəncənin təsviri, onun təkamülü və intibahı romanın ana 

xəttini təĢkil edir. Gəncənin hələ indiyədək belə nəhəng 

abidəsi ucaldılmayıb! “Əsrlərin sirri” Gəncənin himnidir!” 

Nizami Gəncəvinin ədəbi Ģəxsiyyətini öz 

tədqiqatlarında ətraflı iĢıqlandıran  alimlərimizdən biri də 

Azadə Rüstəmovadır. Azadə Rüstəmovanın 

tədqiqatlarında Ģairin sənətkarlıq məziyyətlərindən sənətə 

erkən maraq göstərməsi, zəhmətsevərliyi – əldə etdiyi 

nailiyyətlərin “yuxusuz gecələrin”, “iĢ prosesində 

keçirdiyi həyəcanların”, “axtarıĢların” hesabına baĢa 

gəlməsi, dərin məlumatlı olmasının zəmini kimi ərəb, fars 

dillərini bilməsi, beynəlmiləlçiliyi, “xalqının fikri-estetik 

ənənələrinə bağlı olması”, humanistliyi, azad Ģəxsiyyəti və 

sufi xisləti daha dərindən təhlilə cəlb edilmiĢdir.  

Nizami Gəncəvinin künyəsinin Azadə Rüstəmovanın 

tədqiqatında dolğun Ģəkildə öz əksini tapması da bədii 

nəsr ustalarının bədii təxəyyülünün üfüqlərinin tarixin 

daha dərin qatlarına qədər geniĢlənməsi üçün imkanlar 

yaradırdı. A.Rüstəmova yazırdı: “ġair özü adının “Ġlyas”, 

təxəllüsünün “Nizami” olduğunu qeyd edir. Biz onun 

atasının Yusif, babasının Zəki (Nizami dövrü qaydası ilə 

deyilsə, Zəkiəddin), ulu babasının isə Müəyyəd 

(Müəyyəddin) fəxri adı daĢıdığını da Ģairin öz yazısına 

əsasən öyrənirik. ġair əsərlərində anası və dayısı Xacə 

Ömər haqqında məlumat verir, ilk müəllimi-ustadı, 

ailələrinin yaxın dostu, el ağsaqqalı, səxavətdə, fəsahətdə 
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misilsiz olan Xoylu Ġmadı (Ġmadəddin) xatırlayır, eləcə də 

sevimli rəfiqəsi Appaq-Afaqın, ondan olan oğlu 

Məhəmmədin adını çəkir. YaĢayıb-yaratdığı, sevib-

sevildiyi, ad-sanının, Ģöhrətinin çıxıĢ nöqtəsi olan doğma 

Gəncəsi barədə də Nizami əsərlərində dəfələrlə bəhs açır” 

(25, 265). A.Rüstəmovanın verdiyi faktlar öz xronoloji 

ardıcıllığı və dəqiqliyi ilə Oqtay Salamzadənin “Əsrlərin 

sirri” romanında öz ifadəsini tapmıĢdır. 

“Nizami və onun irsi Azərbaycan bədii ədəbiyyatı, 

təsviri sənət və musiqisində də öz sənət təcəssümünü 

tapmıĢdır. Yazıçı, heykəltəraĢ, rəssam və bəstəkarlarımız 

Nizaminin həyatı və əsərlərinin motivləri əsasında neçə-

neçə nümunələrlə çıxıĢ etmiĢ, tiĢə, rəng və söz çalarları ilə 

böyük Ģairin obrazını əbədiləĢdirmiĢdir. Böyük 

Azərbaycan bəstəkarı Ü.Hacıbəyovun Nizaminin lirik 

əsərləri mövzusunda bəstələdiyi “Sənsiz”, “Sevgili canan” 

qəzəl-romansları, Ə.Bədəlbəylinin “Nizami” operası, 

Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti və “Leyli və Məcnun” 

simfonik poeması, Niyazinin “Xosrov və ġirin” operası, 

F.Əmirovun “Gülüm”, C.Cahangirovun “Nizami”, 

T.Quliyevin “Gözüm aydın” romansları, A.Məlikovun 

“Məhəbbət əfsanəsi” baleti, F.Əbdürrəhmanovun 

“Nizami” monumental heykəli, M.Abdullayevin “Xəmsə” 

mövzusunda tabloları, M.S.Ordubadinin “Qılınc və 

qələm”, A.Zöhrabbəyovun “Odlu diyar” romanları, 

S.Vurğunun “Fərhad və ġirin”, A.ġaiqin “NüĢabə”, 

“Fitnə”, M.Hüseynin “Nizami” dramları, 

Ə.Məmmədxanlının “Afaq”, C.Məmmədovun “Portret” 

hekayələri və s. Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənət 

xadimlərinin dahi Ģairə dərin məhəbbətinin təzahürü kimi 

qiymətləndirilməlidir” (166, 430). 



 

28 

 

Nizami Gəncəvi obrazını öz dolğunluğu ilə, tarixi 

faktlar və müəllif təxəyyülünün  ineqrasiyası fonunda əks 

etdirən ən böyük dram əsəri N.Həsənzadənin “Atabəylər” 

dramıdır. Mənzum dramla bağlı akademik Ġsa Həbibbəyli 

“Müasirlik iĢığında bədii yanaĢma” ön söz məqaləsində 

yazır: “Mənzum tarixi dram kimi xüsusi əhəmiyyətə malik 

olan “Atabəylər” dramı (1984) elmi tədqiqatda Səməd 

Vurğunun “Vaqif” mənzum dramının yarandığı vaxtdan 

(1938) keçən təxminən qırx ildən artıq zaman ərzində bu 

janrda ədəbi-mədəni mühitin fövqünə qalxa bilən sanballı 

bir əsərdir və “görkəmli ĢərqĢünas professor Rüstəm 

Əliyevin Nizami Gəncəvinin Naxçıvana səfəri haqqındakı 

elmi açıqlamaları bədii təxəyyüldə ehtimal olunan görüĢün 

tarixi gerçəklik olduğunu yəqinləĢdirdi”. Bu fakt Nəriman 

Həsənzadənin tarixə bədii yanaĢmasının elmi məntiqə 

əsaslandığını nümayiĢ etdirir. 

 Klassik Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığının müasir 

görkəmli nümayəndəsi professor Xəlil Yusiflinin “Nizami 

Gəncəvi: sələflər və xələflər” (193) adlı elmi əsərində 

klassik ədəbiyyatda dahi Nizaminin ədəbi-bədii portretinin 

canlandırılması haqqında geniĢ məlumat alırıq. Bu 

baxımdan əsərin  “Nizami və Əssar Təbrizi”, “Nizami və 

Arif Ərdəbili”, “Nizami və Həqiri Təbrizi”, “Nizami və 

Füzuli” hissələri səciyyəvidir. Xəlil Yusiflinin “Nizami 

Gəncəvi: sələflər və xələflər” əsəri Ģairin ədəbi 

Ģəxsiyyətinin epik əsərlərdə geniĢ Ģəkildə 

iĢıqlandırıldığına görə klassik Azərbaycan ədəbiyyatında 

Ģairin bədii obrazının canlandırılmasını öyrənmək 

istiqamətində apardığımız araĢdırmada etimadlı bələdçi 

rolunu oynayır. 

AraĢdırmamızın aparılmasında ilk öncə öz 

təfəkkürümüzdə, xəyalımızda Nizami obrazını forma-
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laĢdırmaq zərurəti doğurdu ki, bu zərurəti qarĢılamaq üçün 

etibarlı mənbələrdən biri də  akademik Teymur Kərimlinin 

“Nizami və tarix” monoqrafiyası oldu.  

Akademik Teymur Kərimlinin elmi əsərinin 

“Xəmsə” poetikasının tarixi rolu”, yaxud “Xəmsə”nin 

tarixi poetikası” bəhsində Nizami novator Ģair olaraq 

sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin yeniliyi istiqamətində 

nəzərdən keçirilir. Nizaminin öz əsərlərində də 

özünəqiymətin yer alması və özü tərəfindən ilk dəfə 

novator Ģair kimi etiraf olunması müəllifin gəldiyi 

çoxsaylı qənaətlər sırasındadır. 

Müasir ədəbiyyatĢünaslığımızda daha çox 

tendensiyalı yanaĢmalar ilə yadda qalan əsərlərdən biri 

kimi Nizami Gəncəvi obrazının da ehtiva olunduğu Ġsa 

Hüseynovun “GurÜn” povestinin bədii-estetik siqlətinin 

müəyyənləĢdiril-məsi baxımından akademik Nizami 

Cəfərovun “Həqiqətin Ġsa Muğannası, yaxud Ġsa 

Muğannanın həqiqəti” (44) məqaləsi böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Rüstəm Kamalın (111, 5) da məqaləsi “GurÜn” 

povestinin ilk elmi qiymətləndirilməsi kimi və 

ədəbiyyatĢünaslığımızın müasir inkiĢafı baxımından dəyər 

qazanır. 

Beləliklə, Nizami Gəncəviyə həsr olunmuĢ bədii 

əsərlərin tədqiqi tarixindən bəhs edən hər bir elmi əsər öz 

növbəsində sonrakı dövrlərdə meydana gələn bədii 

əsərlərin daha da təkminləĢməsinə səbəb olmuĢ və dahi 

Ģairin obrazının xarakterik xüsusiyyətlərinin bədii 

ədəbiyyatda daha da dolğun Ģəkildə canlandırılmasını 

təmin etmiĢdir. 
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Söz xəzinəsinə, mülkünə hakim, 

Gəncə hünərvəri, o böyük alim. 

Qızıl rəngli meyi əlinə aldı 

O, içdi səfanı, xılt bizə qaldı. 

 

Əmir Xosrov Dəhləvi  

Hindistan mütəfəkkiri 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN BƏDİİ OBRAZINI 

 FORMALAŞDIRAN İLKİN ƏDƏBİ QAYNAQLAR 

 

Azərbaycan xalqı tarixin bütün dövrlərində dünya 

mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, elminə unikal Ģəxsiyyətlər 

bəxĢ etmiĢ və həmin Ģəxsiyyətlər də ümumbəĢəri 

ideyalarla cilvələnib mənsub olduqları xalqın ən ali 

dəyərlərini cahanın fövqünə qaldırmıĢlar. Dünya 

filosoflarının Azərbaycandan dünyaya doğan günəĢ kimi 

səciyyələndirdikləri belə Ģəxsiyyətlərdən biri də Nizami 

Gəncəvidir. Təkcə özünün yazdığı “Xəmsə”si ilə deyil, 

haqqında yazılan əsərlər vasitəsilə də əbədiyyət qazanan 

dahi mütəfəkkir hələ sağ ikən varlığının əbədiyyəti üçün 

“Ġsgəndərnamə” poemasında belə niyaz edirdi: “Ey Uca 

Yaradan, Sənin əbədi varlığını cana sinən bunca parlaq 

dəlillərlə isbat edib durdum; nə olurdu, sən də mənliyimin 

əbədiliyini bildirəydin” Bəli, 880 il əvvəl aqibəti üçün 

etdiyi diləyin bu gün 500-dən artıq davamçısının, dünya 

səviyyəsində qəbul edilərək ideyalarının dünya xalqlarına 

nəhayətsiz fayda verdiyinin, saysız-hesabsız 

simpoziumlara mövzu olaraq humanist, multikultural 

dəyərlərinin, fikirlərinin dünya xalqlarına təbliğ olunduğu 

fonda Ģahidi oluruq.  

Məhz bu baxımdan yanaĢdıqda Ģahidi oluruq ki, 

mütəfəkkir Ģairimiz öz əsərlərində özündən sonrakı 

həyatının yol xəritəsini sanki nəzmə çəkmiĢdir. 

 

ġeiri oxunanda bu Nizaminin, 

Özü də hər sözdə görünər, yəqin. 

Gizlənib özünü verməzmi niĢan 

Sənə hər beytində bir sirr danıĢan. 
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Yüz il sonra sorsan bəs O, hardadır? 

Hər beyti səslənər burda, burdadır 

 

- deməklə dahi Ģair təkcə məkan olaraq Gəncədə olduğunu 

deyil, həm də yazdığı və haqqında yazılacağı  hər bir 

misrada yaĢayacağını bədii cəhətdən ifadə etmiĢdir. 

Bütün elmlərdə olduğu kimi ədəbiyyatĢünaslıq 

elmində də mənbə, mənbəĢünaslıq olduqca mühüm 

əhəmiyyət daĢıyır. Bu baxımdan istər poeziya 

nümunələrində, istərsə də irihəcmli ədəbi əsərlərdə 

müəllifin nəzərdə tutduğu mövzu və ideyanın mütləq 

mənada bir istinad nöqtəsi olur ki, bu da əsəri daha canlı, 

təsirli və ən əsası, ölməz edir. 

Nizami Gəncəvi haqqında da yazılan istər 

kiçikhəcmli, istərsə də irihəcmli hər bir əsərdə müəlliflərin 

istinad mənbəyi dahi Ģairin əsərləri olmaqla yanaĢı, həm 

də bu istiqamətdə ilkin ədəbi qaynaqların, təzkirələrin, 

cünglərin rolu əvəzsizdir. 

 Orucəli Həsənov “Nizami Gəncəvini tədqiq edən 

Azərbaycan alimləri” məqaləsində 1920-ci ilə qədər 

Nizami tədqiqatçılarının adını sadalayaraq yazırdı: “Ġndiki 

vəziyyətdə 1920-ci ilə qədər Nizaminin yaradıcılığı ilə 

məĢğul olan məĢhur Azərbaycan alimləri bunlardır: 

Lütfəli bəy Azər, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli 

Axundov, Mirzə Məhəmməd Axundov, Məhəmmədəli 

Tərbiyət və Firidun bəy Köçərli (157, 131). Müəllif Seyid 

Əzim ġirvaninin də təzkirəsini yada salırdı: “Həmid Araslı 

tərəfindən verilən məlumata görə Seyid Əzim ġirvani dəxi 

Nizami haqqında öz təzkirəsində bəhs etmiĢdir. Lakin biz 

əlyazması halında olan bu təzkirəni görə bilmədik” (157, 

131).  
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Təzkirələrin  Nizami haqqında verdiyi məlumatlar 

ədəbi-bədii xarakter daĢıdığı üçün onları tədqiqata cəlb 

etmək maraq obyektimizə çevrilmiĢdir. Bunun səbəbi isə 

qədim bioqrafiya müəlliflərinin faktlardan çox 

xəyallarının gücünə etimad göstərmələridir ki, bu barədə 

tatar filosofu Musa Cərullah Bigiyevin tədqiqatçısı 

türkiyəli ilahiyyatçı alim Mehmet Görməz maraqlı fikirlər 

söyləmiĢdir: “Belçikalı tarixçi Halkinin də bildirdiyi kimi, 

ən qədim bioqrafiya yazarları bilgi edinmənin çilələrini 

bilməzlər, onlar mühayyilənin zövqlərini və Ģəxsiyyət 

kültürünün mübaliğələrini tərcih edirlər. Binaenaleyh 

dünya ədəbiyyat tarixində ilk biyoqrafilər ya mədhiyyələr, 

yaxud bunun panzehiri olan həcviyyələrlə baĢlamıĢdır. 

Ġslam literatüründə hədisçilərimizin cərh və tadil qəsdiylə 

qələmə aldıqları biyoqrafiləri ayıracaq olursaq, Ġslam 

öncəsinə nisbətlə müstəsna bir yerə sahib olsalar da, rical, 

təracim, təbaqat və mənakib türü əsərlərin kəndilərini 

mədhiyyə və həcviyyədən qurtardığını söyləmək 

imkansızdır” (200, 2). Qədim bioqrafiyaların bu əskik 

yönü Ģairlərin həyatının öyrənilməsində çətinlik çəkdirirsə 

də, bizim araĢdırmamız üçün, yəni Nizaminin bədii 

obrazının öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Nizaminin ədəbi Ģəxsiyyəti haqqında məlumat toplamaq 

üçün öz əsərləri nə qədər əhəmiyyətlidirsə, təzkirəçilərin 

təxəyyülünün məhsulu olan ədəbi parçalar da bir o qədər 

rol oynayır. Nizami obrazının araĢdırılmasında tədqiqat 

obyektimiz Azərbaycan ədəbiyyatı olduğu üçün 

təzkirələrdən də yalnız milli olanlarına müraciət edəcəyik. 

Bu baxımdan ilk maraqlı əsər XVIII əsrdə yaĢamıĢ Lütfəli 

bəy Azər Bəydilinin “AtəĢgədə” adlı təzkirəsidir. “L.Azər 

təzkirəçilərə məxsus bir yığcamlıqla Nizaminin həyat və 
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yaradıcılığından bəhs etmiĢ və nümunə üçün bir neçə 

qəzəlini, fəxriyyəsini dərc etmiĢdir” (157, 131). 

Lütfəli bəy Azərin nəzərini, hər Ģeydən əvvəl, 

Nizaminin saray və təntənə dəbdəbələrindən özünü kənara 

çəkməsi və xalqa yaxınlığı cəlb etmiĢdir. O, təzkirəsində 

belə bir əhvalat nəql edirdi: 

“Sair Ģairlər kimi müĢtəhik nəfs və hava qələbəsi ilə 

Ģahlara və kübarlara ərizəçi olmamıĢdır, bəlkə onun 

astanası alimiqdar Ģahların sığınacaq yeri olmuĢdur. Belə 

ki, Atabəy Qızıl Arslan imtahan qəsdi ilə ġeyxin 

ibadətgahına getdi. ġeyx isə batini aləmdə onun qəsdini 

anlamıĢdı. Sultanın gözündə o, kübar ulduzları kimi 

cilvələndi. Bir saat keçdikdən sonra Sultan gördü ki, zəif, 

qoca bir kiĢi bir parça keçə üstündə canamaz baĢında 

əyləĢibdir. QarĢısında isə Quran, mürəkkəb, qələm və əsa 

vardır. Sultan ġeyx barəsində tamam etiqad hasil etdi” 

(157, 132). Mənbədən göründüyü kimi, ġeyx Nizami Qızıl 

Arslanın gələcəyini əvvəlcədən hiss etmiĢdir. Belə bir hal 

təsəvvüf böyüklərinə aid mənbələrdə tez-tez təsadüf 

olunur. Məsələn, Seyid Yəhyanın təriqətə girməsi və 

ġeyxinə bağlanması haqqında olan mənbədə ġeyx 

Sədrəddinin də eyni kəramətindən bəhs olunurdu: “Seyid 

Yəhya uĢaqlıq illərində çox gözəl ədəb və əxlaq sahibi 

olmuĢdur. Bir gün dostları ilə çövkan oynayarkən Pirzadə 

oradan keçirmiĢ, bu vaxt dəyənəklə vurulan top havalandı 

və gəlib Pirzadənin önündə durdu. Topun arxasınca qaçan 

Yəhya Pirzadəni görüncə önündən keçməyə ədəb etdi, 

kənarda durub Pirzadəyə hörmətlə salam verdi. Yəhyanın 

bu davranıĢı Pirzadənin xoĢuna gəldi. UĢağı bir müddət 

seyr etdikdən sonra müridlərə: “Allahu-təala bu uĢağa 

babalarının ədəbini, ərkanını və gözəl əxlaqını ehsan 

etmiĢdir. Dua edək ki, xəlvəti yolunun feyz və 
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mərifətlərinə də qovuĢsun” – dedi. Birlikdə əl açıb Cənabi 

Haqqa dua etdilər. Nəql edilir ki, Seyid sevincək və qəlb 

rahatlığı ilə evə gəldi. Gecə yatarkən yuxusunda (s.v.) Hz. 

Məhəmmədi gördü. Ona nəsihətlər etdi, ġeyx Sədrəddini 

göstərib “Bu sənin mənəvi atandır. Onun yanına get, 

ondakı sirr bizim ruhaniyyətimizin sirrindəndir” – dedi və 

onu ġeyx Sədrəddinə təslim etdi. Seyid oyandıqdan sonra 

Pirzadənin yanına getdi, onunla birlikdə ġeyx Sədrəddinin 

hüzuruna çıxdılar. GörüĢ əsnasında ġeyx Sədrəddin 

Seyidə, “Mənəvi atandır deyə göstərdikləri adama 

bənzəyirikmi” – deyə soruĢduğunda Seyid ağlayaraq 

Ģeyxin əllərini öpüb, ona beyət etdi. ġeyxin tərbiyəsi 

altında uzun illər çalıĢaraq elm və təsəvvüf yolunda çox 

yüksək dərəcələrə ucaldı” (162, 26). 

Lütfəli bəyin verdiyi məlumatlar Nizaminin “Leyli 

və Məcnun” poemasına əlavə etdiyi bir hekayətlə 

yaxından səsləĢir. Hekayətin məzmunu bundan ibarətdir 

ki, sarayından çox kənar yerləri gəzib dolaĢan ġah bir 

zahidin evinə yetiĢir, onun bu xarabada məskən salmağına 

heyrətlənir. Onun haqqında məlumat almaq istəyəndə 

bildirirlər: 

 

“Dedilər: “Bir məĢhur zahiddir, ancaq 

 Ömr edir yuxudan, yeməkdən uzaq” (26, 225). 

 

ġah onun halından xəbərdar olan kimi arxasınca atlı 

göndərir ki, hüzuruna gətirsin.  

 

“Qapıçı getdi ki, xəbər yetirsin, 

ġahın hüzuruna onu gətirsin. 

Dedi: “Ey dünyadan əlini üzən, 

Neçin xoĢlanırsan bu xərabədən? 
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Burda nə yoldaĢın, nə yeməyin var, 

Neçin mağarada tutmusan qərar?”  (26, 227). 

 

Bu sualı eĢidən zahid bir çəngə quru ot götürüb 

deyir: “Budur xörəyim. Bundan qüvvət alır mənim 

ürəyim. Qapıçı zahidə Ģahın qulluğuna girməyi təklif edir 

ki, bir də ot yeməsin bu çöllərdə” (26, 227). Qapıçının 

təklifini eĢidən zahid cavab verir: 

 

“...Sözün əbəsdir, 

Bu ot bir gülqənddir, mənə bu bəsdir. 

Bu otun sirrini bilsən, ey insan, 

ġahın qulluğundan azad olarsan (26, 229). 

 

Kənardan zahidi dinləyən Ģah atından sıçrayıb yerə 

düĢür: 

 

DöĢəndi zahidin önünə xaqan, 

Öpdü o müqəddəs ayaqlarından. 

Azadlıq əzizdir, – dedi, – daima, 

Budur sözlərində gizlənən məna” (26, 229). 

 

Hekayətin və təzkirənin qarĢılaĢdırılmasından, eyni 

zamanda, Nizaminin daha yaxĢı maddi durumu haqqında 

məlumat verən mənbələrə istinadən belə nəticəyə gəlirik 

ki, hər iki əsərdə yaradılan oxĢar obrazlar Nizaminin real 

maddi yaĢayıĢının deyil, mənəvi aləminin bədii 

təzahürüdür.  

Orucəli Həsənov, Lütfəli bəy Azərin verdiyi 

məlumatları Ģairin həyat  həqiqətləri ilə əlaqələndirərək 

yazırdı: “Bu əhvalatın nə qədər doğru olduğu tarix 

tərəfindən artıq müəyyən edilmiĢdir. Nizaminin durduğu 
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yerdə Qızıl Arslanın niyyətini birdən-birə qeybdən 

öyrənməsi və onu qarĢılamağa hazırlanması, əlbəttə, 

ağlasığmaz bir Ģeydir. Bu rəvayət keçmiĢ əsrlərdəki dini 

etiqad və xalq əfsanələrilə çox yaxından bağlıdır. Əsl 

həqiqət isə budur ki, Nizami saray və Ģəxsi xoĢbəxtlik 

düĢkünü olmamıĢ, bütün həyatı boyu zəhmətkeĢ xalqla 

birlikdə yaĢamağı daha üstün tutmuĢdur. Saraylar onun 

yaradıcılığını deyil, onun yaradıcılığı sarayları fəth 

etmiĢdir. Buna görə də Qızıl Arslan kimi bir hökmdarın, 

eyni zamanda, sözün qədrini bilən və Ģeirdəki incə 

mənaları dərk edən bir insanın gəlib Nizamini kasıb bir 

daxmada ziyarət etməsinə qətiyyən təsadüfi bir hadisə 

kimi baxmaq olmaz” (157, 135). Tədqiqatçının 

fikirlərindəki elmi həqiqətlərə etinasız qalmaq da düzgün 

hesab olunmaz. Nizaminin gözütox olmasını, insanlara 

qayğıyla yanaĢdığını, öz Ģəxsi səadətindən daha artıq 

cəmiyyəti düĢündüyünü dönə-dönə təsdiq etmək üçün 

dəlillərə müraciət etmək mümkündür.  

ġairin maddi durumu haqqında təzkirələrdə dəqiq, 

onun öz yazdıqları ilə üst-üstə düĢən məlumatlar da 

mövcuddur. Qədim mənbələr, o cümlədən, “Təvarixi əl-

Səlcuq” (1250) əsərinin müəllifi Ġbn Bibinin məlumatına 

əsasən, Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”ni ithaf etdiyi 

Fəxrəddin Bəhram ġah bu məsnəvini mükafatlandıraraq, 

Ģairə beĢ min dinar qızıl və beĢ yük müxtəlif əĢya, fəxri 

geyim və s. hədiyyə etmiĢdir. Bu haqda M.Ə.Tərbiyətin 

təzkirəsində və Ziya Bünyadovun araĢdırmasında geniĢ 

məlumat verilmiĢdir. 

Lütfəli bəy Azər Nizamini sufi kimi təqdim edərək 

“Sufilik aləmində əxi Fərəc Zəncani ilə bərabərdir” deyə 

qiymətləndirirdi. M.Ə.Rəsulzadə də bu barədə yazırdı: 

“Təsəvvüfdəki seyr və süluk ilə təhsil və irĢadını 



 

38 

 

kimlərdən aldığı haqqında Ģair kəndisi sükut etməkdədir; 

fəqət bəzi rəvayətlərdə onun ġeyx Əbu Fərrux-i Reyhani  

və ya Əbu Fərəc-i Zəncanidən dərs aldığı qeyd 

olunmaqdadır. AraĢdırıcılardan bir qismi Nizaminin tam 

bir sufi olduğunu qəbul etmiyorlarsa da, suficə bir həyat 

yaĢadığında hər kəs müttəfiqdir. O, yalnız Ģair deyil, 

yüksək nevidən bir hakim və Ģeyx deyə tanınmıĢdır” (201, 

44). Nizaminin Əxi Fərəc Zəncaninin müridi olub  

olmaması haqqında alimlər tərəfindən günümüzə qədər 

davam etdirilən mülahizələrə axır ki,  Mehmet Rıhtımın 

tədqiqatında  aydınlıq gətirilir. Mehmet Rıhtım ilk dəfə 

olaraq təsəvvüf rəhbərinin yaĢadığı tarixi dəqiq göstərərək 

yazır: “Əxi Fərəc Zəncani; Ġbn Bakuyənin 

müasirlərindəndir. Zəncanda yaĢamıĢ və 457/1065-ci ildə 

orada vəfat etmiĢdir. O, ġeyx Əbu Abbas Nəhavəndinin 

müridi olmuĢdur” (162, 76).  M.Rıhtım Nizaminin Əxi 

Fərəc Zəncani ilə əlaqəsi haqqında isə özündən əvvəlki 

tədqiqatçıların fikirlərini təkrarlayaraq yazır: 

“Azərbaycanda təsəvvüf ədəbiyyatının nəzm sahəsində bir 

çox görkəmli Ģəxsiyyət yetiĢmiĢdir. Bunlardan biri XII 

əsrin dahi Ģair və mütəfəkkir sufisi Nizami Gəncəvidir 

(1141-1209). Nizami Ģeyx olub, Əxi Fərəc Zəncaninin 

mürididir. Ömrünün axırlarında guĢəniĢinlik rəsmini qəbul 

edərək batini saflaĢdırma ilə məĢğul olmuĢdur” (162, 85). 

Bizcə, tədqiqatçının fikirlərində mexaniki olaraq 

dolaĢıqlığa yol verilmiĢdir. Çünki alim əsərinin baĢqa bir 

səhifəsində müridlik və mürĢidlik əlaqəsi haqqında yazır: 

“Bütün təriqətlərdə silsilə vardır. Ancaq silsilədə yad 

olunan hər Ģeyxin bir öncəki Ģeyxdən həqiqətən tərbiyə 

görməsi, bir sonrakı Ģeyxi də həqiqətən irĢad etməsi bəzi 

hallarda tarixi olaraq mümkün görünmür. Bu halda bir 

Ģeyxin digərini mənən, yəni ruhən tərbiyə etməsinə 
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inanılır ki, buna “üveysilik” deyilir” (162, 87). Bu fikrə 

istinadən belə nəticəyə gəlirik ki, Nizami Əxi Fərəc 

Zəncaninin müridi ola bilməzdi. O, sadəcə, əxi təriqətinin 

rəhbərinin fikirlərindən mənən bəhrələnə bilərdi. 

Mehri Məmmədovanın “Lütfəli bəy Azər və 

Azərbaycan ədəbiyyatı” əsərində də təzkirəçinin Ģair 

haqqında fikirləri olduğu kimi verilir. Buradan da 

Nizaminin ġeyx olaraq qəbrinin ziyarətgaha çevrilməsi 

haqqında məlumatlanırıq: “Cənab ġeyx Gəncədə dəfn 

olunmuĢdur. Onun nurlu qəbri indi də hər bir diyarın 

böyüklərinin ziyarətgahıdır” (131, 140). 

Daha sonrakı dövrdə A.Bakıxanov özünün 

“Gülüstani-Ġrəm” əsərində “Həkimi-mənəvi ġeyx Nizami 

Gəncəvi” deyərək Ģairin adını böyük ehtiramla çəkir” (14, 

10). 

Firidun bəy Köçərlinin tədqiqatında Nizaminin 

sənətkarlıq keyfiyyətləri sadalanırdı: “ġeyx Nizami böyük 

Ģairlərdən birisi olub. Onun kimi fəsih, rəvantəb və 

Ģirinzəban Ģair dünya üzünə az gəlibdir” (114, 128). 

Firidun bəy Köçərli də özündən əvvəlki təzkirəçilər 

kimi, Nizaminin Ģəxsiyyətinin müqəddəsliyi üzərində 

israrla dayanmıĢdır: “Nizami dünyadan əl çəkib əhli-

qənaət və salih bir zat olduğu üçün ömrünü ibadət və 

riyazətdə keçirərmiĢ (114, 129). 

“Hətta zəmanəsinin müluk və səlatini ona hörmət və 

riayət etdikləri halda sair Ģüəra kimi kimsəni mədh və tərif 

etməmiĢdir və tamahkar və əhli-dünya mülazimi 

olmaqdan nəfsini saxlayıb, ömrünün axırına kimi 

məddahlıq ismini Ģəninə layiq və rəva görməmiĢdir və 

padĢahlar dərbarında Ģöhrət və izzət tələbkarı olmamıĢdır. 

Bəlkə onun öz astanası böyüklər və xosrovlar məlcəvü 

məvası olub. Müasirləri onun söhbətindən feyziyab 
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olmağa talib olmuĢlar” (114, 130).  F.Köçərli Lütfəli bəy 

Azərin verdiyi məlumatları maraqlı bir fakt kimi əsərinə 

daxil etmiĢdir: “Belə ki, Atabəy Qızıl Arslanın imtahan 

qəsdi ilə ġeyx Nizami olan zaviyəyə gedib, onu qəribə bir 

halda görməyi “AtəĢgədeyi-Azəri”də rəvayət olunubdur. 

ġeyx aləmi-batində Qızıl Arslanın qəsdü niyyətini anlayır 

və sultanın nəzərində onun Ģərafət və böyüklük ulduzu 

cilvələnir. Atabəy görür ki, bir piri-zəif bir parça keçənin 

üstündə əyləĢib. Ətrafında baĢqa bir Ģey yoxdur, bəqeyr əz 

qələm, dəvat və əsayi-piri. Əlində Quran və ġeyx onun 

mütaliəsinə məĢğul. Atabəy ġeyxin bu halına diqqət 

yetirdikdə onun haqqında etiqadi-kamil hasil edib, ġeyxin 

müqəddəs bir vücud olmağını təsdiq eləyir. Və həmçinin 

rəvayət olunur ki, Ġran padĢahlarından birisi Azərbaycan 

vilayətini təsxir etdikdə ġeyxə riayət göstərib, Gəncə 

Ģəhərinin təxminən 24 verstliyində –cənubi-Ģərqi səmtində 

vaqe bir kənd bağıĢlamıĢdı. Sabiqdə haman qəryə 

Həmdünyan adlanırmıĢ. Ġndi Ġlə adı ilə məĢhur erməni 

kəndidir. ġeyx özü bu barədə demiĢdir: 

 

“Mənim etiqadıma və səmimiyyətimə nəzər saldı, 

 Həmdünyan kəndini mənə bağıĢladı” (114, 131). 

 

Nizami Gəncəvi haqqında aparılan ilk elmi 

tədqiqatlar arasında Salman Mümtazın elmi əsəri də 

özünəməxsus xüsusiyyətləri, səmimiyyəti ilə diqqəti çəkir. 

Məqalə Nizaminin heykəlinin ucaldılması haqqında 

verilən qərar münasibətilə yazılmıĢdır. Alim bu hadisəni 

sevinclə qarĢılayaraq yazırdı: “Bütün ġərq əazimi-Ģüəra 

fühuli-fəzlasından olan ġeyx Nizami Gəncəviyə heykəl 

tikilməsi və abidə qoyulması hökumətimizin 

asudələĢdikcə çox mühüm və tarixi iĢlərdə göstərdiyi 
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böyük müvəffəqiyyətlərdəndir ki, bunu da təbrik edirik 

(142, 237). Məqalədə alimi narahat edən bir məsələ 

üzərində durulmuĢdur. S.Mümtaz yazırdı: “Çoxdan 

gözlənilən bu gözəl aləmĢümul təĢəbbüs təxminən üç il 

olur ki, meydana atılmıĢ və bir ay bundan əvvəl 

komissarlar Ģurası tərəfindən təsdiq olunmaqla bərabər, 

hələlik yeddi min manat da təxsis edilmiĢdir. Bu xəbəri 

oxuyan Zinətulla NuĢirəvan nədənsə “Ölənlərdən əvvəl 

yaĢayanları düĢünməlidir” sərlövhəli bir məqalə 

yazmıĢdır. (142, 238). 

“NuĢirəvan yoldaĢ məqaləsində mühüm xəta iĢləmiĢ 

və Ģəksiz bu xətanı düĢünmədən etmiĢdir. O, Qərb və ġərq 

alimlərinin tanıdıqları Əmir Xosrovların, Camilərin, 

ƏliĢirlərin, Füzulilərin pərəstiĢ etdikləri Azərbaycanın 

dahi ədibi olan Nizamini gücü çatdığı qədər ləkələmiĢdir” 

(142, 244). 

S.Mümtaz Zinətulla NuĢirəvanın əsassız fikirlərini 

kəskin olaraq təkzib edirdi: “Dahilik rütbəsinə haiz olan 

Nizami kimi bir nadireyi-dəhri dünya bəyənərək təbcil 

etdiyi kimi hökumətimiz də təqdir və təhsin etmək 

istəyir... Filosoflardan biri “ərbabi-hünəri tanımaq da 

hünərdir” demiĢdir. ġeyx Nizami nə təməllüqçü və nə də 

yalançıdır. Bunlar böhtan, iftira və yalandır. Nizami 

padĢahlara deyil, padĢahlar daim Nizamiyə əyilərək təzim 

etmiĢlər” (142, 253). Salman Mümtaz bu fikrini 

təsdiqləmək üçün özündən əvvəlki tədqiqatçılar kimi, 

Nizaminin Qızıl Arslanla olan görüĢü haqqındakı məĢhur 

hadisəyə müraciət etmiĢdir.  Alimin Nizamiyə atılan 

böhtandan çox narahat olması məqaləsində təkrar-təkrar 

eyni fikri vurğulamasından aydın görünür: “Son söz olaraq 

bunu deyirəm ki, Nizami təməllüq əhli, yaltaqçı deyildir 

və dünya durduqca da onun ”Xəmsə”sinə cavab söyləmək 
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mümkün olmayacaqdır. Bu Ģərafət isə azərbaycanlılara 

aiddir” (142, 254). Göründüyü kimi, alim dünya Ģöhrətli 

bir dühanın öz xalqına məxsus olması ilə iftixar edirdi və 

bu fəxarəti duymayanlara qarĢı açıq etirazını bildirirdi. 

Salman Mümtazın Nizami Gəncəvi haqqındakı fikirləri 

dahi Ģairimizin ədəbi Ģəxsiyyətinin və yaradıcılığının 

təbliği tarixini öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

XX əsrin birinci yarısına qədər ilkin ədəbi-tarixi  

qaynaqlarda Nizami Gəncəvi haqqında verilən məlumatlar 

qiymətli bir məxəz kimi qorunaraq yaddaĢlardan 

yaddaĢlara ötürülmüĢdür. ġair haqqında yazan görkəmli 

yazıçı və Ģairlərimiz bu məxəzə sahib çıxaraq öz 

yaradıcılıqlarında məhz onların sayəsində dahi Ģairin 

ölməz abidəsini ucaltmıĢdırlar. H.Araslının “ġairin həyatı” 

(1940), M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” (2005), 

A.Zöhrabbəyovun “Odlu diyar” (1978) romanları, 

M.Hüseynin “Nizami” dramı (2005), Ə.Məmmədxanlının 

“Afaq” (1941), “ġairin kədəri” (1941), C.Məmmədovun 

“Portret” (1941) hekayələri, M.Dilbazinin “Məhsəti” 

(1983) adı ilə həm poema, həm də mənzum dramı, 

Z.Xəlilin “Gəncə qartalı” (1975)  (ikinci adı ilə “ġairin 

yuxusu”) adlı mənzum dramları, A.Kəmalənin “Məhsəti” 

(1974) mənzum dramı, BalaĢ Azəroğlunun “Nizami” 

poeması (2004), Oqtay Salamzadənin “Əsrlərin sirri” 

romanı (1989) kimi əsərlərin hər birində ilkin ədəbi-tarixi 

mənbələrin verdiyi məlumatların bədii inikasını müĢahidə 

edirik. 
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Sənsən əbədiyyət dediyim sevgili dildar 

Daşlarda, çiçəklərdə, ürəklərdə adın var 

Aydanmı, günəşdənmi yarandın, de, nədən sən? 

Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən. 

 

SƏMƏD VURĞUN 

Xalq Ģairi 

 



 

44 

 

AZƏRBAYCAN POEZİYASINDA   

NİZAMİ GƏNCƏVİ OBRAZININ BƏDİİ 

TƏRƏNNÜMÜ 

 

Poeziyada Nizami Gəncəvinin bədii obrazı ilk dəfə 

Ģairin öz əsərlərində yaradılmıĢdır. Nizaminin 

əsərlərindəki müəllif obrazı Azərbaycan ədəbiyyatında 

Ģairin həyatı haqqında yazılan bədii əsərlərin ilkin istinad 

mənbəyi, dahi ustadın bədii portretinin yaradılmasında 

yazarların təxəyyülünün faydalandığı ən əsas 

qaynaqlardandır. Nizaminin ilk bədii portretinin müəllifi 

məhz Ģairin özüdür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ölməz 

elmi əsəri “Azərbaycan Ģairi Nizami”də bu fikri təkrar 

olunmayacaq tərzdə ifadə etmiĢdir. M.Ə.Rəsulzadə 

məqaləyə epiqraf olaraq Nizaminin bu fikirləri ehtiva edən 

bir beytini əlavə edir:  

 

“Hər kəs için birər inci iĢlədim, 

  Kəndimə də bir qəsidə söylədim” (201, 75). 

 

Müəllif məqaləyə baĢlayaraq yazır: “Kəndisindən 

məqsəd Ģairin ədəbi və mənəvi “mənliyi”dir. 

“Ġsgəndərnamə”sindəki bir yakarıĢında ġair “can” dediyi 

bu mənliyini böyük bir hikmətlə ifadə etmiĢdir; 

vücudunun çürüyüb torpağa dönəcəyini bilən hakim 

kəndini əbədiləĢdirmək ümidiylə “can”ını nəzmdən bir 

qəlibə qoymuĢdur və “ey Tanrı, sənin əbədi varlığını cana 

sinən bunca parlaq dəlillərlə isbat edib durdum; nə olurdu, 

sən də mənim mənliyimin əbədiliyini bildirəydin” 

demiĢdir” (20, 10). M.Ə.Rəsulzadə Nizaminin öz mənliyi 

haqqında klassik ədəbiyyatda istifadə olunan “öyünmə 

üslubu ilə mənzumələrinin hasbihala aid dürlü 
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qisimlərində” bəhs etdiyini yazır. Müəllifin fikirlərində 

diqqətimizi çəkən xüsusi bir məqam var: “BaĢqalarının 

mənlik və Ģəxsiyyətlərindən bəhs edərkən kullandığı 

üslubu Nizami kəndi “fəxriyyə”lərində dəxi eyniylə 

kullanmaqdadır” (201, 10). Marağımıza səbəb olan bu 

fikir bizim qarĢımızda daha geniĢ xəyal üfüqləri açır. 

M.Ə.Rəsulzadənin ifadə etdiyi kimi, “kəndi gözüylə 

Nizami” özündən sonra gələn Ģairlərə də onun haqqında 

məhz özünün düĢündüyü kimi tərənnüm etmələri 

istiqamətini vermiĢdir. Orta əsrlər ədəbiyyatında 

Nizaminin ədəbi-bədii portretinin təĢəkkülü prosesini 

izlədikcə belə qənaətə gəlirik ki, ədəbiyyatımızda Nizami 

öz obrazını məhz özü yaratmıĢdır. 

Fikrimizin təsdiqi üçün Əssar Təbrizi yaradıcılığını 

izləmək münasibdir. XIV əsr  Azərbaycan ədəbiyyatının 

ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan, dövrünün 

elmlərinə mükəmməl yiyələnmiĢ, heç bir hökmdarın 

sarayına getməmiĢ,  zəhməti ilə yaĢamıĢ Ģair Əssar Təbrizi 

də Nizami kimi, “Mehr və MüĢtəri” əsərini dövrandan, 

dövr əhlinin Ģeirə, sənətə qiymət verməməsindən 

gileylənərək yazmağa baĢlayır. ġair söz sənətini  alimlərin, 

fazillərin təfəkkürünün “mətah”ı kimi qiymətləndirir. 

Lakin bu “mətah”ın səriĢtəsiz Ģairlərin əlində sadəcə bir 

qazanc vasitəsinə çevrilərək nəzərdən düĢməsini yana-

yana belə ifadə edir ki, “bir tərəqqi xayalıyla məclislərə 

gedən” (153, 94) Ģairlər “orada vaxt keçdikcə tənəzzül 

edərlər”. “Hər alçağa yağlı dil töküb” dəyərsizlərin 

qarĢısında ayaq üstə durmaqla sözü ucuz satarlar. 

Gündüzlər məclislərdə ülviyyətdən dəm vuranlar “gecələri 

borclular tək” öz hərəkətlərinin peĢimançılığını çəkərlər.  

Bütün bunların Ģahidi kimi çıxıĢ edən Ģair söz sənətinə 

münasibətini fərqli bir tərzdə ortaya qoyurdu: 
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“ġairlərin bu halını görüb çəkdim xəcalət, 

  Gedib üzlət guĢəsində tək oturdum, nəhayət”  

                                                                (153, 94). 
 

Əssar Təbrizi də Nizami kimi, bir səmimi dostunun 

varlığından bəhs edirdi. Bu səmimi dost Ģairin guĢəniĢin 

kimi bir kənara çəkilərək diqqətdən  kənar qalmasına səbr 

edə bilməyərək onun tanınması istəyiylə bir məsnəvi 

yazmasını xahiĢ edir, onu məsnəvi yazmağa ruhlandırır. 

ġairin “bədəninə bir ruh kimi həyat verən” bu söhbətin 

müqabilində öz görüĢlərini qarĢı qoyur: 

 

“Bilirəm ki, Ġsa dəmli böyük Ģair Nizami, 

  Bu üslubda xətm elədi hər sözü, hər kəlamı”  

(153, 96). 

 

Əssar Təbrizinin bu beytinin təfsirini 

M.Ə.Rəsulzadənin fikirlərinə istinadən mükəmməl Ģəkildə 

verə bilərik: “Özündən daha yaxĢı bir gül ağacı tapa 

bilməyən Ģair “güllərini ancaq öz ağacından dərmiĢdir”. 

Kimsədən ödünc  bir Ģey almamıĢ, könlü nəyi istəmiĢsə, 

ancaq onu söyləmiĢdir. “Zamiri, yəni təbi,  Məryəm ana 

kimi bakir ikən hamilə qalmıĢdır” (201, 78). “AĢiq də, 

məĢuq da özüdür.” Göründüyü kimi, Əssar Təbrizi də “Ġsa 

dəmli” ifadəsinin içərisində nə böyük məna gizləmiĢdir.  

Bu beytin izahının davamını yenə də M.Ə.Rəsulzadənin 

fikirlərində görürük: “Söz söyləmək sehrində tamam 

olduğundan Nizami özünə “qeybin aynası” deyilməsiylə 

öyünməktədir. “Dilinin fasihliyiylə Ġsa möcüzəsinin 

sehrinə malikdir. “ġeirin suyu onun arxından axmıĢ və 

avazı da öz zamanında yüksəlmiĢdir” (201, 78). Əssar 

Təbrizi davam edərək yazır: 
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“Məsnəvidə o,  misilsiz incəliklər yaratdı, 

 O ustadın məharəti məsnəvini ucaltdı. 

 O, təfəkkür meydanında at oynadan zamanda, 

 Fələk özü geri qaldı Ģairdən bu meydanda” (153, 96). 

 

 “Xosrov və ġirin”i yaratmaqla təmin etdiyi böyük 

Ģöhrəti “Leyla və Məcnun” mövzusunun iĢlənməsini – 

ġirvanĢahın arzusuyla- ona verilincə ġair söz meydanının 

ona qaldığını duyur. Belə ki, dünyaya meydan oxuduğunu 

görürük: 

 

“Söz meydanı bu gün tamam mənimdir, 

 Mənimkindən yüksək Ģeir kimindir?” (201, 78). 

 

EĢq əfsanəsiylə garami dastan növünün yaradıcısı 

olan Ģair öz yaradıcılığının orijinallığını bilir. Kimsəyə 

möhtac olmadan “ehtiĢamını öz xəzinəsindən bulduğuna” 

qanedir” (201, 78). 

Əssar Təbrizi özü də Nizaminin özü haqqındakı 

Ģairliyin onunla bitməsi fikri ilə razılaĢaraq yazır: 

 

“Onun təbi möcüzələr yaradarkən sahir tək, 

Ġdrak onun qarĢısında durdu təzim edərək. 

Misilsizdi xəyalının yaratdığı hər əsər, 

Allahın öz vergisiydi Nizamidə bu hünər. 

Bu sənətdə bir söz varsa, Nizamiyə məxsusdur, 

BaĢqa sözlər əfsanədir, solğun, cansız, ruhsuzdur. 

O Ģairin hər kəlamı bir hikmətdir, mətindir, 

Ona qarĢı dura bilib bir söz demək çətindir. 

Cəsarətim çatmır durum Nizamiyə müqabil, 

Buna görə ürək edir baĢqa yola təmayül” (153, 97). 
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M.Ə.Rəsulzadə Nizami Gəncəvinin ədəbi Ģəxsiyyəti-

nin bu məqamını xüsusi vurğulayaraq yazırdı: “BeĢlik” 

dıĢındakı parçalarından birində Nizami özü haqqında 

yazmıĢ olduğu bir “Fəxriyyə”də özünü “fəzilətin məliki-

mülukü”, və “sözün xaliqi” deyə vəsifləndirməkdə və: 

 

“Soxən əz mən afəridə, çu futuvvət əz mürüvvət, 

Hünər əz mən aĢikara, çu təravət əz cavani!” (201, 79). 

 

Çox sevdiyi oğlu Məhəmmədə verdiyi öyüdlərdə 

Nizami ona təbiblik və fiqh (hüquq) elmlərini öyrənməsini 

tövsiyə edir. ġairliyə isə təĢviq etmir. Gərçi – deyir, – 

bilirəm, söz söyləmək iqtidarındasan, daha yaxĢısı budur: 

 

“Sən Ģeirdən gözləmə Ģöhrət və nam, 

 Çünki Nizamidə o, olmuĢ tamam” (201, 79). 

 

Əssar Təbrizinin yazmaq üçün fikirləĢdiyi “Mehr və 

MüĢtəri” əsərinin kədərli məzmunundan “xeyli nigaran” 

qalan dost eyni ilə Nizaminin “Leyli və Məcnun”u 

yazmaq məcburiyyətində qaldığı zaman  tutduğu mövqe 

kimi, öz baxıĢlarını Ģairə bildirir:  

 

“Toydan söhbət gedən zaman nur saçılar gözlərdən, 

 Matəmlərdən söz açılsa, qəm tökülər üzlərdən. 

“Xosrov-ġirin” dastanına bir dəm nəzər salaraq, 

 Sonra da bir “Leyli-Məcnun” dastanına dönüb bax”  

(153, 98). 

 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Azərbaycan Ģairi 

Nizami” əsərində “Xosrov və ġirin” poemasının 

Nizaminin yaradıcılığındakı əhəmiyyətini və yerini 
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müəyyənləĢdirərək yazırdı: “Nizami bu hekayəni 

tamamilə nəzmə çəkən ilk Ģairdir; özünə xas ruhi təhlil və 

yaradıcılıq sənəti sayəsində, cahan ədəbiyyatıının ölməz 

konusunu təĢkil edən eĢq üzərinə yazılmıĢ dastanlar 

arasında ona seçkin bir yer təmin etmiĢdir” (201, 129). 

M.Ə.Rəsulzadə Nizaminin eĢq mövzusunda yazdığı 

əsərlərinin məzmun fərqlərini önə çəkərək yazırdı:  

“NəĢə Nizami sənətinin ana qaynağıdır. Bunun üçün 

də ġair ġirvan Ģahı Axsitandan “Leyla və Məcnun” 

dastanını nəzm etmək təklifini alınca bildiyimiz tərəddüdü 

göstərmiĢ, yazımmı, yazmayımmı, deyə ciddən 

düĢünmüĢdür. 

Niyə?... 

ġairin özünü dinləyək: 

“Hüzün və kədərdən ibarət bu ərəb masalından bir 

sənət əsəri çıxarmaq, əcəba, qabildirmi? Mövzu quru və 

nəĢəsiz; macəranın keçdiyi yerlər yanıq qumsallardan 

ibarət, ot bitirməz çöllər: sudan yaĢıllıqdan, bağdan-

bağçadan, çəmənlikdən-çiçəkdən yoxsul mənzərə; bütün 

bu yoxsulluqlar içində həzin bir fəlakətlə bitən talehsiz bir 

seviĢmə” (201, 246). M.Ə.Rəsulzadə bütün bunların 

“Xosrov və ġirin” mənzuməsi ilə “Həft peykər” 

əfsanəsinin rəng və ahəng sevən sənətkar Ģairini 

düĢündürdüyünü yazırdı. “Vurğunluğun, zəncirlənmənin 

əfsanəvi hüznlə dolduran Ģeylər olub, oxucunu yoracağını” 

göz önünə gətirən ġair “bu Ģərtlər içində” sarayı, bəzmi, 

meyi, saqisi olmayan bir yerdə - sözü, sadəcə nüktələrlə 

(201, 247) nə qədər süsləyə bilərəm, qumun quruluğu ilə 

daĢın sərtliyindən nə qədər bəhs edə bilərəm, deyə 

fikirləĢmiĢdir. Çünki ġairin sənətkarlığındakı ana qaynaq 

nəĢədir. “Sözü nəĢədən yapmaq lazımdır ki, hekayədəki 

beytlər rəqsə gəlsin!” (201, 247). Türk dilində “Leyli və 
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Məcnun”un əbədi abidəsini ucaldan Füzuli də əsərinin 

yazılmasındakı çətinliyi Nizaminin təbirincə dilə gətirir, 

həm də artıq bu dastana vurulan möhürə iĢarə edərək 

yazır:  

 

“Billah ki, nə xoĢ demiĢ Nizami, 

 Bu babdə xətm edib kəlami...” (63, 267). 

 

Əssar Təbrizi Nizaminin ustalığını yalnız onun 

sənətkarlığı ilə yekunlaĢmadığını göstərərək Ģairin mənəvi 

aləminin sonsuz dərəcədə yüksəkliyindən danıĢıb onun 

dövrünə qədərki Ģairlərin sırasında ən uca məqama – 

aĢiqliyə layiq olduğunu yazır: 

 

“EĢq odur ki, ariflərin nəzərində solmasın, 

Ortalıqda heyvan kimi Ģəhvət hissi olmasın. 

Hər təriqət sahibinə bəllidir bu həqiqət 

Ki, varlığın Ceyhununa körpü salar məhəbbət. 

Öz sözüylə könüllərə açar saldı Nizami, 

Ona baxıb çox Ģairlər eĢqi tutdu kilami. 

Çox əsərlər yazıb onlar səpdilər bu cahanda, 

Lakin təmiz eĢqnamə yazmadılar bir an da”  

(153, 98). 

 

Nizaminin ilk dəfə dastan Ģəklində qələmə aldığı 

“Xosrov və ġirin” əsərinin ideya istiqamətinin sonrakı 

Ģairlər tərəfindən doğru anlaĢılmamasını Əssar Təbrizi 

təəssüflə qeyd edir: 

 

   “Qələm çaldı hava-həvəs yollarında hər ustad, 

Buna görə əsərinə “həvəsnamə” qoydu ad”  (153, 98). 
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Nizaminin əsərlərində aparıcı ideyanı təĢkil edən 

həqiqi eĢqin tərənnümü Əssar Təbrizinin də sufi 

görüĢlərində öz əksini tapır: 

 

“Hər özündən dəm vurana canan eĢqi nə layiq, 

Çünki onu öz kamına aĢiq bilər xəlayiq. 

Hər kəs olsa özünə xoĢ ruzigarın aĢiqi, 

O, özünün aĢiqidir, deyil yarın aĢiqi” (153, 99). 

 

Nizaminin “eĢqnaməsi”nin  “həvəsnamə” kimi 

təkrarlanmasına rəvac verən amil elə Ģairin əsərinin 

özündən qaynaqlanır. Nizami dastanın əsasında bir sevda 

durduğunu və bu sevdanı da həvəs adlı naxıĢlarla 

süslədiyini özü qeyd edərək yazır: 

 

“Bir sevda bəslədim, Ģirindir dadı, 

Dərdə düĢənlərin budur imdadı. 

Bir naxıĢ salmıĢam ona həvəsdən, 

Həvəslə seyr edir onu hər görən” (64, 94). 

Lakin Ģair özü də məqsədinin yanlıĢ anlaĢılmaması 

üçün bu sevdanın yalnız bir həvəs olub qalmadığını, ali 

məqsədin eĢq olduğunu vurğulayaraq yazır: 

 

“EĢq ilə düzəltdim mən bu dastanı, 

Doldurdum səsiylə eĢqin dünyanı. 

Ondan uzaq gəzsin hər cahil insan, 

Pay alsın, qoy yaxĢı oxuyub yazan”  (64, 95). 

 

Göründüyü kimi, Ģair kitabın yazılma səbəblərini 

əsərini ağıllı adamlara, incə mətləbi duyanlara 

ünvanladığını söyləməsi ilə yekunlaĢdırmıĢdır. Bununla da, 

Nizami “dilbər eĢqi”, “Ģirin bir dastan” kimi 
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dəyərləndirdiyi “Xosrv və ġirin” poemasının eĢqdən, 

əyləncədən uzaq olmayan (64, 94) adamların nəzərində 

yalnızca bir “həvəsnamə” kimi görünməsi təhlükəsini 

önləməyə çalıĢmıĢdır.  

Əssar Təbrizi də “Mehr və MüĢtəri” əsərini 

“havasında riya qubarı olmayan”, “Ģəhvət hissi 

qarıĢmamıĢ sevgiyə həsr olunmuĢ təmiz bir məhəbbət 

dastanı” kimi  yazacağını söyləyir: 

 

“Bu sevdanın havasında yoxdur riya qubarı, 

Onda qanad çala bilməz həva-həvəs quĢları. 

Saf eĢqdən, məhəbbətdən bəhs edən hər süxənvər 

ġəhvət ilə dolu hissə neçin sevda dedilər?” (153, 97). 

 

Əssar Təbrizi “Mehr və MüĢtəri” əsərinin yazılma 

səbəbini izah edərkən Nizami ənənəsinə sadiq qaldığını 

etiraf etmiĢ, ölməz ustadın ədəbi Ģəxsiyyətinin, insani 

məziyyətlərinin, sənətkarlıq keyfiyyətlərinin əbədi 

abidəsini yaratmıĢdır.  

Əssar Təbrizinin əsərindəki Nizami portreti Ģairin 

özü haqqındakı təsəvvürləri ilə yaxından səsləĢdiyi üçün 

əvvəlcə “Mehr və MüĢtəri” poemasını təhlilə cəlb etdik. 

Lakin Nizami haqqında yazılmıĢ ilk əsər kimi Əsirəddin 

Əxsikətinin mədhiyyəsini görürük. “Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixi”ndə Əsirəddin Əxsikəti haqqında 

məqalədə Ģairin Xaqani və Qətran Təbrizi ilə ədəbi 

əlaqələrindən bəhs olunursa da, Nizami ilə münasibəti 

haqqında heç bir məlumat əldə edə bilmirik. Lakin Əkrəm 

Bağırovun “Nizaminin müasiri” məqaləsindən Ģairin ədəbi 

əlaqələri və həmçinin, həyatı haqqında  daha artıq 

bilgilənirik. Ə.Bağırov Əsirəddinin divanının əlyazmaları 

haqqında məlumat verərək burada Nizamiyə həsr olunmuĢ 
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bir mədhiyyədən də söhbət açırdı: “Əlyazmanın  230-232-

ci səhifələrində Ģairin müasiri olduğu böyük Nizamiyə 

həsr etdiyi 21 beytlik “DaneĢ” rədifli qəsidəsi vardır. 

Dövrünün, demək olar ki, ona yaxın olan bütün 

hökmdarlarına və mənsəb sahiblərinə mədh söyləmiĢ 

Ģairin söz ustadları içərisində məhz yeganə olaraq 

Nizamiyə mədh söyləməsi və onu dövrünün ən böyük 

alimi adlandırması Əsirəddinin özünün Ģeirə, sənətə nə 

qədər böyük hörmət və ehtiram bəsləməsinin aydın 

sübutudur. ġair bu qəsidəni ömrünün son illərində 

Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasından ilham alaraq 

yazmıĢdır və çox güman ki, Nizaminin özünə də təqdim 

edə bilmiĢdir” (30, 5). 

Əkrəm Bağırov Əsirəddin Əxsikətinin “Nizaminin 

mədhinə yazılmıĢ qəsidəsi”ni də dərc etdirmiĢdir. ġair 

Nizamini “elmin ovlağında Ģahin quĢu” deyərək tərifə 

baĢlayırdı. Nizaminin “təbini nur parçası” adlandırırdı. 

Nizami sənətkarlığının əsası kimi elmi görən Ģair yazırdı: 

 

“Bilik məlhəmiyçün dilənən Ģüur, 

Sənin kandarında qul kimi durur. 

Sənin qüdrətinlə bu torpaq belə 

Elmin kimyasıtək düĢmüĢdür dilə” (53, 5-6). 

 

Əsirəddin də Nizaminin yanında dövrün Ģairlərinin 

kölgədə qaldığını xüsusi vurğulayırdı: 

 

“Var idi çəməndə cəh-cəh vuranlar, 

Ağlının önündə tez susdu onlar” (53, 6). 

 

 Zəka və elmlə yüksələn Nizaminin dünya durduqca 

yaĢayacağına Əsirəddin də tərəddüdsüz  inanırdı.  
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Görkəmli alim Məhəmmədəli Tərbiyətin 

“DaniĢməndani-Azərbaycan” əsərində Nizaminin “Xosrov 

və ġirin” əsərinin təsirindən bəhs olunur: “Nizami 

Gəncəvi ilk dəfə olaraq bu əsəri nəzmə çəkmiĢdir. 

Nizamidən iqtibas edən Ģairlər, Arif  Ərdəbilidən savayı, 

bu dastanı ayrı cür nağıl etmiĢlər. Burada onları izah 

etməyə ehtiyac yoxdur. Nizamidən sonra yüzlərlə Ġran və 

Hindistan Ģairləri bu dastanı nəzmə çəkmiĢlərsə, fəsahətdə, 

səlislikdə, rəvanlıq və gözəllikdə onların heç birisi 

Nizaminin əsərinə çatmamıĢdır” (187, 258). Xəlil Yusifov 

da Nizaminin “Xosrov və ġirin” dastanının qələmə 

almaqda sadəcə bir həvəsdən ibarət olan sevgi əfsanəsi 

qələmə almadığını, daha dərin məzmunu əhatə etdiyini 

qeyd edərək yazır: “ġairi narazı salan odur ki, aĢiqanə 

mövzulu əsərləri çox vaxt ancaq boĢ həvəsdən danıĢan və 

böyük sənətkar üçün yüngül, layiq olmayan bir iĢ hesab 

edirdilər. Nizaminin etirazı birinci növbədə aĢiqanə əsərlər 

haqqındakı bu yanlıĢ təsəvvürə qarĢı yönəlmiĢdir. Nizami 

məhəbbət haqqındakı bu yanlıĢ təsəvvürə etiraz etməklə 

kifayətlənməyib, eĢqin daha bir Ģərhini verir. Poemanın 

müqəddiməsində “EĢq haqqında bir neçə söz” baĢlığı 

altında özünün məhəbbət anlayıĢını irəli sürür. Dahiyanə 

sadəlik, ecazkar fəlsəfi dərinlik, əzəmi Ģeriyyət bu kiçik 

parçanın səciyyəvi cəhətləridir” (177, 98). Məhəmmədəli 

Tərbiyətin, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Xəlil 

Yusifovun elmi mülahizələri Əssar Təbrizinin bədii 

tərənnümünün real faktlarla təsdiqlənməsi istiqamətində 

mühüm mənbələrdəndir. 

Məhəmməd Füzuli də “Leyli və Məcnun” 

poemasında “Bu, səbəbi-nəzmi kitabdır və baisi irtikabi-

əzabdır” baĢlığı ilə kitabın yazılması səbəbindən bəhs 

edərkən Ustad Nizamini xatırlamadan keçə bilmir. ġair 
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əsərin yazılmasında əsas səbəbkar kimi gördüyü, “zərifi-

xütteyi-Rum” (63, 265) deyə tərif etdiyi hər elmin 

incəliyinə bələd olanların, hər üslubda “dür saçanların” da 

Nizami sənətkarlığını vəsf etdiklərini yazır: 

 

“Bir neçə zərifi-xütteyi-Rum, 

Rumi ki dedin, qəziyyə məlum. 

Yəni ki, qamu dəqaiq əhli, 

Hər məsələdə həqaiq əhli. 

Hər elm fənində nüktədanlar, 

Həm söz rəviĢində dürfəĢanlar. 

Kim eylər idi həqaiqi-raz, 

ġeyxüdənü əhmədidən ağaz. 

Kim söylər idi öküb kəlami, 

Övsafi – Cəliliyi-Nizami”  (63, 266). 

 

Füzuli dövrünün aqil adamlarının Nizamidə olan 

söhbət gözəlliyinin onda da olduğunu bildiklərini 

söyləmək üçün yazır: 

 

“BilmiĢlər idi ki, hüsnü-göftar 

Qədrim qədərincə məndə həm var”  (63, 266). 

 

Füzulidə sənətkarlıq məziyyətlərini dəyərləndirən 

Rum zərifləri onun “Leyli və Məcnun” əsərini türk dilində 

yarada bilmə qüdrətinə inanaraq bu iĢi öhdəsinə götürməyi 

Ģairə təklif edirlər. Lakin qəm dolu dastanın yazılmasını 

asan sanmayan Ģair Nizaminin fikirləri ilə razılaĢaraq iĢin 

məsuliyyətini dərindən dərk etdiyini söyləyir:  

 

“Olsaydı təsərrüfündə rahət, 

Çox kamil ona qılırdı rəğbət. 
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Billah ki, nə xoĢ demiĢ Nizami, 

Bu babdə xətm edib kəlami: 

“Əsbabi-soxən niĢatü nazəst, 

Zin hər do soxən bəhanəsazəst. 

Meydani-soxən fərax bayəd, 

Ta təb süvareyinomayəd. 

Dər gərmiyi-rikü səxtiyi-kuh, 

Ta çənd soxən rəvəd bəənbuh?”* (63, 267). 

 

Füzuli Nizamini öz ustadı adlandıraraq, bir iĢdən  

ustad Ģikayət edirsə, Ģagird üçün də asan olmayacağını 

yazaraq Nizamiyə böyük ehtiram göstərirdi. ġair sanki 

Nizamidən sonra bu əsəri qələmə almaqla məsuliyyətini 

dərk etdiyini bildirməklə  yanaĢı, həm də  ustadın xatirəsi 

qarĢısında üzrxahlıq edirdi. 

Azərbaycan poeziyasında yeri gəldikcə Nizami 

surətinin təsviri, Nizami Ģəxsiyyətinin tərənnümü XX əsrə 

kimi özünü göstərmiĢdir. XIX əsr ədəbiyyatında Nizami 

xatirəsinin orta əsrlər poeziyasından fərqli cizgiləri üzə 

çıxır. Əgər orta əsrlərdə Nizaminin mənən yaĢadığı, hər 

zaman Ģairlərin qəlbində bir ustad kimi diri olduğu 

vurğulanırdısa, XIX əsrdə ilk dəfə olaraq Nizami 

xatirəsinə laqeydlik təəssüflə qeyd olunurdu ki, bu da 

Seyid Əzim ġirvaninin yaradıcılığına məxsusdur. “ġair 

Tiflisə gedərkən yolu Gəncə Ģəhərinə düĢmüĢdür. Burada 

o, Nizami Gəncəvinin qəbrini ziyarət etmiĢdir. Dahi Ģairin 

                                                 
*
 ġadlıqdır, eyhamdır sözün arğacı, 

Bunlarla düzəlir söz ehtiyacı. 

Gərək söz meydanı gen olsun müdam, 

Atını dörd yana səyirtsin ilham. 

Qumsala, daĢlığa ilham gedərmi? 

Getsə də, torpağa təsir edərmi? 
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qəbrini dağılmıĢ görməsi Seyid Əzimin onsuz da qövr 

edən dərdlərini daha da artırır. O, keçirdiyi iztirabları və 

Nizami sənətinə bəslədiyi hədsiz ehtiramı ifadə etmək 

üçün Ģairin türbəsinə müraciətlə bir rübai yazır” (91, 30). 

 

“Ey ġeyx Nizami, ey nizamı dağılan, 

Ey Gəncədə izzü ehtiĢamı dağılan, 

Olubmudu səninlə mən kimi aləmdə, 

Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan” (91, 30). 

 

Seyid Əzim ġirvaninin təəssüfünün haqlı olmasını 

sübuta yetirən kifayət qədər tarixi-elmi mənbələr 

göstərmək mümkündür ki, bunlar Nizaminin həm maddi 

abidəsi olan türbəsinin qorunmasına qarĢı olan 

laqeydlikdir, həm də Ģairin bir Azərbaycan-türk Ģairi kimi 

tanıdılması yönündə göstərilən etinasızlıqdır. Bu 

etinasızlığımızın acılarını bu gün də xalqımız mənəvi 

sərvətinin talanması formasında yaĢamaqdadır. Elmi 

mənbələr Nizami türbəsinin baxımsız vəziyyəti haqqında 

yana-yana məlumatlar verir. Firidun bəy Köçərli bu 

mövzuya “Nizami Gəncəvi” məqaləsində xüsusi diqqət 

ayırmıĢdır: 

“Nizami əleyhirrəhmə Gəncə Ģəhərində Hicrətin 

591-ci ilində və bir qövlə görə 606-cı tarixində vəfat 

etmiĢdir. Qəbri Ģəhərin təxminən 4 verstliyində - Ģimali-

Ģərqi səmtindədir. Məqbərəsi ziyarətgahdır. Mövləvilər 

artıq Ģövq ilə onu ziyarət edirlər. Nizaminin məqbərəsi 

vaqe olan səhra “ġeyx düzü” adı ilə Gəncə xalqının 

arasında məĢhurdur  (114, 130).  Onun qəbrinin üzərində 

olan əski künbədi, səhih rəvayətə görə, rus ədiblərindən 

məĢhur Qriboyedov təsis etdirmiĢdir.  Ġndi necə ki, 

möhtərəm Mirzə Məhəmməd Axundovun “ġeyx Nizami” 
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ünvanında mərhum ġeyxin tərcümeyi-halına dair yazdığı 

kitabçadan görünür, Nizaminin qəbri və üstünün künbədi 

uçub-dağılıbdır və kəndçilər qıĢda soyuqdan və yay 

fəslində istidən daldalanmaq üçün içinə at və eĢĢək 

bağlayırlar. Budur bizim fazil və həkim bir Ģairimizin 

türbəsinə olan hörmət! (114, 131). 

Firidun bəy Köçərli Mirzə Məhəmməd Axundovun 

Nizaminin xatirəsinə həsr etdiyi, ona göstərilən etinasızlığı 

ürək yanğısı ilə qələmə aldığı Ģeirini də məqaləsinə əlavə 

edərək sözlərinin təsirini artırmağa çalıĢmıĢdır: “Mirzə 

Məhəmməd Axundov münasibi-hal bu Ģeirləri inĢad 

etmiĢdir: 

 

“Yol kənarında bir məzari-həqir, 

Dağılıb künbədi, olub viran. 

Ona məxluqdan olur təhqir, 

Bağlanır künbədinə hər heyvan. 

Mənzəri adəmə edir təsir, 

Axıdır qəlbə hər dəqiqə qan. 

Kimsə etməz sual “Kimdir bu?”, 

Ona quĢlar olubdu fatihəgu” (114, 131). 

 

“Bu xarabə məzarda aya, 

Görəsən kimdir böylə xar yatır? 

Kimsə etməz bunu sual əsla, 

Sizə mən onu eyləyim təqrir. 

Edəsiz siz ol məzarı əmma- 

Layiqincə əzizlər, təmir. 

O yatan Gəncəli Nizamidir, 

ġüəra qisminin üzalidir” (114, 131). 
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Yeni Dövr ədəbiyyatında və ədəbiyyatĢünaslığında 

M.M.Axundovun “ġeyx Nizami” əsərinin əhəmiyyətini 

göstərmək üçün Zəhra Allahverdiyeva yazır: “Göstərilən 

mərhələdə Azərbaycan NizamiĢünaslığı tarixində ilk dəfə 

1909-cu ildə Gəncədə Hacı Əhməd mətbəəsində çap 

olunmuĢ “ġeyx Nizami” kitabını çap etdirən Mirzə 

Məhəmməd Axundovun xidmətini xüsusi qeyd etməliyik. 

O, bu kitabda Nizaminin həyatı, əsərləri, Avropa 

ədəbiyyatında öyrənilməsi və təbliği haqqında əhəmiyyətli 

məlumat vermiĢdir. Nizaminin həyatı, əsərlərinin yazılma 

tarixi üzərində xüsusi dayanan M.M.Axundov Ģairin 

Ģəxsiyyəti və yaradıcılığına dair bir çox məqamları 

araĢdırmağa çalıĢır. O, Nizami ənənələrinin janr 

məsələsinə toxunaraq, “Xəmsə”yə daxil olan məsnəviləri 

ilk dəfə olaraq roman adlandırır. Müəllifin alman alimi 

ġ.ġerrin 1869-cu ildə ġtutqartda nəĢr olunan “Ümumi 

ədəbiyyat tarixi” əsərində Nizami haqqında qeydlərinə 

istinad etməsi, bəzən təkrar yanlıĢlıqlara gətirib çıxarsa da, 

hər halda bu kitabın nəĢri Azərbaycan nizamiĢünaslığında 

hadisə sayılmalıdır” (14, 10). 

Ümumiyyətlə, Mirzə Məhəmməd Axundovun “ġeyx 

Nizami” kitabının tədqiqi baxımından  A.Bayramoğlunun 

(32, 54-56) və A.Məmmədovanın (132, 569-572) 

tədqiqatları da mövzumuz baxımından geniĢ məlumat 

verən mənbələrdəndir. 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də Nizamiyə göstərilən 

laqeydliyə təəssüfünü  ürək yanğısı ilə sətirlərə tökürdü: 

“Bir yandan Ġslam Doğusunun uğradığı genəl gerilikdən 

hissəsi olan, öbür yandan da Çarlıq istilasının vasitəsiz 

basqısı və etkisi altında kəndi keçmiĢini və bu keçmiĢdəki 

mədəni dəyərləri unudan Azərbaycan Nizamini dəxi 

ehmal etmiĢdir” (201, 32). 
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Gəncənin yaxınında yıxıq-tökük bir məzar vardı. Bu 

məzar qısır qadınların cocuq dilədikləri bir “ġeyx”ə aitdi... 

Bu “kəramətli türbə”nin bütün Doğunun olduğu qədər, 

Azərbaycanın da baĢını yücəldən böyük bir Ģairin əbədi 

yatağı olduğunu bilənlərin sayısı pək azdı. Bu Ģairin, eyni 

zamanda, Azərbaycan Ģairi olduğunu isə bilən, bəlkə də, 

heç yoxdu. 

Gərçi, obyektiv olaraq Ģunu da qeyd etmək gərəkdir 

ki, Nizami düĢünən Azərbaycanlılar tərəfindən büsbütün 

unudulmamıĢdır: məsələn, 1910-cu ildə Gəncə dram 

Cəmiyyəti böyük həmĢərisini düĢünmüĢ və xarab türbəsini 

təmir məqsədiylə bir risalə nəĢr edərək ianə toplamaq 

təĢəbbüsündə bulunmuĢdur; MüstəĢrik A.Krımskinin də 

qeyd etdiyi bu vaqeəyə əlavə olaraq mötəbər 

Gəncəlilərdən duyduğumuza görə, bu məqsədlə bir neçə 

min rubleyi bulan bir məbləğ dəxi toplanmıĢdır.  

Milli Ġstiqlal dövründə də Nizaminin düĢünüldüyünü 

və məzarı üstündə əsri bir Ģəkildə bir anıt projesinin 

mövcud olduğunu Azərbaycan hökuməti sabiq Xariciyyə 

nazir Müavini Adil Xan Ziyadxanın bir xatirəsindən 

öyrəniyoruz. Yazıq ki, olaylar bunun yerinə gətirilməsinə 

imkan verməmiĢdir (201, 32-33). 

Nizami irsinin tədqiqatçısı, görkəmli alim, akademik 

Həmid Araslının tədqiqatında da M.Ə.Rəsulzadənin fikrini 

təsdiq edən məlumatlar vardır: “Nizami öldükdən sonra 

qəbri ziyarətgaha çevrilmiĢ, onun öz kəndinin 

gəlirlərindən baĢqa bizə məlum olmayan hökmdarlar və ya 

bivaris ölən adamlar tərəfindən bu məqbərəyə vəqflər 

edilmiĢdir. XVI əsrdə bu məqbərə çox gəlirli vəqfi olan, 

gəlib-gedənlərə və yoxsullara hər gün yemək verən, 

müdərrisləri təmin edən bir xeyriyyə ocağı olmuĢdur... 
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məqbərə təkcə bir günbəzdən ibarət olmayıb, geniĢ bir 

ərazini əhatə edirmiĢ” (17, 4). 

Məmməd Adilov görkəmli publisist, mətnĢünas-alim 

Əlabbas Müznibin də (1882-1938) Nizaminin türbəsinə 

Ģeir həsr etməsi haqqında məlumat verir: “Bir vaxtlar dahi 

Nizaminin qəbrinin bərbad vəziyyəti hamı kimi Müznibi 

də hiddətləndirmiĢ, o, Nizaminin türbəsi önündə bir Ģeir 

yazaraq, ictimai fikri bu vacib problemə yönəltməyə 

çalıĢmıĢdır” (4, 4). ġair “ġeyx Nizami” Ģeirində Nizaminin 

dağılmıĢ türbəsinin önündəki sarsıdıcı təəssüratını ifadə 

edərək “bu ümmətdən himmət gözləməyərək” türbəsini 

“qəbiri kimi yaldızlı qəndillərlə” iĢıqlandırmağını diləyir. 

Nizaminin halını müsəlman dünyasının halına bənzədərək 

yazırdı: 

 

“AtılmıĢ qəbrinin hər daĢı bir yanə müsəlman tək, 

Nə feyz olsun, görüm, zair bu pürmöhnət ziyarətdən. 

DonanmıĢ qəbrinin ətrafı qəmlərlə, ələmlərlə, 

YıxılmıĢ hər sütunun bir əsərdir bin müsibətdən” 

 (4, 4). 

 

Nizaminin türbəsinə laqeydliyi Ģair cəhalətlə 

əlaqələndirərək “Bu məkus əmrlər tovlidlər edər ancaq 

cəhalətdən” (4, 4)-deyə gileylənirdi. 

Göstərilən bütün dəlillər Seyid Əzim ġirvaninin 

təəssüfünə haqq qazandırır. Seyid Əzim ġirvaninin bu Ģeir 

parçasında Nizaminin mənəvi dünyasının da təmirsiz 

qalması yanğısı öz ifadəsini tapmıĢdır: “Olubmudu səninlə 

mən kimi aləmdə, Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan”. 

Nizaminin məktəbi və kəlamının dağılması qənaətini 

doğuran səbəblər isə daha dərin idi. Sadıq Hüseynovun 

“Seyid Əzim ġirvani” əsərində bu səbəbləri izləmək 
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imkanını əldə edirik. Tədqiqatçı Ģairin söz haqqında 

yazdığı bir bəndi əsərinə daxil edir: 

 

“Necə kim ol Nizamiyi ustad, 

ġeir vəsfində eləyibdir dad: 

Soxən əz asiman firud aməd, 

Soxən əz aləm kəbud aməd. 

Gər budi gövhəri və rayi soxən, 

An fürud amədi becayi-soxən”  (91, 69-70). 

 

(Tərcüməsi: Söz göydən gəlibdir, Söz göy aləmindən 

gəlibdir. Əgər sözdən yüksək bir gövhər olsaydı, Sözün 

yerinə o gövhər gələrdi.) 

 Bu Ģeirin baĢqa bir variantı da məlumdur ki, bu 

variantda  da Seyid Əzim yenə də Nizaminin qəbrinin 

“viran” olmasına təəssüflənirdi: 

 

“XoĢ deyibdir, Nizamiyi ustad, 

Haqq onun qəbrini qıla abad! 

(Gəncə yanında qəbri virandır, 

Günbədi torpaq ilə yeksandır) 

Soxən əz asiman firud aməd, 

Soxən əz aləm kəbud aməd. 

Gər budi gövhəri və rayi soxən, 

An fürud amədi becayi-soxən”  (91, 125). 

 

Bu bəndin izahında Sadıq Hüseynov yazır: “Seyid 

Əzim sözə nadir bir inci kimi baxır, sözdən yerli-yerində, 

bacarıqla istifadə etməyi məharət sayırdı. ġairə görə “hər 

sözün zahir ilə batini var”, yəni, onun həm daxili, həm də 

zahiri mənası olur. Odur ki, sözü iĢlədərkən onun bu 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Seyid Əzim belə 
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hesab edirdi ki, sözün daxili ilə zahiri vəhdətdə 

götürüldüyü təqdirdə o, əsil sənət nümunəsinə çevrilə bilər. 

O, mənası olmayan, ancaq təmtəraq xatirinə gurultu 

qoparmaq üçün deyilmiĢ sözə uymağı, baĢqa sözlə, sözün 

zahirinə (“zahiri-kəlam”) bənd olmağı pisləmiĢdir” (91, 

72-73). Sadıq Hüseynov hesab edir ki, Nizamini, Xaqanini, 

Füzulini və baĢqa söz ustalarını Seyid Əzimə sevdirən də 

məhz onların fikirlərindəki məntiq, məna dərinliyi, 

əsərlərindəki hər bir sözün həm daxili, həm də zahiri 

gözəlliyinin həmahəng olması, qüvvətli Ģəkildə verilməsi 

idi. Seyid Əzim öz sələflərinin ölməzliyini, söz sənətinin 

bayraqdarlarının əsrlər boyu yaĢamasının sirlərini də 

bunda görürdü. Belə bir hislə yaĢayan Ģair təəssüflə qeyd 

edirdi ki, müasirləri arasında söz sənətinin sirlərinə 

dərindən yiyələnən, dövrün nəbzini tutmağı bacaran Ģairlər 

yoxdur. O, göstərirdi ki, yazılması vacib olan məsələlər 

çoxdur, lakin bu məsələləri qələmə almağa qadir olan söz 

ustaları yox dərəcəsindədir (91, 73). 

Seyid Əzim dövrünün alimlərindən Ģikayətlənərək 

“Siçan və piĢik” əsərində yazırdı:  

 

“Etmə mənə eyb bu əhvalı sən, 

Əhlimizin daniĢinə halisən. 

Yüz çəkəsən riĢtəyə dürrü guhər, 

Yoxdur xəridar ona bir nəfər. 

Gövhərə var idi xəridar əgər, 

Ġçdi füzuli niyə xuni-cigər. 

Bəng nədi, badəni nəzm eylədi, 

Buzeyi-dilsadəni nəzm eylədi. 

ġairi-Bağdad, o Ģirinxitab 

Zahid ilə Rində yazıb bir kitab” (91, 78). 
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Könül Nəhmətova da  qeyd olunan problemin XIX 

əsr ədəbiyyatında qabarıq görünməsini müĢahidə etdiyini 

“Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Kitabi-Əsgəriyyə” 

hekayəsi” əsərində yazır. Müəllif  A.Bakıxanovun Füzuli 

məktəbinin ənənələrinə sadiq qalaraq “Kitabi-Əsgəriyyə” 

əsərini yazdığını əsaslandırmağa çalıĢır: “Füzulinin Leyli 

və Məcnun”u ilahi eĢqi tərənnüm edirdisə də, orta əsrlərdə 

feodal cəmiyyətdə məcazi eĢqin bəlalarını da əks etdirirdi. 

Bakıxanov öz dövründə məcazi eĢqin bəlalarını əks 

etdirirdisə də, ictimai mühitin dini təfəkkürünü və ənənəvi 

yaĢayıĢını da göstərməyə çalıĢırdı. Seyid Əzim uĢaqlar 

üçün siçan və piĢiyin mübarizəsini göstərməklə mütaliəyə 

cəlb edirdisə də, böyüklərə onların yaĢadıqları 

cəmiyyətdəki eybəcərlikləri ifĢa edirdi. Adı çəkilən bu 

əsərlərin qeyd olunan məziyyətlərini Seyid Əzimin öz 

əsərində istifadə etdiyi ifadə ilə daha dəqiq qiymətləndirə 

bilərik: “Qəllə və dəllə hüvə xeyrül-kəlam” (“Sözün 

yaxĢısı az sözlə çox məna ifadə edənidir”) (147, 45). 

Müəllifin fikrindən anlaĢılır ki, hər üç sənətkar 

əsərlərindəki paralel ideya istiqamətləri ilə “hər sözün 

zahir və batini var” fikrini təsdiqləmiĢdirlər. Abbasqulu 

ağa Bakıxanov kimi, Seyid Əzim də öz dövrlərində sözün 

batininin anlaĢılmamasına, yalnız zahirinə aldanılmasına 

qarĢı çıxırdılar. Buna görə də A.Bakıxanov Füzuli 

ənənəsini sözünün batini kimi, yeniliklərə can atmasını isə 

zahiri kimi reallaĢdırırdı. Seyid Əzim də Nizami 

məktəbinin, kəlamının “dağılması”na qarĢı dərin üzüntü 

hiss etdiyini dilə gətirirdi. 

AraĢdırma zamanı Nizami ədəbi Ģəxsiyyətinin təsvir 

və tərənnümündə tarixi mərhələlərin özünəməxsusluqları 

üzə çıxır. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami 

Gəncəvi sələflərinin qibləgahına çevrilmiĢdir. Əssar 
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Təbrizi və Füzuli timsalında əlinə qələm alan görkəmli 

Ģairlər ustadın xatirəsi önündə üzrxahlıq gətirərək sözə 

baĢlayırdılar. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində isə Nizami 

daha çox dağılmıĢ türbəsi ilə, unudulmuĢ məktəbi və 

kəlamı ilə xatırlanırdı. Həyatın bu səhifəsini də Nizami 

uzaqgörənliklə vərəqləmiĢdir: 

 

“Bu yerdə mən kimi yatanlar çoxdur, 

Onları xatirə salan ki yoxdur. 

Təzə kəklik, yad et məni ürəkdən, 

Məzarım yanından ötüb keçərkən. 

Üstümdə görərsən göyərmiĢ otlar, 

BaĢ daĢım uçulmuĢ, çökmüĢdür məzar. 

Qəbrimin tozunu sovurmuĢ yellər, 

Dostlardan anan yox məni bir nəfər” (64, 398). 

 

ġeir parçası bizi bir daha  düĢünməyə vadar edir ki, 

Nizami öz mənliyinin obrazını yaradıb yaĢatmaqla yanaĢı, 

ölümündən sonrakı həyatının davamının da bədii təsvirini 

vemiĢdi. Lakin Nizami özü pessimist deyildir, “nəĢə” Ģairi 

ölümündən sonrakı varlığına inanaraq  təsəlli tapmağı  

bacarırdı. M.Ə.Rəsulzadə də Nizaminin ədəbi taleyini 

onun öz sözü ilə müəyyənləĢdirirdi: 

 

“Çöldən, dərədən bütün ərənlər 

Lütf ilə mana səlam edərlər. 

Qalsam eyi, gər ila nəhayət, 

Qəbrim qılınır mənim ziyarət” (201, 43). 

 

XX əsrin birinci yarısında Nizamiyə həsr olunmuĢ 

bədii əsərlər içərisində Əli Nəzminin “Eylədilər” rədifli 

satirik Ģeiri öz yanaĢma tərzi ilə tamamilə fərqlənir və 
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oxucunu daha artıq təəssüfləndirirdi. ġeirin məzmunu 

Nizaminin öz dilindən söylənərək Ģairin türbəsinə olan 

laqeydliyin acı təəssüfünü ifadə edir: “Yeddi yüz əlli  il idi 

ki, rahat yatırdım, el məni unutmuĢ, millət bir kənara 

atmıĢdı. Nə bir hərəkət, nə ziyarət, nə məhəbbət var idi: 

 

“Heyf, birdən-birə meydanda zühur eylədilər, 

Saldılar yadə məni gorbagor eylədilər” (213). 

 

Dedilər ki, bu suyu olmayan səhra sənin mədfənin 

olmağa layiq deyil. Vətən övladları söz əhlini baĢda tac 

olmağa layiq bilib tabutumu Ģəhərə köçürdülər.  

 

“ĠĢbu fel ilə bütün düĢməni kor eylədilər, 

Saldılar yadə məni gorbagor eylədilər” (213). 

 

ġəhərə çatmadan qafiləmiz geri döndü, əski çuxurda 

bir daha dəfn edildik.  Keçənlərdə el bir təĢəbbüs daha 

etmiĢdi. Hamı bel götürüb məqbərəmi tikməyə 

hazırlaĢmıĢdı ki: 

 

“Onda da əsdi bu söz bağına bir sərsəri yel, 

Basdı bu fikir gülüstanını bir qırmızı sel. 

Get-gedə baĢdan o fikri dur eylədilər, 

Saldılar yadə məni gorbagor eylədilər ” (213). 

 

Mənim kimliyimi Petroqradda Marri bilir, Berlində, 

Londonda soruĢsan hamı anlayır. Ax mənimkilər... Onlara 

canım yanır. Bəlkə də onlar məni “yad” bilirlər. BaĢqa 

millətlər arasında dəyərim olsa da, təkcə öz qövmlərimin 

məndən xəbəri olmadığını bilirəm.  

 



 

67 

 

“Sanki məchul ona bu “məxzən” olubdur güuhərim. 

Anlamaq istədilər, heyf ki Ģur eylədilər, 

Saldılar yadə məni, gorbagor eylədilər”  (213). 

 

1927-ci ildə çap olunan bu Ģeirin tarixi bir əsası 

vardır. Nizami Gəncəvinin türbəsinin yenilənməsi ilə bağlı 

uzun müddət təĢəbbüslər göstərilmiĢdirsə də, dövlət 

tərəfindən dəstəklənmədiyindən ciddi bir nəticə hasil 

olmamıĢdır. ġair də məhz Azərbaycan dühasına göstərilən 

bu etinasızlığı ürək yanğısı ilə qələmə almağa çalıĢırdı.  

Nizami Gəncəvinin ədəbi həyatı XX əsrin 30-cu 

illərinin sonunda tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm 

qoyur. Bu mərhələ də öz ağrı və acıları ilə Ģairin həyatına 

daxil olaraq əvvəlki dövrlərdən kəskin fərqlənən 

özünəməxsusluqları sayəsində ədəbiyyat tariximizə və 

NizamiĢünaslıq tarixinə yazılmıĢdır.  

Zəhra Allahverdiyeva XX əsrin iyirminci illərindən 

baĢlayaraq NizamiĢünaslığın ikinci mərhələyə daxil 

olduğunu qeyd edir (14, 22). “Bu mərhələ həm də 

ədəbiyyatda Nizami obrazının yaradılmasının da ikinci 

mərhələsidir. “Nizami Gəncəvi” biblioqrafiyasının 

göstəricilərinə görə, Nizamiyə bu mərhələdə həsr olunmuĢ 

ilk əsər Ə.Fevzinin “Maarif və mədəniyyət” jurnalının 

1925-ci il tarixli üçüncü nömrəsində çap olunmuĢ “ġeyx 

Nizamiyə” Ģeiridir. Elə bu ildə də eyni mətbuat orqanında  

Əlabbas Müznibin “Nizamiyə abidə lazımdır?”, Salman 

Mümtazın “ġeyx Nizami” məqalələri də çap olunmuĢdur” 

(65, 263) . 

XX əsrin 30-40-cı illərindən etibarən Nizami 

Gəncəvi obrazının ədəbiyyatda vüsət alması  daha çox 

Ģairin 800 illik yubileyinə hazırlıq məsələləri ilə bağlı idi. 

“Bu dönəmdə Nizami Yubiley Komitəsinin sədri 
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M.T.Yaqubov “Böyük Azərbaycan Ģairi Nizami Gəncəvi” 

adlı məqaləsini məhz bu məsələlərə həsr etmiĢdir” (192). 

M.T.Yaqubov Ģairin yubileyi ilə əlaqədar görülən iĢlərdən 

bir qisminin də incəsənətin, elmin payına düĢməsi 

haqqında yazırdı: “Nizami yubileyinə hazırlıq iĢləri 1938-

ci ildən geniĢlənməyə baĢlamıĢdır. Azərbaycanın elmi 

iĢçiləri, yazıçıları, kompozitorları, rəssamları Nizaminin 

həyatı, yaradıcılığı və epoxasına aid elmi, ədəbi və 

incəsənət əsərləri yaratmaq üzərində çalıĢmaqdadırlar” 

(192, 5). 

1938-cu ildə isə mətbuat səhifəsində - “Ədəbiyyat” 

qəzetində AĢıq Avakın “Nizamiyə” baĢlıqlı Ģeiri dərc 

olunur ki, bu da Nizaminin yubileyinə hazırlıq iĢlərinin ilk 

görüntülərindən biri idi. Artıq bu ildən Nizami 

yaradıcılığının sovet ideologiyasının tribunasına 

çevrilməsi prosesi baĢlanırdı. Nizami sənətinin 

səmimiyyəti sosial zümrələr arasında nifrət yaratmaq 

siyasətinin vasitəsinə çevrilirdi: 

 

“YetiĢmiĢsən gözəl Gəncə elində, 

Zara gəldin bəyin, xanın əlindən. 

ġirin-Ģirin söz çıxardın dilindən, 

Kütlənin dərdini yazan Nizami”  (24, 6). 

 

Göründüyü kimi, yürüdülən siyasi fikirlər Ģairin 

yalnız təfəkkürünə təsir etməyib, həm də leksikonunu 

siyasi terminologiya ilə “zənginləĢdirmiĢdir”. Xalq 

anlayıĢı Ģairin nitqində “kütlə” sözü ilə ifadə olunmuĢdur.  

Nizami Gəncəviyə həsr olunan bədii əsərlərin və 

elmi, publisistik məqalələrin  davamlı dərc olunması 

1939-cu ildən baĢlayır. Dahi Ģairə göstərilən bu 

münasibətin isə səbəblərini Z.Allahverdiyeva izah edərək 
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yazır: “1939-cu ildə Stalinin imperiya əsarəti altında olan 

millətlərin gözündən pərdə asmaq naminə etdiyi “Milli 

ədəbiyyatların inkiĢafı haqqında”  məruzəsi və 3 aprel 

“Pravda” qəzetində Nizami Gəncəvi irsinin təbliğ və 

tədqiqinin vacibliyi haqqında qərar Azərbaycan 

alimlərinin illərdən bəri çarpıĢdığı məqsədə çatmağa 

imkanlar açdı” (14, 15).  Nizami irsinə dövlət tərəfindən 

qayğı göstərilməsi, tədqiqatçının qeyd etdiyi kimi, yalnız 

gözdən pərdə asmaq deyil, həm də milli ədəbiyyatı 

ideoloji rejimin nəzarəti altına almaq, ideologiyanın 

silahına çevirmək idi ki, mövcud siyasi rejim qarĢısına 

qoyduğu məqsədə müvəffəqiyyətlə çatmağın yollarını da 

yaxĢı bilirdi. Aparılan siyasət sayəsində dahi Nizami 

sadəcə sovet ideologiyasının tribununa çevrilirdi. Nizami 

haqqında orta əsrlər mənbələrinin verdiyi məlumatların 

hər cəhdlə Ģübhə altına alınması yolu ilə təqdim olunması 

Ģairin yüksək ruhani-mənəvi dünyasından ayrılaraq, yalnız 

maddi, sosial münasibətlər səviyyəsinə endirilməsinə 

xidmət edirdi.  

1939-cu ildə Nizami Gəncəviyə həsr olunmuĢ bədii 

əsərlər, əsasən, qısa Ģeirlərdən ibarət idi: H.Abbaszadə 

“Böyük sənətkar” (“Gənc iĢçi”, 24 noyabr), Ə.Cəmil “Bu 

yerlər” (“Ədəbiyyat qəzeti”, 10 dekabr), Ə.Cəmil “O 

yerlər” (“Kirovabad bolĢeviki”, 20 noyabr), Ə.Məlakə 

“Nizamiyə” (“Ədəbiyyat qəzeti”, 16 sentyabr), Ə.Tələt 

“Nizami” (“Ədəbiyyat qəzeti”, 10 dekabr), Ə.Ülfət 

“Nizamiyə” (“Gənc iĢçi”, 24 noyabr), S.Vurğun “Nizami” 

(“Ədəbiyyat qəzeti”, 12 oktyabr). Adları çəkilən Ģeirlərin 

eyni baĢlığa malik olması, eyni zaman kəsiyində - 1939-cu 

ilin son aylarında və həmçinin eyni qəzetlərdə dərc 

olunması elə ilk baxıĢdan bu əsərlərin sifariĢli olmasından 

açıq xəbər verirdi. 1950-ci ilə qədər bədii ədəbiyyatda 
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Nizami obrazının yaradılması təbliğ məqsədi daĢıyan 

tərənnüm xarakterini davam etdirir. Bu isə Nizaminin 

təbliğindən daha çox Ģəxsiyyətə pərəstiĢ dövrünün 

tələblərindən irəli gələrək “dahi rəhbər”in – Stalinin 

Ģəxsiyyətinin tərənnümünə çevrilirdi.  

Nizaminin 800 illik yubileyinə hazırlıq görüldüyü 

1940-cı ildə də Ģairin Ģəninə oxĢar motivlərdə Ģeirlər həsr 

olunurdu. Elə bu məqsədlə də çap olunan “Nizami” adlı 

məqalələr toplusunu əhatə edən ikinci kitabda AĢıq Əsəd 

Tavuzun “Nizami” adlı Ģeiri   çap olunmuĢdur. AĢıq Əsəd 

Tavuzun Ģeirində diqqəti çəkən bir məqam Ələsgəri 

xatırlayaraq ustad aĢığın Nizamini tərənnüm etməsindən 

danıĢmasıdır: 

 

“Ələsgər sözündə Nizami dedi, 

Çox gözəl Ģairdi Nizami dedi. 

ġeirini söyləyib Nizami dedi, 

Qonmadı gülünə xar Nizaminin”  (66, 147). 

 

Həqiqətən də, AĢıq Ələsgərin Nizamiyə həsr edilmiĢ 

bir təcnisi olmuĢdur ki, bu da  aĢığın verdiyi xəbərdən bir 

il sonra – yəni 1941-ci ildə “Nizami” məqalələr 

toplusunun üçüncü kitabında iĢıq üzü görmüĢdür. 

 Mənbələr məlumat verir ki, “1947-ci il iyun ayının 

3-də Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının böyük 

salonunda Nizaminin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuĢ 

elmi konfrans açıldı” (66, 230). “Azərbaycan ziyalıları 

adından Stalin mükafatı laureatı Ģair Səməd Vurğun çıxıĢ 

etdi. O, ziyalılar adından partiyaya, hökumətə və sovet 

xalqının rəhbəri Stalin yoldaĢa söz verdi ki, Azərbaycan 

ziyalıları Nizaminin xatirəsini müqəddəs saxlayaraq sovet 

sosialist mədəniyyətini daha da inkiĢaf etdirəcəkdir. 
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Səməd Vurğun öz çıxıĢını Nizamiyə həsr etdiyi ilhamlı bir 

Ģeirini oxumaqla qurtardı” (66, 231). Azərbaycan sovet 

ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi obrazını öz dolğunluğu ilə 

tərənnüm etdirən Ģeirlərdən biri məhz Səməd Vurğunun 

“Nizami” Ģeiri idi. Səməd Vurğun yeddi beytlik bu 

Ģeirində Ģair məhəbbətini ifadə edir, sənətinin qüdrətindən, 

əsərlərinin əsrlərlə təsirindən, idrakın ölməzliyindən  bəhs 

açırdı: 

 

“Keçdikcə nəsillər o sənin söz çəmənindən, 

Ellər, obalar dərs alacaqdır hələ səndən. 

Ölməz bu aləmə idrakla gələnlər, 

Məna evinin sirrini vicdanla bilənlər” (66, 193). 

 

Səməd Vurğun Ģairin dühasının nurunun hələ də 

dünyaya yayıldığını vurğulayaraq onu “xalqın gözü, qəlbi, 

vicdanı” adlandırırdı.  

1950-ci ilə kimi mətbuatda “Nizami” (M.Əliheydər, 

Ə.Rəsulov, Ə.Ziyatay, AĢıq Əli, E.Azaryan, Ġ.Əfəndiyev, 

H.Əsgərov, A.Ġmanov), “Nizamiyə” (Ə.Hacı, ġ.Xanlarov, 

M.Bayramov), “Sənətkara” (Q.Abasqulu), “Sənət 

ustadına” (Ə.Hacı), “Böyük sənətkar” (A.Hacıyev, 

Ə.Məmmədov), “Böyük Nizamiyə” (K.Qəhrəmanov, 

B.Seyidzadə, M.Bipərva), “Ölməz sənətkar” (M.Əliyeva, 

M.Yaqub) və s. kimi qəlib baĢlıqlar altında məzmunlar da 

qəlibləĢirdi, bayağılaĢırdı.  Bu Ģeirlər “Kommunist”, “ġərq 

qapısı”, “Gənc iĢçi”, “Kirovabad bolĢeviki”, “Revolyusiya 

i kultura”, “Ədəbiyyat qəzeti” kimi mətbuat orqanlarında 

dərc olunurdu. Bu dövrdə qələmə alınan Ģeirlərin sırasında 

məzmunca daha zəngin Ģeirlər də vardır. Əhməd Cəmilin 

“Bu yerlər”, Ələkbər Ziyatayın “Nizami”, Seyidzadə 

Bədrinin “Böyük Nizamiyə” Ģeirləri yazarların Ģair 
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haqqındakı ətraflı məlumatından, ziyalı yanaĢmasından  

xəbər verir ki, bu da Nizaminin əsərlərinin ana dilinə 

tərcümə edilərək nəĢr olunmasından, kütləviləĢməsindən 

irəli gəlirdi. 

Nizami Gəncəvinin biblioqrafiyasından məlumat 

alırıq ki, 1941-ci ildə Ģairə bir poema da həsr olunmuĢdir. 

O.QoĢqarlının Nizamiyə həsr etdiyi poemasının “GörüĢ” 

adlı bir parçası Ģeir Ģəklində 13 yanvar tarixində 

“Kirovabad bolĢeviki”ndə dərc olunmuĢdur. ġeir 

məzmunu  yenidir və maraq doğurur. ġeirdə ifadə olunan 

lirik hisslər Ģairin məzarının dilindən söylənilir: 

 

“Üstümdən hər səhər əsən küləklər 

Nəğmələr oxuyur, sevinir keçir...” (121, 4). 

 

ġairin məzarı da Seyid Əzim, Mirzə Məhəmməd 

Axundov, Əliabbas Müznib, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 

kimi türbənin gözdən-könüldən kənar qalıb 

kimsəsizləĢməsindən gileylənir: 

 

“Bilirlər yalqızam çox illərdir mən, 

Yanıma gələnim, gedənim də az. 

Ellərə deyirəm indi dərdimi, 

Könül ĢiĢədəndir, sınsa sağalmaz”  (121, 4). 

 

O.QoĢqarlı öz dövründə gürcü ədəbiyyatında Nizami 

ilə müqayisə olunan ġota Rustavelini “Əzizim ey ġota, 

üstümə gəl bir!” (121, 4) - deyərək yada salır, Füzuli, 

Vaqif, Vidadi və Vazehi də Nizaminin qəm ortaqları kimi 

xatırlayır. ġair Qriboyedovun Nizaminin türbəsini təmir 

etdirməsi ilə bağlı tarixi fakta da müraciət edirdi: 
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“Bu geniĢ meĢələr, bu el, bu oba 

Bir qədər borcludur Qriboyedova. 

Onun da ölməyən bir əməli var, 

Mən onda görmüĢəm qeyrət, etibar”  (121, 4). 

 

 “GörüĢ” Ģeirinin  dərcindən üç ay əvvəl “Ədəbiyyat 

qəzeti”ndə O.Q. imzası ilə “Böyük Ģairin qəbri” baĢlığı 

altında bir məqalə çap olunmuĢdur ki, burada da Ģeirlə 

səslənən mövzulardan bəhs olunur: “Qəbrin üstündə uçuq 

bir hissəsi yaxınlara kimi qalan bir hündür günbəz var imiĢ. 

Çox vaxt yolçular bu günbəzin içində gecələyirlərmiĢ. 

Buna kolxozçular hələ də “ġeyx günbəzi” deyirlər. Bu 

günbəzin kərpiclərinin üstü göy bir rənglə cilalanmıĢdır. 

Kərpiclərin qırıqlarını indi də qəbrin ətrafında asanlıqla 

tapmaq olur. Bir çoxlarının dediklərinə görə, böyük rus 

Ģairi Aleksandr Qriboyedov Ġrana gedərkən tikdiribmiĢ” 

(120, 3). 

“Böyük Ģairin qəbri” məqaləsində Ģairin məzarı ilə 

bağlı daha bir sıra yaddaqalan məlumatlar əldə edirik: “ ... 

rəvayətlərə görə, Ģairin qəbrini bir nəfər Naxçıvanlı 

polkovnik yeniləĢdirmiĢdir. Son restavrasiya zamanı 

müəyyən edilmiĢdir ki, Ģairin sümükləri olan sərdabədə 

çinardan qayrılmıĢ tabutda ipək Ģala bürünmüĢ bir qadın 

skeleti dəxi vardır. Qəbrin ətrafında tapılan skeletlərin 

çoxusunun xırda üzvləri çürüyüb torpağa qarıĢmıĢdır. Bir 

nəfərin skeleti, baĢının tükləri durur. Nizaminin qəbri 

sonuncu dəfə 1930-cu ildə açılmıĢdır. Onun da baĢının 

tüklərinin qaldığını görənlər vardır. Onlardan Rza Qara 

Bayramov deyir: “Mən Ģıxı özüm gördüm, onun uzun bir 

tabutu var idi. Tabut bütöv bir sağ çinar ağacından 

yonulmuĢdur. BaĢının altına mərmərdən bir daĢ parçası 
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qoyulmuĢdu. Həmin daĢ parçası üzərinə Ģıxın saçları 

tökülmüĢdü” (120, 3). 

Həmin məqalənin əvvəlində Nizaminin məzarının 

restavrasiya olunacağı haqqında da danıĢılır: “1941-ci ilin 

payızında Azərbaycan poeziyasının günəĢi böyük 

Nizaminin anadan olmasının 850 illiyi tamam olur. ġairin 

yubileyini təĢkil edən Xalq Komissarları Soveti yanındakı 

yubiley komiteti qəbrin restavrasiyası üçün Kirovabad 

Ģəhər sovetinin ixtiyarına 150 min manat pul vermiĢdir. 

ġəhər soveti bu vəsaitlə Nizaminin qəbri üstündə (ġıx 

düzündə) 14 metr hündürlüyü olan qabaq fasadı yazılı 

böyük bir məqbərə tikiliĢinə baĢlamıĢdır. Bu məqbərənin 

ətrafı çəpərlənməli, düzəlməli, oraya su çəkilməli və ətrafı 

yaĢıllaĢdırılmalıdır” (120, 3). 

M.Mübariz də Nizaminin məzarı haqqında maraqlı 

fikirlər söyləyirdi: “Nizamini yalnız müasirləri deyil, 

ondan sonrakı əsrlərdə yaĢayan gəncəlilər də hərarətlə 

sevmiĢdir. Feodallar və ruhanilər tərəfindən təkfir olunub 

tərk edilən Nizami qəbrini xalq həmiĢə əziz və müqəddəs 

tanımıĢdır. 7 əsrdən artıq bir zaman boyu babalarımız bu 

qəbrin türbəsinə üz qoyaraq dərdini ona demiĢ, 

Ģikayətlərini ona demiĢ, arzularını ona bildirərək ondan 

kömək istəmiĢdir” (141, 6). 

 Xalq Ģairin məzarı olan yeri onun adı ilə “ġeyx 

düzü” adlandıraraq onun xatirəsini əsrlərlə yaĢatmıĢdır. 

Xalqımızın düĢmənləri tərəfindən Ģairin qəbrinə etinasızlıq, 

tərk-hörmətliyə baxmayaraq xalq öz Ģairinin məzarının 

itkin düĢməsinə yol verməmiĢ və ara-sıra öz imkanı 

dairəsində bu qəbri təmir etmiĢdir” (141, 6). 

M.Mübariz Nizaminin məzarının artıq təmir edilərək 

abadlaĢdırılmasını da qeyd edirdi: “Ġndi bu xaraba məzarın 
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yerində Ģairin adına layiq, bizim epoxamıza layiq əzəmətli 

mavzoley yüksəlir” (141, 6). 

Nizaminin yubileyi ərəfəsində qeyd olunan iĢlər 

reallaĢdırılır və o zamandan etibarən ədəbiyyatda ġeyx 

Nizaminin dağılmıĢ türbəsi  yeni bir ziyarətgah obrazı ilə 

əvəz olunur. Məmməd Biriyanın Ģeirində artıq Nizaminin 

türbəsinin yerləĢdiyi məkanın “çiçəklənən novbahar”, 

“Gəncə kimi laləzar” ifadələri ilə abadlığı əks etdirilirdi. 

Məmməd Biriya “GəlmiĢəm” (Nizami Gəncəvinin məzarı 

qarĢısında) Ģeirində Ģairin məzarının ziyarətinə gəlməsini 

böyük iftixarla tərənnüm edirdi:  

 

“Çatdırdı arzumu baĢa təbiət, 

Əziz, yaxın dostlarımla, nəhayət, 

Nizaminin məzarını ziyarət 

Etmək üçün bu diyara gəlmiĢəm”  (36, 2). 

 

Nizaminin “əĢarına könül bağlayan” Biriya böyük 

ustadın məzarı qarĢısında “amalını nəĢr etməyə cahanda 

varlığı ilə son qərara gəldiyinə” (36, 2) söz verir.  

Nizami obrazının təĢəkkülü tarixinin üçüncü 

mərhələsi 1950-ci ildən etibarən baĢlaması qənaətinə 

gəlmək üçün yazılan bədii sənət nümunələri əsas vermir. 

Zəhra Allahverdiyeva nizamiĢünaslığın üçüncü  mərhələsi 

haqqında yazır:  

 40-cı illərə nisbətən, sonrakı 50-70-ci illər, ilk 

baxıĢdan, durğunluq, sakitlik dövrü kimi nəzərə çarpsa da, 

əslində, nizamiĢünaslıq artıq qurulmuĢ olan sxem əsasında 

geniĢ elmi təhlillərə keçmiĢdi” (14, 43). Lakin Ģairin bədii 

ədəbiyyatdakı vəziyyəti haqqında bunu demək olmur. 

1981-ci ilə qədər mətbuatda və kitab səhifələrində 

Nizamiyə aid tək-tək kiçik mətnlərə təsadüf edilir. 
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Bunlardan bəziləri də Ģairin əsərlərinin motivləri əsasında 

yazılmıĢ hekayələrdir. Yalnız Əliağa Kürçaylının 

“Nizami” Ģeiri Ģairə həsr olunmuĢ sənət əsəridir və 

həmçinin qətiyyətlə deyə bilərik ki, sovet ədəbiyyatında 

ilk mükəmməl poeziya nümunəsidir. ġair səkkiz bəndlik 

Ģeirdə maraqlı bir bədii qarĢılaĢdırmadan istifadə etmiĢdir. 

Ə.Kürçaylı təbiət hadisəsi olan zəlzələ ilə Nizaminin 

doğumunu qarĢılaĢdırırdı. Sanki bu böyük dühanın  

dünyaya gəlməsi üçün ana ilə yanaĢı təbiət də ağrı çəkirdi: 

 

“Gəncənin görkəmi dəyiĢdi bütün, 

Dedilər gözəllik gəldi cahana. 

Bir az aĢağıda elə həmin gün 

Ağrılar çəkirdi boylu bir ana”  (115, 372). 

 

Təbiətin ağrısı olan zəlzələ nəticəsində “Göygöl” 

sənət əsəri kimi yaranırsa, “Öz bari-həmlini Gəncə gəlini o 

gün qoydu yerə məĢəqqət ilə” və nəticədə Göygöllə 

Nizami əbədi qardaĢ kimi dünyaya gəldilər: 

 

“O gün zəlzələli qoca aləmə, 

Ġlyas Yusif oğlu göz açıb baxmıĢ. 

Göygöllə Nizami yurda sən demə, 

Həmin bir gün Ģöhrət yaranacaqmıĢ”  (115, 372). 

 

ġair zəlzələnin baĢ verməsi ilə Nizaminin doğumunu, 

tarixi həqiqəti təhrif edərək, eyni tarixə aid hadisə kimi 

təqdim edib, bunu da bir təsadüf kimi qəbul etmir, bu 

hadisələri inqilab adlandırır:  

 

“Ġnqilab olurmuĢ təbiətdə də, 

Bu təsadüf deyil, haqq-hesab idi. 
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Göygöllə Nizami həqiqətdə də, 

Yurdumda birinci inqilab idi”  (115, 372). 

 

Həqiqətən də, zəlzələ Azərbaycanın gözəl guĢəsində 

yeni bir əsrarəngiz gözəllik yaratdısa, Nizaminin 

dühasının parlaması ilə  Ġntibah ədəbiyyatının əsası 

qoyuldu ki, Əliağa Kürçaylı da məhz bunlara iĢarə edirdi. 

Nizaminin doğumunun təsviri Məhəmməd peyğəmbərin 

təvəllüdü  zamanı dünyada baĢ verən hadisələrin tarixdəki 

qeydləri ilə yaxından səsləĢir: “Bu müqəddəs zühurun 

səhəri ruhu açan nəĢəli bir sabah, bu ülvü doğuluĢun saatı 

yeni bir dövr idi. Müvərrixlər məhdud hadisələri qeyd 

edərlər. Rəsuli Əkrəm doğulduğu gecə Kisranın sarayında 

on dörd sütun uçdu. Məcusilərin alovları söndü və Sava 

gölü qurudu. Həqiqət bu idi ki, yıxılan kisraların sarayı 

deyil, bütün Ġranın səltənət və ehtiĢamı, Bizansın Ģöhrəti 

və Çinin əzəməti idi. Sönən atəĢ məcusilərin atəĢlərində 

parlayan alovlar deyil, bütün dünyadakı küfr və dinsizlik 

atəĢi idi. Bu quruyan göl Sava deyil, bütpərəstliyin 

təhəkkümü, ZərdüĢtlüyün qüvvəti, xristianlığın zorbalığı 

idi” (55, 41). 

1981-ci ildə Nizaminin 840 illik yubileyi 

münasibətilə bədii ədəbiyyatda tərənnümü yeni vüsət alır. 

Mətbuatda Ģairə həsr olunmuĢ mətnlərin dərc olunması 

sentyabr-oktyabr aylarına təsadüf edir. 1981-ci ildən 

etibarən Nizamiyə həsr olunan poeziya nümunələri 

bunlardan ibarətdir: T.Bayram “Nizami çələngi”, 

S.Əsgərov “Nizami Gəncəviyə”, R.Firudin “Sənsiz”, 

N.Həsənzadə “ġeirimizin günəĢi”, T.Mütəllibov “Dəfinə”, 

F.Rəhim “Sənsiz”, O.Sarıvəlli “Tanıtdın”, R.Zəbioğlu 

“Nizami”, Seyid Hüseyn (AĢüfteyi-baxtəri) “Söz ustadı 

Nizami Gəncəvi”, A.Kəmalə “Nizamiyə”, S.Sadiq 
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“Nizaminin məqbərəsi önündə”, A.Hüseyn “Nizamiyə”, 

A.Əlizadə “Nizaminin söz dünyası”, A.Əlizadə “Onun 

sənət bayramı”, Y.Nəğməkar “Nizami”, Y.Kuznetsov 

“Nizami kölgəsi”, T.Mütəllibov “Görünür dünyanın hər 

qitəsindən”, H.Bülluri “Nizami dünyası”, Ə.Eyvazoğlu 

“Nizami”, Ə.Fərzəli “Ulu Nizami”, Ə.Ağacavad 

“Əlçatmazlıq zirvəsi: Dağlar uçar, o əyilməz!”, A.Ġdrisqızı 

“ġeirin günəĢi”, Ə.Məhsəti “Nizamiyə”, N.Xəzri “Siz, ey 

Nizamiyə əl qaldıranlar!” v.s. 

Tofiq Bayramın “Kommunist” qəzetinin 27 sentyabr 

1981-ci il tarixli nömrəsinin “Mədəniyyət” baĢlıqlı xüsusi 

səhifəsinin 10-cu nömrəsində dərc olunan “Nizami 

çələngi” adı altında verilmiĢ Ģeirləri Nizaminin 

tərənnümünə həsr olunmuĢ Sovet Azərbaycanının bu 

tarixə qədərki əsərləri içərisində məna tutumuna və 

sənətkarlığına görə seçilir. “Ġkinci həyat” baĢlığı altında 

Ģair ölməz söz ustadının həyatının əbədiliyini və Ģöhrətinin 

dünyaya yayıldığını vurğulayaraq yazırdı:  

 

“ġairi yetirən arzuya, kama, 

Yenidən yaĢadan bu həyat oldu. 

Onun öz mənzili sadə bir koma, 

Onun söz mənzili kainat oldu”  (33, 5). 

 

Tofiq Bayramın Ģeirində sanki Seyid Əzimin 

yarasına məlhəm qoyulur. Əsrlərlə baxımsız qalan bir 

türbənin qəlblərdə oyatdığı ağrıları Nizamiyə qoyulmuĢ 

abidələr, xatirəsini əbədiləĢdirmək üçün adına salınan 

rayonlar, parklar dindirir:  

 

“Nizami rayonu, Nizami parkı, 

Nizami muzeyi... Nə gözəl iĢdir. 
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Bu cür görüĢdürmək Ģairlə xalqı 

Tarixin səhvinə bir düzəliĢdir” (33, 5). 

 

Tofiq Bayram artıq Nizaminin türbəsinin xalqların 

ziyarətgahına çevrildiyini də iftixarla söyləyirdi: 

 

“Gəncəni bəzəyən mərmər türbəsi 

Elləri gətirir ziyarətinə” (33, 5). 

 

Göründüyü kimi, Ģairin vaxtilə Seyid Əzimin 

söylədiyi kimi, “torpaqla yeksar” olan məzarının üzəri 

mərmərdən götürülmüĢdür. “Nizami çələngi”ndə diqqəti 

çəkən mövzulardan biri də “Qələm və qılınc”dır: 

 

“ġairin qələmi quĢ lələyindən, 

Hakimin qılıncı poladdan idi. 

Axdı çeĢmə-çeĢmə söz ürəyindən, 

Qılınc hakiminin hökmü qan idi”  (33, 5). 
 

Nigar Rəfibəylinin “Nizamiyə” Ģeiri məzmunca 

Tofiq Bayramın “Nizami çələnginə” yaxındır. ġair “Keçdi 

Yer üzündən qərinələr bir an kimi” deməklə 

“cahangirlərin, hökmdarların xəzəl olub külə dönməsi” 

haqqında bəhs edir. Dünyada maddi olanların hamısının 

dəyiĢilməsinə rəğmən Nizaminin “ömür karvanının 

əbədiyyət oldu yolu” deyərək Ģairin söz dünyasının 

abadlığını vurğulayırdı. N.Rəfibəyli Ģairin məzarının 

əvvəlki və müasir vəziyyətini müqayisə edərək ədəbiyyat 

tariximizdə Nizami türbəsinin bədii obrazının tarixi 

mərhələlərini qarĢılaĢdırırdı: 

 

“Qalx, böyük Ģairim, bu gün heykəlin 

UcalmıĢ o köhnə qəbrinin üstdə. 
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Hörmətlə görməyə gəlirlər səni 

Ölkəmin qızları hey dəstə-dəstə”  (161, 392). 

 

Hidayətin “Nizaminin məqbərəsi önündə” Ģeiri də 

poeziyada Nizami məqbərəsinin bədii obrazının  

öyrənilməsi mövzusunu zənginləĢdirən nümunələrdəndir. 

ġeir Nizaminin orta əsrlərdəki Ģöhrətini yenidən 

ədəbiyyatda əks etdirməsi baxımından diqqətçəkicidir. 

Hidayət Nizaminin Ģöhrəti önündə Ģairlərin baĢ əyməsini 

söyləyərək yazır: 

 

“Bura qonaq gələn böyük Ģairlər 

ġair olduğunu demir, utanır” (80, 410). 

 

ġeirin maraqlı cəhətlərindən biri də Hidayətin orta 

əsrlər ənənəsini yada salmasıdır:  

 

“Razıyam, adicə gözətçi olum 

Belə əbədiyyət məqbərəsinə” (80, 410). 

 

 Bu beyt Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərində 

Zeydin Məcnunla Leylinin məzarı üstündə mücavirliyini, 

Füzulinin Ġmam Hüseynin qəbrinə mücavirliyini xatırladır.  

Hidayətin Nizamiyə həsr olunan daha bir əsəri 

“Gələn əsrlərlə yarıĢan insan” Ģeiridir. ġeirin məzmununda 

O.QoĢqarlının “GörüĢ” Ģeiri ilə oxĢarlığını da müĢahidə 

edirik. O.QoĢqarlı Nizaminin dilindən xələflərinə müraciət 

edirdisə, Hidayət xələflərinin dili ilə Nizamiyə səslənir:  

 

“Bizi tanımazsan uĢağıq, babam, 

Təzadlı bir əsrin sahilləriyik. 

Sən də tanımadın? 
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Sən... 

Afaq anam. 

Biz ki babamızın nəsilləriyik!” (80, 410). 

 

O.QoĢqarlı Nizaminin ədəbi Ģəxsiyyətinin tarixi 

taleyini varaqlayırdısa, Hidayət  də Nizami yurdunun 

taleyi barəsində Ģairin xatirəsi önündə hesabat verir: 

 

“Babam, sən yazanda Vətən bir idi, 

Bir idi xalqımın müqəddəratı. 

Təbriz Gəncəsinə pay göndərərdi, 

Gəncə Təbrizinə nəğmə sovqatı!”  (80, 411). 

 

ġair qan tökən qılıncların çürüdüyünü, bu hökmü 

verənlərin “kəllələri”nin batması ilə “quĢ lələyindən çıxan 

kəlmələr”in “yer üzünü qatar-qatar gəzməsi”ni 

qarĢılaĢdıraraq sözün hökmünün üstünlüyünü göstərməyə 

çalıĢmıĢdır. Tofiq Bayram Nizaminin əmin-amanlıq, 

cahanda həqiqət, düzlük fəlsəfəsi, eĢq ilə çırpınan ürəyi, 

sülhün, səadətin mübarizliyi ilə xalqın əqidəsinə 

çevrildiyini deyirdi. Bu da Səməd Vurğunun “Xalqın gözü 

də, qəlbi də, vicdanı da sənsən” fikrini xatırladır. ġair həm 

də Nizaminin dövründəki mübarizə vasitəsi olan qılınc  ilə 

dövrünün silahlarını müqayisə edərək zamanın faciələrini 

də əks etdirirdi: 

 

“Ġyirminci əsrin qovğasını o, 

Bilsəydi, birə min artardı dərdi. 

Görsəydi neytron bombasını o, 

Qılınc davasına Ģükür deyərdi” (33, 5). 
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 “Nizami çələngi”ndə Nizaminin ədəbi Ģəxsiyyətinin 

tərənnümü ilə yanaĢı, Ģairin mənəvi dünyasının aqibətinin, 

bəĢəriyyətin əbədi iztirabları ilə yoğrulmuĢ ağrıları, acıları, 

arzuları və ümidlərinin bədii əksi verilmiĢdir 

Azərbaycan ədəbiyyatında Nizaminin bədii 

obrazlarını onun ədəbi Ģəxsiyyəti, türbəsi timsalında 

gördüyümüz kimi, XX əsrin 70-ci illərində Nizami 

heykəlinin obrazı da formalaĢırdı. Əkrəm Cəfərin 

“Nizaminin heykəli qarĢısında” və “Nizamiyə” Ģeirləri 

Ģairin heykəli qarĢısında bir meditasiyadır. Sokrat Cəfər 

Nizaminin yorulmaz tədqiqatçısı olan Əkrəm Cəfərin Ģairə 

həsr etdiyi Ģeirlərinə  münasibət göstərərək yazır: “Son 

dərəcə fərəhli haldır ki, bütün Ģərəfli həyatı boyunca 

möhtəĢəm Nizami sənətini sevə-sevə, yana-yana tədqiq və 

təbliğ etmiĢ olan professor Əkrəm Cəfər bir incə, həssas, 

romantik qəlbli Ģair kimi də dahi sənətkarın vəsflərini 

asimanlara ucaltmıĢ, onun əbədiyaĢar müqəddəs isminə 

nəğmələr qoĢmuĢdur” (42, 6). 

Dahi Ģairimizin həmyerlisi Məmməd Alimin “Sən 

əvvəl mənimsən” Ģeiri də özünəməxsus mündəricəsi ilə 

maraqlıdır. ġeir Nizaminin milliyyətinin müəyyənləĢdiril-

məsi istiqamətindəki mübahisələrə həsr olunub. Məmməd 

Alim də Gəncənin Nizami adıyla Ģöhrət tapdığını xüsusi 

vurğulayır: 

 

“Zaman-zaman millətlər, məmləkətlər 

Səcdə qıldı idrakının gücünə. 

Qələmindən qanad aldı hikmətlər, 

Qaldırdın Gəncəni Ģeir bürcünə” (13, 4). 

 

Məmməd Alim Nizaminin “Leyli və Məcnun” 

əsərinin yazılma səbəbindən bəhs edərkən türk dilinə 
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göstərdiyi münasibətə iĢarə edərək  

 

“Türkə həqarətlə baxan Ģairin 

Təzəsini boyatına çevirdin” – deyir (13, 4). 

 

Nizaminin milli mənsubiyyətini saxtalaĢdırmaq 

istəyənlərə cavab olaraq Ģeir bu misralarla tamamlanır: 

 

“Ruhunu ruhumdan ayırmaq çətin, 

Sən əvvəl mənimsən, sonra hamının!” (13, 4). 

 

Hüseyn Arifin “Nizamiyə” adlı Ģeirində də Nizami 

Gəncəvinin adı ilə Gəncənin Ģöhrət tapmasına iĢarə 

edilirdi:  

 

“XoĢbəxt o Ģəhərdir, Gəncəvi kimi 

Bir sənət ustadı yetirmiĢ olsun!” (22, 3). 

 

Zəlimxan Yaqubun “Nizami dünyası” Ģeirində də 

Gəncənin Nizami Ģöhrəti yüksək sənətkarlıqla əks olunur: 

 

“SirdaĢdır qocaya, gəncə Nizami, 

Nizami Gəncədir, Gəncə-Nizami! 

ƏyləĢib dahilər səltənətində 

Bütün Ģairlərdən öncə Nizami” (191, 250). 

 

Qabilin Nizamiyə həsr etdiyi bir bəndində Ģairin 

doğma dilində yazmaması məsələsinə toxunularaq fəlsəfi 

bir izah verilir: 

 

“Nizamidir söz Allahı, 

Kəlamında gəz Allahı. 
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Öz dilində yazmayıbsa 

Zaman olsun öz Allahı!”  (117, 198). 
 

Bu kiçik Ģeir parçasında böyük mətləblərdən bəhs 

olunur. Qabil birinci misrada Ģairi bədii sözün yaradıcısı 

adlandırır, ikinci misrada əsərlərinin dərin dini motivlərinə, 

Ģairin sufi təfəkkürünə iĢarə edirdi. Nizaminin öz dilində 

yazmamasını isə ən adil hakim olan Allahın 

mühakiməsinə buraxır. 

Rəfiq Zəkanın da “Nizaminin xəmsəsi” qəzəlində 

eyni mövzudan danıĢılır. R.Zəka bədii sual vasitəsilə 

Nizaminin türklüyünə Ģübhə edənlərə tutarlı cavab verirdi: 

 

“Çırpınan ud kimi bir türkü qoĢur, titrəyir o, 

“Türkəm, ancaq bu həbəĢlər məni qanmır” deyir”     

                                                                  (102, 94). 

 

“O, bizimdir, biz onun, yadlar onu yad bildi, 

Necə yaddır ki, Füzuli onu ustad bildi?!” (102, 94). 

 

Vaxtilə görkəmli tədqiqatçı Salman Mümtazın  öz 

tədqiqatında bu mövzuda söylədiyi fikirlər  sanki Ģeirdə 

ünvanlanan suallara cavab xarakteri daĢıyır. “Nizaminin 

farsca yazması əgər eyib sayılırsa, bu da yanlıĢdır. Zaman, 

məkan, mühit nəzərə alınmalıdır. O əsrlərdə Ġran və 

Turanın yetirdiyi türk müĢahirinin çoxu – Əbu Nəsr Farabi, 

Əbu Əli ibn Sina, Cəlaləddin Rumi, ġeyx Mahmud 

ġəbüstəri türk dilli ola-ola farsca yazmıĢlar. Bunların 

səbəblərini aramalı və tədqiq etməlidir” (142, 244). 

Nizami Gəncəviyə son dövrlərdə həsr olunmuĢ ən 

təsirli Ģeir nümunələrindən biri də Nəriman Həsənzadənin 

“ġeyxim” adlı əsəridir. N.Həsənzadə Ģairin həqiqətpərəst 

təbiətini əks etdirərək yazır: 
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“Birinci sən keçdin o yolu, ġeyxim, 

Ulular içində, ey ulu ġeyxim. 

Dövranla Ģairin tutmur söhbəti, 

O yalanı sevir, bu, həqiqəti, 

Ayağı sevirlər üz əvəzinə, 

Külü üfürürlər köz əvəzinə” (78, 296). 

 

Müəllif dünyadan, dövrandan, Ģairlərdən, siyasi 

rejimdən, saxta din adamlarından,  Ģikayət edir.  Nəhayət, 

sözünü sözün, Ģeirin, Ģairin dəyəri ilə yekunlaĢdırır: 

 

“Ġnsan yaĢadıqca yaĢamaq istər, 

Bədxəbər bir dəfə xoĢxəbər olsa. 

Ġkinci sırada Ģairlər  gələr, 

Birinci sırada Peyğəmbər olsa” (78, 296). 

 

Azərbaycan poeziyasında Nizami Gəncəvinin 

vətəninə, milli mənsubiyyətinə bağlılığı öz bədii əksini 

tapmaqla yanaĢı, ədəbiyyatĢünaslıqda da bu məsələ 

gündəmə gətirilirdi. Elmi tədqiqatda öz ifadəsini tapmıĢ 

bir fikir bu ədəbi parçalarla yaxından səsləĢir: “Vətəninin, 

ana  yurdu olan Gəncənin eĢqi ilə alıĢan Nizami qəlbini 

feodal ruhani təbəqəsinin ən dəhĢətli təqibləri və vəhĢi 

zülmü söndürə bilmədi” (125, 3). Müasirləri, bəzi dostları 

onu ya mühitlə barıĢmaq, ya da öz doğma yurdunu tərk 

edib getməyə dəvət edirdi. Lakin Nizami bu təklifləri rədd 

edərək belə deyirdi:  

“Mənim boğazımı düyünləyən Gəncədir. Əgər bu 

düyün olmasaydı, Ġrakın bütün xəzinələri mənimki 

olardı!” (141, 3). 

... Lakin Nizami bu cür təklifləri ən yaxın 
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dostlarından belə eĢitmək istəmirdi. Onun bu kimi 

təkliflərə qarĢı münasibəti “Xosrov və ġirin”in 

baĢlanğıcında tam aydın bir Ģəkildə verilmiĢdir. Burada 

Ģair ona “...sən Ġrakda yüksək qiymət verilən əsərlərin ola-

ola niyə bu xərabəyə məskən salmısan?” (red. Həmdünyan 

kəndi nəzərdə tutulur –Ə.M.) Atını Gəncənin darısqal 

meydanından eĢiyə sür! Get qoy həm sənət dünyası bir 

sənətkar görsün, həm də dünya sənətkarı bir xoĢ gün 

görsün” (141, 3) - deyən dostuna belə bir cavab verdiyini 

yazır: 

“– Ey əziz dostum! Yoxsa mən qoyunam, sən də 

qəssabsan!... Mənim çırağımı üfürüb söndürmə! Mən toz 

deyiləm ki, külək məni istədiyi yerə aparsın. Mən öz 

yurdumdan baĢqa yerin havasını udmaram!” (141, 3). 

Elmi məqalədən də göründüyü kimi, Ģairlərin Nizami və 

Gəncə qarĢılaĢdırması yalnız onların öz bədii 

təxəyyüllərinin məhsulu olmayıb, Ģairin öz 

münasibətindən qaynaqlanmıĢdır.  

 XX əsr poeziyasında Nizaminin ədəbi siması 

parlaq boyalarla canlandırılır, Ģairin söz dünyasının 

əbədiyyətindən dönə-dönə söhbət açılırdı. Mətbuat və 

kitab səhifələrində ən çox təsadüf olunan mövzular 

Nizaminin ustad Ģair kimi xatırlanması, Ģairin məzarı 

önündə meditasiyalar, məzarın əsrlərlə diqqətdənkənar 

qalıb dağılması, məzarın abadlaĢdırılması, Nizami heykəli 

qarĢısında təəssüratlar, Nizaminin milli təfəkkürə xidməti 

və s. idi. Hətta müasir ədəbi prosesdə Nizami muzeyi də 

bir bədii obraz kimi ədəbiyyat tariximizə daxil olmuĢdur 
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Mənə nemət verib böyüdən ölkə, 

Niyə Ģöhrətimə Ģərik olmasın?! 

Niyə öz yurdumda adım qalmasın?! 

Mən ki Gəncədənəm, bəli, Gəncədən! 

                  Nizami Gəncəvi, bilin mənəm, mən! 

 

Balaş Azəroğlu 

Azərbaycanın xalq şairi 
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NİZAMİ GƏNCƏVİ İDEALINI  

ÖZÜNDƏ ƏKS ETDİRƏN POEMALARN 

 

Azərbaycan yazarlarının bədii əsərlərində Nizami 

Gəncəvi ilk növbədə azad Ģəxsiyyəti ilə yaddaqalan bir 

obrazdır ki, elmi tədqiqatlarda da ilk növbədə tarixən 

məhz bu məsələyə münasibət göstərilmiĢdir. Lütfəli bəy 

Azər Bəydili  “AtəĢgədə”sində, Mirzə Məhəmməd 

Axundzadənin “ġeyx Nizami” əsərində, Firidun bəy 

Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları”nda,  

Salman Mümtazın “ġeyx Nizami” məqaləsində, 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin “Azərbaycan Ģairi 

Nizami” monoqrafiyasında Nizaminin dünya 

buxovlarından azad ruhunun tərənnümü qırmızı xətlə 

keçirdi. Nizami haqqında yazan ilk üç Azərbaycan 

ədəbiyyatĢünası Ģairin daxili azadlığının, ruhi yüksəliĢinin 

səviyyəsini göstərmək üçün Qızıl Arslanla olan görüĢü 

haqqındakı məĢhur rəvayəti müfəssəl nəql edirdilər. 

M.Ə.Rəsulzadə Nizaminin nəfs mücadiləsini Ģairin öz 

sözlərinə istinadən belə ifadə edirdi: “ġərəfli adamın ən 

böyük dəyəri nəfsinə hakim olmaqdır: “Havalanmaq– 

azğınlığın əsəri, hava və həvəsə qapılmamaq isə 

peyğəmbərliyin hünəridir!” Nizamiyə görə, həyatı 

gözəlləĢdirən ən böyük əsas yaxĢılıq etməkdir. “Xalqa 

qarıĢmaq, xalqa faydalı olmaq–iĢtə insanlığın sifəti!” (201, 

257).  

 Nizami Gəncəvi haqqında tarixən yazılıb günümüzə 

çatdırılan ədəbi-elmi əsərlərdəki azad Ģəxsiyyət obrazı XX 

əsrin ikinci yarısında lirik-epik əsərlərin də mövzusuna 

çevrilmiĢdir. Bu baxımdan Mirvarid Dilbazinin “Məhsəti”, 

BalaĢ Azəroğlunun “Nizami Gəncəvi” poemaları 

səciyyəvidir.  
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Mirvarid Dilbazinin poeması, adından da göründüyü 

kimi, Nizaminin müasiri olan görkəmli rübai ustası 

Məhsəti Gəncəviyə həsr edilmiĢdir. ġair təxəyyülünün 

gücündən istifadə edərək eyni dövrdə  və eyni məkanda 

yaĢamıĢ sənətkarları öz əsərində bir araya gətirərək 

münasibətlərinin bədii əksinə nail olmağa çalıĢmıĢdır. 

Tarixi mənbələrin heç bir məlumat vermədiyi bu 

münasibəti dəlillərlə sübut etmək mümkün deyildirsə də, 

təsəvvürə gətirmək o qədər də çətinlik yaratmır.  

“Məhsəti” poeması müəllifin Gəncənin kənarındakı 

qəbiristanlıqda məzar daĢının üstündə oturaraq 

meditasiyasıyla baĢlayır: 

 

“Bir yerdi, bir göydü orda, bir də mən, 

Bir də ki üstündə yosunlar bitən 

Uzun əsrlərin dilsiz qəmxarı – 

Qırılıb tökülmüĢ qəbir daĢları... (47, 285). 

 

...Mən dalğın, mükəddər fikrə gedərək 

Bir daĢın üstündə oturmuĢdum tək”  (47, 285). 

 

Müəllif məzar daĢının üzərində xəyala dalaraq uzaq 

keçmiĢə gedir. Müəllifin xəyalı gecə qaranlığında Məhsəti 

Gəncəvinin otağının qapısını çalır. Onu bura gətirən 

“gecənin bu keçmiĢ qərib zamanı” kamanı dindirən 

sənətkarın kim olduğunu, niyə belə fəğan etdiyini 

öyrənmək istəyidir. “Fikirlər içində qapını çalıb”, “Gəl! – 

deyə otaqdan cavab alandan” sonra içəri girərək çaĢıb 

qalır: 

 

“Səmavi tüllərdən əynində köynək, 

Füsunkar bir gəlin oturmuĢdu tək. 
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Vardı qarĢısında köhnəlmiĢ sarı, 

Narın cilidlərdə əlyazmaları”  (47, 286). 

 

Müəllif xəyalən Məhsəti ilə tanıĢ olur. Onun bu 

gecənin qaranlığında fəryad çəkən dərdlərini dinləyir. 

Burada Ģair dərin bir fəlsəfi meditasiya yaradır ki, bu, XII 

əsr Azərbaycan cəmiyyətində savadlı insanların,  xüsusilə, 

öz dövründən zamanca irəlidə olan bir gənc qadının 

iztirablarını səmimi və təbii Ģəkildə dilləndirirdi. Məhsəti 

öz sirrini müəllifə açaraq deyir: 

 

 

“Dedi: Qızıl quĢu əsir alanda, 

Onu mahir ovçu bəndə salanda 

Gözünü bağlayar günlər uzunu. 

Əgər ovçu belə etməsə bunu, 

QuĢun qəzəbindən ürəyi çatlar”(47, 286). 

 

Müəllifin bunun Məhsətiylə nə əlaqəsi olduğu 

sualına Ģairin xəyalı cavab verərək “yaman bir əyyamda 

qız doğulduğundan”  Ģikayət edir: 

 

“Susdurmaq istəyir zəmanə məni; 

Ġçi sənət dolu bir piyaləni – 

Deyir – öz əlinlə özün vur daĢa, 

Elsiz, aĢiyansız, sevgisiz yaĢa!” (47, 287) 

 

Müəllif Məhsətinin halını öz dilindən anlayır ki, 

“dərdi qadınlığın faciəsidir”, çaldığı kamanın səsi “Ģair 

qızın üsyan səsidir”. Get-gedə kaman səsi kəsilir, 

Məhsətini yataqda huĢ aparır. Səhər erkən “qara 

paltarında, baĢında göy Ģal” Cahan nənə astaca qapını açır. 
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Məhsəti Xətib oğlundan xəbər sorduqda Cahan nənə ona 

məktub uzadır. Xətib oğlu məktubunu qəzəllə yazıb 

ayrılıqdan Ģikayətlənir. Məhsəti cökənin dibində süfrə 

açılmasını, hamının oraya yığıĢmasını sifariĢ edir. Cahan 

nənə Məhsətinin himayə edib böyütdüyü AyiĢənin toy 

zamanını müəyyənləĢdirməyi Ģairədən bu məqamda xahiĢ 

etdikdə o, cavab verir: 

 

“Mənim boynumadır – söylədi – cehiz, 

Toyunu baĢlayın gələn həftə siz” (47, 289). 

 

Əsərdə Məhsətinin səxavətinin nəhayətsizliyi 

göstərilir ki, o, toyun bütün xərcini öz üzərinə götürür. 

ġairin səxavəti baĢqa bir epizodda da öz əksini tapır. Səhər 

ev adamları süfrə baĢında əyləĢərkən mavi darvazadan 

“bir ağsaqqal nurani qoca” həyətə daxil olur. Qocanın 

“zəfərandan sarı” üzü, “üstünün-baĢının yamaqları” 

“ömrün zillətindən xəbər verirdi”.  DöyüĢlərdə həlak olan 

altı cəngavər oğulun atası Goranlı Nəsib qoca əlləri qabar 

bağlayana qədər çalıĢsa da, nəvələrini doyura bilmir. 

Məhsəti qocanın dərdinə ürəkdən acıyaraq onların da 

dolanıĢığını təmin etməyi öz üzərinə götürür. Bir qədər 

düĢündükdən sonra Xətib oğlunun mehr olaraq ona 

bağıĢladığı bağ-bağatı qocaya bağıĢlayır. Məhsəti 

AyiĢənin toyunda öz daĢ-qaĢlarını ona hədiyyə edir. 

Poemada Məhsəti – Xətib oğlu münasibəti ayrıca bir 

xətt təĢkil edir. Xətib oğlu obrazını AyiĢənin toy tədarükü 

epizodundan etibarən görürük. Ova getmiĢ Xətib oğlunun 

nigarançılığını çəkən Məhsəti “bayırda itlərin hürüĢmə 

səsi”ndən, “sonra birdən-birə at kiĢnəməsi”ndən Xətib 

oğlunun gəldiyini anlayıb eyvana atılır. Xətib oğlunun 

portreti oxucunun gözləri önündə canlandırılır: 
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“Girdi Xətib oğlu əlində ox, yay, 

Sanki qaranlığa iĢıq saçdı ay. 

Küləkdən, yağıĢdan paltarı solmuĢ, 

Rəngi yaz günündən mis kimi olmuĢ; 

ArtmıĢ gözlərinin ancaq iĢığı, 

Elə bil çoxalmıĢ yar-yaraĢığı. 

Boyu sərv kimi, sinəsi gendi, 

Baxdıqca Məhsəti onu bəyəndi”  (47, 293). 
 

Əsərdə Xətib oğlunun atıcılıq məharəti də təriflənir. 

AyiĢənin toy mərasimində cıdır qurulur. Bir qaraltını 

yeddi oxla vurmaq Ģərti qoyulur. Atıcılar arasında yalnız 

Xətib oğlu “yeddi oxla yeddi niĢana” vura bilir. Xətib 

oğlunun savad dərəcəsi də əsərdə öz əksini tapır:  
 

“Yığıb Xətib oğlu cildləri qat-qat, 

Onların sehrli vərəqlərindən 

O, əxz eləyirdi elmi dərindən”  (47, 293). 

 

Məhsətiylə Xətib oğlunu bağlayan bağ onların 

dünyagörüĢü, maraq dairəsi, sənət, elm olduğunu da 

əsərdə aydın görə bilirik.  Məhsəti özünü sənətə həsr 

etməsiylə sanki Xətib oğlunun qarĢısında özünü günahkar 

sayır: 

 

“Məndən sənət aldı eĢqi, ilhamı, 

Sən niyə götürdün içi boĢ camı? 

Cavansan, incitsə bu halım səni – 

DaĢa çal içi boĢ bu piyaləni” (47, 298). 

 

Xətib oğlu isə onun ruhuna, təfəkkürünə heyran 

olduğunu etiraf edərək deyir: 
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“Mən səni sanmadım adi bir qadın, 

Sərrafı baĢqadır adi arvadın. 

Adi mey içməyə etmədim həvəs, 

Sənsiz haram olsun mənə hər nəfəs!” (47, 299). 

 

Məhsətinin bu sözlərdən ürəyi açılır, bütün 

düĢündüklərini birnəfəsə Xətib oğluna eĢitdirir. Məhsəti 

ona bir məktəb açmağı, oğlanlara onun, qızlara isə özünün 

müəllimlik etmələrini təklif edir. Məhsətini düĢündürən 

savadsızlıq, cahillikdir ki, bu da zəmanə qızlarının “alınıb-

satılan bir dilsiz mal” kimi ömürlərinin puç olmasının əsas 

səbəbidir. Qadının faciəsi Məhsətinin dilindən 

səsləndirilir: 
 

“Qadın ki sevgini dərindən duyar, 

Lakin onda varmı buna ixtiyar! 

Ürək bulandıran hansı bir yemək, 

Gəlsə süfrəsinə o, yesin gərək” (47, 299). 

Bu fikirlər poemanın əsas motivlərindən biridir. 

Burada yalnız qadının savadsızlığı deyil, həm də kiĢinin 

cahilliyi əsas səbəblərdən biri kimi göstərilir: 

 

“Neyləsin silahsız ayiĢəciklər – 

Elmsiz, savadsız, biliksiz bir ər, 

Ġnsan kamalında məna ararmı? 

Bunlara yetməyə qüdrəti varmı?” (47, 299). 

 

Məhsətinin Xətib oğlunun qarĢısında özünü ona 

xidmətini əsirgəməkdə günahlandırır, dərin vicdan 

sızıltıları yaĢadığını etiraf edir. Xətib oğlu isə cavabında 

Məhsətini daha yüksək qiymətləndirdiyini söyləyərək 

onun iztirablarına son qoyur: 
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“Tək iĢvədə deyil qadının canı, 

Nəhayət iĢvə də yorur insanı. 

Dərin söz istəyir o zaman ürək, 

Onda sənin kimi bir dərya gərək. 

Belə bir dəryadan hər coĢğun ləpə, 

Sənin sözlərin tək incilər səpə! 

Təbin coĢğun olsun, sözlərin dərin, 

Mən sənin dostunam – deyiləm ərin” (47, 300). 

 

Müəllif bu məqamda dastan dilindən istifadə edərək 

səhnəni dəyiĢdirir: 

 

“Qoy bu arzuların bahar çağında 

Qoyaq Ģairəni yar otağında. 

Görək: öz hökmüylə qələmində qan – 

Onun taleyinə nə yazır dövran”  (47, 301). 

 

Əsərdə bir yanda Məhsətinin əleyhinə iĢləyən 

fitnələr, bir yanda isə bu kiçik ailənin gördüyü böyük iĢlər 

öz təsvirini tapır. Məhsətinin evi bir Ģeir ocağı kimi təsvir 

olunur. Bir axĢam Ģairlər hamısı – Xaqani, Fələki, Əbül-

üla, Beyləqani, Nizami bu ocağa təbrik üçün toplaĢırlar: 

 

“Söhbət hər tərəfə qol-qanad atdı, 

Böyük Xaqaniyə söz gəlib çatdı. 

Dedi: Çox bəyəndik tədbirinizi, 

Gəldik təbrik üçün ürəkdən sizi. 

Doğrudan, Gəncəyə yaraĢıqsınız, 

Elmə və sənətə bir aĢiqsiniz. 

Məktəbi açmaqda hünər etdiniz, 

Siz yenə dövrandan öndə getdiniz”  (47, 303). 
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Məhsətinin məktəb fəaliyyəti öz çevrəsini 

geniĢləndirir, qadınları maarifləndirir. Bu isə cəmiyyətin 

cahilliyindən faydalanan yuxarı dairələri razı salmırdı. 

Buna görə də fitnələr iĢə salınır, Sultan Səncərin düĢüncəsi 

ona qarĢı yönəldilirdi. Vəzir Mülki Nizam Məhsətinin 

fəaliyyətini azğınlıq kimi təqdim edərək Sultan Səncərin 

qəzəbini coĢdurur:  

 

“ġah dedi: nə qadın, nə haqq yol, vəzir? 

Fikrini gizlətmə, açıq söylə bir! 

O kimdir, incidir mötəbərləri? 

–  Gəncə mahalında illərdən bəri, 

Ata-analara o uddurur qan. 

Hər qızın əlinə verib bir kaman. 

Özü məktəb açıb, təlim edir, Ģah, 

Bunca küfrləri götürməz Allah” (47, 309). 

 

Sultan Səncərin xislətinin açılmasında da bu 

dialoqdan istifadə olunur: 

 

“– Rəvamı dünyanı sarsıdan Səncər 

Aciz bir qadına qaldırsın xəncər?” (47, 309). 

 

Göründüyü kimi, müəllif Sultan Səncəri vəzirdən 

fərqli olaraq mərd bir insan kimi təsvir etmiĢdir. 

Məhsətiylə Sultan Səncərin deyiĢməsi də dövrün 

problemlərini iĢıqlandıran təsirli epizoddur. Məhsətiylə 

fikirləri toqquĢan Ģah vəzirin hiyləsinə uymayıb Ģairəni 

qətl etdirməkdən çəkinir, onu sürgün etdirir. Lakin 

Məhsəti ölümü vətəndən ayrılmaqdan üstün tutduğunu 

dilə gətirsə də, Ģahı fikrindən daĢındıra bilmir. Məhsəti üç 

gündən sonra gecə insanlardan xəbərsiz Ģəhərdən çıxarılır. 
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Əsərdə Məhsətinin sürgünü təsvir olunaraq dərin təsir 

oyandırır: 

 

“Karvan lal dərələr, təpələr aĢdı, 

ġərqi qədəm-qədəm gəzdi dolaĢdı. 

Gözəl Qarabağdan Hicaza qədər, 

Aylarla yol getdi yorğun dəvələr. 

Bir müddət Zəncanda eyləyib güzar, 

Xorasan səmtinə yetdilər onlar. 

Çıxıb Xorasandan üçüncü yazda, 

ġairə dayandı uzaq Hicazda” (47, 319). 

 

Mirvarid Dilbazinin öz poemasında Sultan Səncərə 

münasibəti Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsində” Ģahın 

obrazının təqdimi əsasında müəyyənləĢmiĢdir.  

 Əsərin bu məqamında yeni bir səhifə açılır. 

Məhsətinin Nizami ilə münasibəti əsərin yeni bir inkiĢaf 

xəttini təĢkil edir. ġairə ən çətin məqamında çox sevdiyi, 

dəyərləndirdiyi, güvəndiyi dostuna – Nizamiyə məktub 

yazaraq öz halını bəyan edir. Nizamini “dərdli xəyalımın 

yaxın həmdəmi” adlandıraraq qürbətdən, qəriblikdən acı-

acı Ģikayətlənir. Məhsəti Nizamini xarabata iĢıq salan təzə 

ay kimi dəyərləndirərək həyatın təhlükələrindən onu 

xəbərdar edir. Sarayı Ģeirin, sənətin məzarı adlandırır, bu 

suda üzən hər qayıq kimi, özünün də batdığını etiraf edir. 

Nizami dühasını gözləyə biləcək təhlükəni isə ona belə 

bəyan edir: 

 

“ġahlar sənətkarın gücünü duyanda 

Onu saraylarda salırlar bəndə” (47, 321). 
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Bunun bir nəsihət olduğunu da Nizaminin nəzərinə 

çatdırır: 

 

“Bu bir nəsihətdir, saxla yadında, 

Əzizim Nizami, sənin adında 

Duyacaq nəsillər ehtiĢamını, - 

Ellər çeĢməsindən doldur camını” (47, 321). 

 

Nizaminin də Məhsətiyə məktubunda eyni motiv 

hakimdir. Ədəbiyyat tariximizin ən ağrılı məqamları bu 

məktubun mövzusuna çevrilmiĢdir: 

 

“Bizdə kim olmamıĢ saray qurbanı? – 

ġeirin ustadları nə oldu, hanı? 

Payı möhnət oldu Əbül-Ülanın. 

Qırdı zəncirini Ģöhrətin, Ģanın. 

ġabranın qaranlıq zindanlarından 

Fələki “əl” – deyə eylədi fəğan. 

Xaqani adını  qoydu – Xəlqani, 

Onun da qürbətdə çürüdü canı. 

Batdı Beyləqani qızıl qanına... 

Lənət sarayların Ģöhrət, Ģanına!”  (47, 323). 

 

Nizami “ayrı bir eĢqin pərvanəsi olduğunu” dilə 

gətirir, saraylarda məna görmür. “Mənə həyat verən xalqın 

səsidir” – deyə öz məramını bildirir. ġair Məhsətiyə təsəlli 

verərək yazır: 

 

“Kədərsiz kim vardır bizim dünyada, 

Sən öz sözlərini bir gətir yada: 

 ...Qəlbinə eĢqdən söz yazan hər kəs 

Bir ləhzə ömrünə puç deyə bilməz!...”  (47, 323). 
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Nizami xalq üçün, el üçün yanan ürəyə sahib 

sənətkar kimi Məhsətinin dərdinə laqeyd qala bilmir. 

Dostunun ayrılığına, həsrətinə tab gətirməyib saraydan bir 

cavab almaq ümidi ilə geyinib evdən çıxır. Nizaminin 

nəzəri ilə Ģahın siması canlandırılır. Gözlərində dərin min 

günah olan Ģah vəziri sağ yanında oturmuĢdur. Saçına dən 

düĢmüĢ, etdiyi cinayətlər üzündə dərin izlər salmıĢdır. 

Nizamiylə üz-üzə qalan Ģah əvvəlcə özü dillənir:  

 

“Deyir: Gəl, Nizami, zamandır daha, 

Yerdə Ģaha inan, göydə Allaha. 

Mən də qocalmıĢam, qarıĢmıĢ halım, 

Sarayım, dövlətim, cahım, cəlalım 

Rövnəq verəcəkdir sənətinə, gəl! – 

Gəl qoyaq birlikdə sənətə təməl”  (47, 324). 

 

ġahın dərin qüssəsi, ağarmıĢ saçları  bir anlıq Ģairin 

qəlbini riqqətə gətirir, ancaq bu yalnız bir anlıq olur.  

Yenə xəyalından qanlar içində olan Beyləqanini, “soyuq 

zindanlarda, eldən aralı” Fələkini, Əbül-Ülanı xəyalından 

keçirir. “Hər kəs öz evində özünə Ģahdır” – deyə cavab 

verən Nizami onu saraya “ayrı bir təmənna”nın gətirdiyini 

bildirir: 

 

“Böyük Məhsətini qaytar, amandır! 

Anasız bir xalqın bəxti yamandır!” (47, 325). 

 

ġah düĢüncəli halda, əli üzündə xəyaldaykən vəzir 

onun əvəzinə dillənir ki, onun adını çəkmə, mey və kaman 

ustadını “bu ellərə ana etmə bir daha”. Bu sözlərdən 

Nizaminin halı dəyiĢir, gözü qaralır, rəngi batan günəĢ 
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kimi saralır. Onun halını hiss edən sultan söhbəti bir az 

yumĢaldaraq bu tələbindən əl çəkməyini məsləhət görür. 

Nizami isə cavabında deyir: 

 

“ġeirə və sənətə vurğun sandığım, 

Bütün sultanlardan çox inandığım, 

Böyük Səncəri də bu tac ilə təxt – 

Təəssüf olsun ki, elədi bədbəxt” (47, 325). 

 

Nizami pəriĢan halda geriyə dönərkən uçuq hasardan 

bir bağa aĢır. ġair Məhsətinin sönmüĢ ocağını ziyarət edir. 

Burada gördüklərini müəllif oxucunun gözləri önündə 

anbaan canlandıraraq təəssüflərə qərq edir. Xətiboğlunun 

vəziyyətinin təsviri xüsusilə qəlbin ən həssas simlərini dilə 

gətirir: 

 

“Kimdir o çıraqla baĢ-baĢa qalan, 

EĢqin sorağını xəyaldan alan, 

O saçı, saqqalı vaxtsız ağarmıĢ, 

Üzərindən keçən min boranlı qıĢ? 

Əziz Nizamiylə durmuĢ üz-üzə, 

Lakin baĢlamayır nədəndir sözə? 

Yenə öz halında qəmgin oturur, 

Yoxsa qalmamıĢmı gözlərində nur?” (47, 326-327). 

 

Nizami gözlərində yaĢ Xətib oğlunu “qardaĢ” 

deyərək çağırıb önündə diz üstündə düĢür. Müəllif bu anda 

öz hisslərini də dilə gətirməkdən  özünü tuta bilmir: 

 

“Söhbət kimdən oldu səhərə qədər? 

Bunları yazmıram, onsuz da kədər 

Hər sətir baĢında izləyir məni” (47, 327). 
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Məhsətidən sonra evin Ģənliyi bitmiĢ, xoĢbəxtlik 

buradan ömürlük köç etmiĢdir. Xətib oğlunun pəriĢanlığı, 

AyiĢənin bədbəxtliyi bu evin çırağının söndüyündən xəbər 

verir.  

Zaman ötdü, Sultan Səncəri də “ölüm apardı”, “əcəl 

vəziri də bir gün qopardı, solğun yarpaq kimi torpağa atdı. 

O da Ģah Səncərin yanında yatdı”. Məhsəti də eldən 

uzaqda vətən həsrəti ilə artıq qocalmıĢdır, “onun da 

günləri yetirdi sona”. Səncərin vəfatından sonra son 

baharda Məhsətinin karvanı Hicazdan Gəncəyə dönür. 

Məhsətinin Nizami ilə görüĢməsi epizodu oxucunu riqqətə 

gətirir: 

 

“Baxdı Nizamiyə o dərin-dərin, 

Qırdı zəncirini dərdin, kədərin. 

GülüĢlər oynadı hər baxıĢında, 

ġahlar dünyasının qara qıĢında 

Doğan bu günəĢə etdi tamaĢa... 

Nizami gör necə dolmuĢdu yaĢa!”  (47, 329). 

 

Poemada Məhsətinin ölüm yatağının bir tərəfində 

Xətiboğlu, bir tərəfində də Nizami təsvir olunur.  

1945-ci ildə tamamlanmıĢ əsərin sonunda müəllif 

yenə qəbiristanlığa dönür. BeĢ il əvvəlki məzarların halı 

dəyiĢmiĢdir: 
 

“Baxıb tanımadım o qəbiristanı, 

QırılmıĢ, tökülmüĢ o daĢlar hanı? 

Xeyli düĢündürdü bu görüĢ məni, 

Burda çağırırdı çiçək çəməni” (47, 321). 
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Nizaminin təmir olunmuĢ türbəsinin də əksini 

poemada görə bilirik: 

 

“TikilmiĢ türbələr görürdüm təzə, 

Onlar üz döndərib baxır Kəpəzə. 

Gəncədən yüksələn coĢğun nəğmələr 

Gəzib bu yerləri hər axĢam, səhər, 

ġanlı türbələrə salam edirdi, 

GünəĢ bu torpağı öpüb gedirdi” (47, 321). 

 

Mirvarid Dilbazinin “Məhsəti” poemasında XII əsr 

Azərbaycanında dövrü təfəkkürü ilə qabaqlamıĢ 

mütəfəkkir Ģairlərin çəkdikləri iztirablar yüksək 

sənətkarlıqla öz bədii əksini tapmıĢdır. Tarixi faktlarla 

isbatı mümkün olmasa da,  Ģairlərin süjetdə təsvirini 

tapmıĢ  ruhi yaĢantılarını təkzib etmək olmaz. Dövrünün 

yeganəsi olan bu seçilmiĢ insanlar öz arzuları, əməlləri, 

düĢüncələri ilə cəmiyyət tərəfindən, təbii ki, dərk oluna 

bilməzdilər. Bu həqiqəti Ģairlər dönə-dönə etiraf etmiĢ, 

göz yaĢlarını əllərinin altındakı qiymətli əlyazmalarına 

mürəkkəblərinə qarıĢdıraraq, axıtmıĢdırlar. 

Mirvarid Dilbazinin “Məhsəti” poeması” 

ədəbiyyatĢünaslıqda birmənalı qarĢılanmamıĢdır. 

Əhmədova Əzizə Yəhya qızının “Bu ellərə vurulmuĢam” 

adlı elmi-publisistik əsəri əsərin ədəbi tənqid tərəfindən 

dəyərləndirilməsi məsələlərini iĢıqlandıraraq, müxtəlif 

tendensiyaları əks etdirmək baxımından əhəmiyyətlidir. 

Müəllif bununla bağlı yazırdı: “Böyük Vətən müharibəsi 

illərində M.Dilbazi xalqımızın tarixi keçmiĢinə həsr etdiyi 

“Məhsəti” adlı lirik poemanı yazıb çap etdirdi. Poemada 

Ģahların zülmü, Məhsətinin baĢına gətirilən dözülməz 

əzablar, onunla Nizami arasındakı möhkəm dostluq 
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əlaqələrinin təsviri real Ģəkildə əks etdirilmiĢdir. Bu 

poema haqqında ədəbi tənqidin fikri yekdil olmamıĢdır” 

(52, 60). Müəllif “H.Orucəli, M.Rəfili, Ə.Ağayev və 

baĢqalarının əsəri “qüsurlu” hesab etməklərinə 

baxmayaraq, H.Ağayev, M.Məmmədov, 

M.S.Ordubadinin, N.Xəzrinin poemanı yüksək 

qiymətləndirdiklərini” yazırdı (52, 70).  

M.S.Ordubadi “Məhsəti” poemasının sənətkarlıq 

xüsusiyyətlərini yüksək qiymətləndirirdi: “Olduqca Ģad və 

fərəhli bir ürəklə deyə bilərik ki, balaca MəhĢərimiz – 

Mirvarid Dilbazi son əsərlərində Ģeirdən gözlədiyimiz 

gözəllik nümunələrini verməyə baĢlamıĢdır. Onun 

yaratdığı insan obrazları olduqca məzmunlu, mənalı və 

dolğundur” (156, 4). Nəbi Xəzri də poemanın maraqla 

oxunmasını onun sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə bağlayırdı: 

“Bu poema Dilbazinin yaradıcılığında xüsusi yer tutur. 

XII əsrin qüdrətli Ģairəsinin mərdliyi, mətanəti bu 

poemada hərarətli, lirik bir üslubla verilmiĢdir” (104, 5). 

Nəbi Xəzrinin məqaləsi poema haqqında bizə yeni bir 

məlumat verir ki, əsərin bir hissəsi rus dilinə də tərcümə 

olunmuĢdur.  

Nizami idealını əks etdirən lirik-epik əsərlərdən biri 

də BalaĢ Azəroğlunun “Nizami” poemasıdır. “ġair 1976-cı 

ildə N.Gəncəvinin “Xosrov və ġirin” əsərinin motivləri 

əsasında “Qəsri-ġirin” poemasını yazıb. 1981-ci ildə Ģair 

“Qəsri-ġirin”  poemasına yenidən qayıtmıĢ, onu “Nizami 

Gəncəvi”  adlandıraraq təkmilləĢdirmiĢ, fəsillər əlavə 

etmiĢdir. Nizaminin özünü də bir obraz kimi götürən Ģair, 

onun “Xosrov və ġirin” əsəri üzərində necə iĢləməsini, 

Gəncədə yaĢayıĢını, Xosrov və ġirinlə görüĢlərini çox 

lakonik, təbii boyalarla əks etdirmiĢdir. Həmçinin burada 
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ġirinin böyük məhəbbətinin təsirindən dəyiĢən Xosrovu 

görürük”  (129, 96). 

Poema  Gəncənin yağıĢlı bir yaz səhərinin təsviri ilə 

baĢlayır. ġair yağan bu yağıĢı vətən torpağına bəxĢ olunan 

nemət kimi dəyərləndirir, təbiət hadisəsini Nizaminin 

doğumu ilə əlaqələndirərək Ģairin dünyaya gəliĢindən 

əvvəlki bir zəmin kimi təqdim edir: 
 

“Buludlar toqquĢur Kəpəzin üstə, 

Ġldırım tökülür meĢəyə, dağa. 

Kiçik bir otaqda bir qadın xəstə, 

Az qalır, az qalır ana olmağa”  (28, 178). 
 

Nizaminin dünyaya göz açması göy üzündən bulud 

qatarının çəkilməsi ilə müĢayiət olunur ki, bu da Ģairin 

əbədiyyətə doğan günəĢ kimi rəmziləĢdirilməsidir: 
 

“YağıĢın altında islanan qarı 

Uzadır anaya loğman əlini... 

Çəkilir cənuba bulud qatarı, 

Kəpəzdən baĢlayan o dağ selini 

Təpələr qoynunda yığıb saxlayır. 

Ağaclar yamyaĢıl budaqlarıyla, 

Çiçəklər rəngbərəng yarpaqlarıyla, 

Bu körpəcə gölə qundaq bağlayır. 

Mama müjdə verir cavan ataya, 

Deyir: – Oğlun olub sənin, ay bala” (28, 179). 
 

Nizaminin dünyaya gəlməsini sanki təbiət də yer 

üzünə xəbər verir: 

“Göylər qarısı da bütün dünyaya 

Sanki bu xəbəri yayır az qala: 

Yeddi rəngə çəkən ipək hananı 

Üfüqdən üfüqə çəkib bağlayır” (28, 179). 
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Poemada Ģairin yoxsul bir ailədə göz açması təsvir 

olunur. Təbrikə gələn qonĢuları və qohumları qarĢılamaq 

üçün ailə Ģənlik qura bilmir. Müəllif burada da bədii təsvir 

vasitələri ilə poetik sözün qüdrətini artırır: 
 

“Ana gələnlərdən çəkdi xəcalət, 

Bir fincan çay qoydu, 

ġəkər yerinə – 

ġirin dil tökürdü gələnlərinə”  (28, 179). 

 

Nizaminin atası yoxsul olmasına baxmayaraq, 

gözütox, müdrik bir insandır. “GörmüĢdü dünyanın hər 

ədasını”, bir gün dünyaya gələnin bir gün gedəcəyini yaxĢı 

dərk edirdi. Buna görə də əlinə bel götürüb həyətdə bir 

çinar əkir. Müəllif təbiətin bir parçası olan bu çinarı da 

Ģairin ömrü ilə müqayisəyə çəkir. Nizami bu çinarla qoĢa 

böyüyür. Nizaminin “Xəmsə”si beĢ çinara bənzədilərək 

atanın əkdiyi bu çinarın ömrü ilə müqayisə olunur: 

 

 

“Nizami kəlməsi sərhədlər aĢdı, 

Ölkələr dolaĢdı, ellər dolaĢdı, 

O, özü Gəncədə beĢ çinar əkdi, 

Dibinə sözlərdən incilər tökdü... 

Hünərlə böyütdü özü beĢin də, 

Zamanın, həyatın keĢməkeĢində 

Ata əkən çinar yıxıldı bir gün. 

Zamanın, həyatın hökmü belədir, 

Bir gün yarananlar bir gün də gedir. 

Çinar da qurudu, yox oldu bir gün” (28, 180). 

 

Lakin oğul əkən çinar qurumadı, yağıĢdan, tufandan 

zərər görmədi. Göygölün dupduru suyundan içən bu 
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əsərlərin önündə əsrlər əyilib keçdi. Yarpaqlarını xəzan 

saraltmadı, zaman qopartmadı varaqlarını. Nizami 

“nizamlı, nizamsız” zamanın ötüb keçməsiylə nə qədər 

Ģairlərin adının təzkirələrə, cünglərə düĢmədən dünyadan 

köçmələrini müĢahidə etdikcə öz əbədi həyatı haqqında da 

düĢünməyə baĢladı: 

 

“Nizami düĢündü: – Yəqin bir zaman 

Mənim də qəsdimə dayanmıĢ dövran, 

Siləcək məni də bu yer üzündən, 

De, hansı Ģeirimdən, hansı sözümdən 

Bəlli olacaq ki haradanam mən”  (28, 181). 

 

Müəllif Nizaminin künyəsində onun vətəninin adının 

da yer almasını dərin bir məna daĢıdığını, milli kimliyi ilə 

Ģairin fəxr etməsini dilə gətirirdi: 

 

 

“Mənə nemət verib böyüdən ölkə, 

Niyə Ģöhrətimə Ģərik olmasın?! 

Niyə öz yurdumda adım qalmasın?! 

Mən ki Gəncədənəm, bəli, Gəncədən! 

Nizami Gəncəvi, bilin mənəm, mən!” (28, 181-182). 

 

BalaĢ Azəroğlu  özündən əvvəlki Ģairlər kimi, 

Nizaminin adı ilə Gəncənin də tarixlərə düĢdüyünü 

fəxarətlə qeyd edirdi: 

 

“Cəbəlli Tarixdən Hindi Çinədək, 

Nizami kəlməsi olmamıĢdır tək. 

Onlar ki Gəncəni heç tanımazdı, 

Nizami yazanda Gəncə də yazdı” (28, 181-182). 
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BalaĢ Azəroğlunun fikirləri Nizami yaradıcılığının 

tədqiqatçısı M.Mübarizin elmi qənaətləri ilə yaxından 

səsləĢir. M.Mübariz bu adlar paralelliyi haqqında maraqlı 

mülahizə yürüdürdü: “Bu böyük Ģair Gəncənin adını, onun 

Ģöhrət və ləyaqətini yüksəldən elə bir insan idi ki, onun 

sayəsində yüzlərlə dahi Ģair Gəncə haqqında dastan 

demiĢdir. Nizamini xatırlayarkən Gəncəni xatırlamamaq 

böyük sənətkarlar üçün eyib sayılmıĢdır. Tarix Nizami 

adını Gəncə ilə və bu Ģəhərin adını onun böyük oğlu 

Nizami ilə möhkəm və sarsılmaz bir Ģəkildə bağlamıĢdır” 

(141, 5). 

BalaĢ Azəroğlunun “Nizami Gəncəvi” poeması 

əsərin adının altında “Xosrov və ġirin” haqqında 

düĢüncələr” kimi qeyd olunaraq əsərin məzmunundan 

xəbər verir. Poemada proloqda Nizaminin Ģair ömründən 

bəhs olunduğu kimi, sona qədər dahi sənətkarın həyatını 

və fəaliyyətini iĢıqlandırmır. Burada Nizaminın “Xosrov 

və ġirin” əsərinin bir müəllifi kimi yaradıcılıq 

prosesindəki duyğuları, düĢüncələri, iztirabları, sənətkarlıq 

qayəsi öz əksini tapır. Poemada gah BalaĢ Azəroğlunun, 

gah da Nizaminin bir müəllif kimi səsi eĢidilir. Məsələn, 

BalaĢ Azəroğlu  bir müəllif kimi çıxıĢ edərək Nizaminin 

yeni bir dastan yaratması haqqında məlumat verərək 

deyirdi: 

 

“Düzüldü kağıza söz inciləri, 

Böyük Nizaminin öz inciləri. 

Bu nə “ġahnamə”di, nə də “Gülüstan”, 

Xosrovla ġirinin məhəbbətindən 

Nizami yazırdı təzə bir dastan” (28, 185). 
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Nizaminin dastan müəllifi kimi  fikirlərini bu Ģəkildə 

eĢidirik: 

 

“ġirin məhəbbətin düĢüb toruna, 

Gərək mən, mən kömək eyləyəm ona” (28, 187). 

 

Və yaxud: 

 

“Odu Ģölələnsə bir məhəbbətin, 

Ondan qaçmaq çətin, qurtarmaq çətin. 

Bu yolda ġirini tək qoymaram mən, 

Girdabda, çətində tutub əlindən, 

EĢqin zirvəsinə çatdıram gərək”  (28, 187). 

 

Göründüyü kimi, BalaĢ Azəroğlu Nizaminin öz 

qəhrəmanlarının daxili aləminə bir sənətkar qüdrətilə 

nüfuz edərək inkiĢafda olan xarakterlər yaradıcısı kimi 

idealını tərənnüm edirdi. Əsər sona kimi bu üslubda 

davam edərək Ģairin bir dastan üzərində iĢləmə texnikasını 

müəllifin gözü ilə əks etdirir. 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında lirik-epik 

əsərlərdə Nizami Gəncəvi obrazı vənətpərvərlik, 

insanpərvərlik təcəssümü, sufiyanə baxıĢları ilə, 

müdrikliyi, azad iradəsi ilə əsrlərin ən qüdrətli Ģairi kimi 

öz tərənnümünü tapmıĢdır. 
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“Nizaminin poemaları geniş, yüksək fikirlər, incə 

hisslər və oxucunun zövq və marağını canlandıran fəlsəfi 

düşüncələr xəzinəsidir ... Biz Nizaminin müharibələrə həsr 

etdiyi dastanlarını oxuduğumuz zaman şairin müharibə  

meydanlarında böyümüş bir hərb mütəxəssisi olduğunu 

zəni edirik. Böyük şair musiqidən və əsrində işlədilən 

musiqi alətlərindən söz açdığı zaman onun mahir bir 

bəstəkar olduğu qərarına gəlirik, Nizami bir həkimdir, bir 

mühəndisir .O mahir bir filosof, bir coğrafiya alimidir. O, 

xalqların qövmiyyət və milliyyətini  təyin etmək işində bir  

etnoqrafiya mütəxəssisidir. Azərbaycanın iqilim və 

havasını və bu iqlimdə yetişən şikar heyvanlarını, əhli və 

qeyri - əhli quşlarını öyrənmək istəyən bir təbiət alimi 

Nizaminin əsərlərindən çox geniş istifadə edə bilər.            

   ...Nizami qəhrəmanlarının varlığını təsvir etdiyi 

zaman oxucular onun müqtədir bir şair olmaqla bərabər , 

qəhrəmanlar qəlbinə malik bir insan olduğunu gorürlər”. 

 

Məmməd Səid Ordubadi 

şair, nasir, dramaturq 
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TARİXİ ROMAN JANRI VƏ  

NİZAMİ GƏNCƏVİ OBRAZI 

 

Nizami Gəncəvi haqqında ilk epik əsər Ģairin 800 

illik yubileyinə hazırlıq mərhələsində yazılmağa 

baĢlamıĢdır. Nizami dühasının Azərbaycan və dünya 

ədəbiyyatĢünaslığında müxtəlif istiqamətlərdə tədqiqata 

cəlb edilərək iĢıqlandırılması onun ədəbi-bədii simasını da 

xəyallarda formalaĢdırdı. Buna görə də təsadüfi deyil ki, 

Ģairin həyatına həsr olunmuĢ ilk irihəcmli epik əsərlər öz 

tədqiqatçıları olan Həmid Araslı və Məmməd Səid 

Ordubadi tərəfindən yazılmıĢdır. 

 Həmid Araslının Nizami Gəncəviyə həsr olunmuĢ 

“ġairin həyatı” əsərini sənədli povest adlandıra bilərik. 

Əsər alim-yazıçının bədii təxəyyülü ilə yanaĢı, Nizaminin 

əsərlərindən əldə olunan tarixi faktlar və bədii əsərlərinin 

məzmunu əsasında yazılmıĢdır. Əsərin “Dağın qəzəbi” 

adlı fəslində 1139-cu ildə Gəncədə baĢ verən zəlzələnin 

səbəbini məcazi yolla zərdüĢtliyin islam qılıncı altında 

aradan qaldırılmasında görürdü: “Böyük ana dözə 

bilmirdi. Vaxtı ilə ona pərəstiĢ edən, qüdrətli günəĢə, 

gözəl aya, Ģən ulduzlara inanan insanlar öz tanrılarından 

üz çevirmiĢdilər, bilinməz, görünməz tək bir Allaha qul 

olmuĢdular. Artıq baĢlar Kəpəzə yox, daha uzaqlarda olan 

Kəbəyə doğru əyilir və bundan boyun qaçıranlar dar 

ağaclarından asılırdılar” (15, 45). Yazıçının subyektiv 

münasibəti əsərin ekspozisiyasından etibarən özünü aydın 

Ģəkildə göstərirdi: “Bu dağın sinəsində alovlanan 

atəĢgədələr söndürülmüĢdü, gizli ibadət edənlər, ona 

məhəbbət bəsləyənlər, böyük ananın müqəddəs sevgisini 

ürəyində daĢıyanlar xilafətin Ģərəfsiz casusları tərəfindən 

Ģiddətlə təqib olunurdular” (15, 45). Yazıçıya görə “dağın 
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qəzəbi də, yəni böyük fəlakətlərə səbəb olan dağıdıcı 

zəlzələyə də səbəb məhz bu idi ki, “məğrur dağ dözə 

bilmirdi, dərindən bir ah çəkirdi” (15, 45). Bu “ah” 1139-

cu ildə  dəhĢətli dağıntıları ilə tarixə daxil oldu: “Bu ah o 

qədər Ģiddətli idi ki, təsirindən dağ-daĢ oynadı. O qədər 

odlu idi ki, göyün bütün buludları onu söndürməyə 

toplaĢdılar; o qədər yanıqlı idi ki, təsirindən qayalar külə 

döndü; o qədər dəhĢətli idi ki, qorxudan dəli QoĢqarın 

saçlarına dən düĢdü. Yerin damarları sarsılır, ağırbaĢlı 

Kəpəz yarpaq kimi əsirdi” (15, 46). 

Ana Kəpəzin geniĢ ətəkləri titrəyir, onun üzərində 

qurulan böyük Ģəhərlər, kəndlər dağılır, xarabalığa 

çevrilirdi. Əsərin əsas ideya istiqamətlərindən biri məhz 

islamın “buxov” kimi təbliğindən ibarətdir ki, yeri 

gəldikcə həm müəllif təhkiyəsində, həm də obrazların 

nitqində öz ifadəsini tapırdı. Məsələn: əsərin baĢqa bir 

səhifəsində bu ideya öz əksini belə tapırdı: “Tacirlərin 

çoxu savadlı, gözüaçıq, mədəni adamlar idi. Onlar bəzi 

dini buxovlardan qurtarmaq istəyir, hadisələrin səbəbini 

öyrənməyə, mal aparacaqları ölkələrin vəziyyətini, dilini 

və adətlərini bilməyə çalıĢırdılar. Karvanların gecə yol 

gedə bilməsi, səhralardan keçməyi bacarmaları və 

azmamaları üçün nücum elminin inkiĢafına ehtiyac hiss 

edirdilər” (15, 52). Və yaxud, əsərin Nizaminin anasının 

vəfatını təsvir edən “Ġlk müsibət” fəslində Nizaminin 

dilindən Ģəriətin bir buxov rolunu oynaması fikri ifadə 

olunurdu: “Görəsən, Ģəriət qadınların haqqını niyə belə 

məhdudlaĢdırıbdır. Mənim anam ki belə bacarıqlı 

qadındır. Atamdan da zirəkdir, niyə onun atamın 

dükanında iĢləməyə haqqı yoxdur?” (15, 53). Yazıçı sovet 

ideologiyasının təsiri altında islamın qanunlarını olduğu 
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kimi deyil, zehniyyətlərə yerləĢdirilməsində gərəkli 

bilindiyi kimi təqdim etməyə çalıĢırdı. 

“ġairin həyatı” povestində əxilik haqqında rəğbətlə 

danıĢılsa da, bu təĢkilatın fəaliyyəti ictimai-siyasi 

proseslərlə bağlı təqdim olunurdu: “Əxilərin toplaĢdığı 

mənzil xanəgah adlanırdı. Onlara yaĢlı, savadlı bir nəfər 

əxi rəhbərlik edirdi, subay gənclər ağır iĢ günündən sonra 

onun baĢına yığılaraq öz qazanclarını ona təqdim edirdilər. 

Əxi toplanmıĢ pula lazımi ərzaq alar, hamı bir yerdə 

yeyər, Ģəhərə gələn qərib müsafirləri də onlar qonaq 

edərdilər. Burada müəyyən məsələləri müzakirəyə qoyar, 

Ģəhərdə qayda qanuna nəzarət edərdilər. Onlar hamısı 

silah gəzdirərdi. Geyimləri də baĢqalarından fərqlənirdi. 

Əxilər Ģəhərdə baĢ verən mühüm hadisələrə, əmirin və 

ayrı-ayrı feodalların qeyri-qanuni hərəkətlərinə qarĢı 

üsyanlar da təĢkil edirdilər. ġəhər əmiri mühüm hərbi 

məsələlərin həllində bəzən əxiləri köməyə çağırardı” (15, 

59-60). Əsərin “Xanəgahda” adlı fəslində də əxiliyin dini 

bir təĢkilat olması haqqında heç bir məlumat verilmirdi, 

yenə də ictimai-siyasi bir qurum kimi təqdim edilirdi. 

Nizami Gəncəvinin nitqindən deyilən “Ġzətəddinə kömək 

etmək lazımdır” təkliflə yazıçı bu təĢkilatın  hərbi 

məsələlərdə səriĢtəli olduğunu ifadə etməyə çalıĢırdı.  

Mirəli Seyidov “Əxi-qardaĢlıq icması haqqında bəzi 

qeydlər” məqaləsində türk xalqları arasında yayılmıĢ əxi-

qardaĢlığın mənĢəyini aydınlaĢdırmaqla Azərbaycan siyasi 

fikir aləminin, eləcə də Azərbaycan humanizminin 

qidalandığı mənbələrin üzə çıxacağına ümid bəsləyərək, 

elmi tədqiqat aparmıĢdır. Alim qardaĢlıq anlayıĢına nəzər 

salaraq belə qənaətə gəlirdi ki, “Qədim Ġranda mehrpərəst-

günpərəstlər mehrə ibadət edərkən, qurban kəsərkən bir-

birlərini qardaĢ – bəradər adlandırmıĢdırlar. Lakin bu 
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qardaĢlıq heç də əxilik kimi ictimai-siyasi məna kəsb 

etməmiĢ və əsatiri mənada da formalaĢmamıĢdır. Həmin 

qardaĢlıq fikir aləmi meydanına çıxmaq səviyyəsinə qədər 

yüksəlməmiĢdir. Əxilik isə bundan fərqlənir; o, fikir 

qardaĢlığı birliyidir” (171, 21). 

Mirəli Seyidov Həmid Araslının povestində əxilərin 

döyüĢkənliyi ilə bağlı fikirlərinə əsas verən faktlarla da 

çıxıĢ edirdi: “Əxilərin tədqiqatçılarından V.A.Qordlevski 

Ġbn Bəttutəyə (171, 21-22) istinad edərək  göstərir ki, əxi 

icması öz üzvlərindən, hər Ģeydən əvvəl, xeyirxah olmağı, 

Ģərə qarĢı çıxmağı tələb edirdi. Ġbn Bəttutədən öyrənirik 

ki, əxi əzilmiĢlərə, məzlumlara kömək etməlidir. Belə bir 

nəcib hisslərlə yaĢayan əxilər, doğrudan da, zəmanələrinin 

böyük adamları idilər. Ərəb səyyahının dediyinə görə, 

əxilər insan heysiyyəti uğrunda vuruĢmuĢ, zalımları və 

onların əlaltılarını ədalətə dəvət etmiĢlər. Əxilər din və 

məzhəb müharibələrinə qarĢı idilər. Onlar hakimləri yalnız 

sözlə ədalətə dəvət etməklə vəzifələrini bitmiĢ saymırdılar. 

Əgər əxilər zalımlara sözlə təsir edə bilmirdilərsə, onda 

belələrini qəsd edib öldürürdülər. Əxi həm fikir, həm də 

silah adamı idi. Onlarda qüvvətlə zəka, güclə böyük fikir 

vəhdət halında idi”  (171, 23). 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Nizami Gəncəvinin də 

din və məzhəb münaqiĢələrinə qarĢı olan bir mütəfəkkir 

kimi dəyərləndirərək yazırdı: “Nizaminin çağında Ġslam 

cəmiyyəti bir yandan ələvilik və sünnülük kimi məzhəb 

qovğaları, o biri yandan da sufilik və Ģəriətçilik kimi fikir 

dartıĢmaları arasında çalxanıb dururdu. Nizami Allaha 

inanmıĢ, Peyğəmbərə bağlanmıĢ dindar və sadiq bir 

müsəlman idi; islam məzhəbini parçalayan məzhəb və 

partiya qovğalarının üstündə, daracık təəssüb və 

təhəmmülsüzlükdən uzaq bir məĢrəb və əxlaqa sahib idi. 
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“Əli sevgisiylə dolğun idiysə də, Ömər eĢqindən də boĢ 

deyildi”. Nizaminin dövründəki əxilər haqqında bilgi 

olmadığını vurğulayan müəllif Ģairin bu icma ilə 

münasibətini də ehtimalsız buraxmırdı:  “Əhli-fütüvvət”  

dəxi deyilən bu əxilik mənsublarının nə kimi bir fikir 

cərəyanını təmsil etmiĢ olduqlarını incələmək, dolayısıyla, 

Nizaminin ictimai-fəlsəfi nə kimi bir məktəbə mənsub 

olduğu haqqında da bizə, kafi olmasa da, bir fikir verə 

bilir” (201, 44). M.Ə.Rəsulzadə də M.Seyidov kimi, 

bilgiləri Ġbn Bəttutə və onun məlumatlarına istinadən fikir 

söyləyən alimlərə dayanmaqla kifayətlənməli olmuĢdur. 

Mehmet Rıhtımın “Seyid Yəhya Bakuvi və 

xəlvətilik” əsərində Nizami Gəncəvi dövrünün əxiləri 

haqqında məlumat alırıq. Hətta müəllif bu dövrün ən 

məĢhur əxi Ģeyxinin azərbaycanlı olduğu haqqında danıĢır. 

Əvvəlcə XII əsri Azərbaycan təsəvvüf tarixində təriqətlər 

dövrü kimi səciyyələndirərək alim yazır: “VI/XII əsr 

təriqətlər dövrünün baĢlanğıcıdır. Bu dövrdə ilk olaraq 

qurulan təriqətlər arasında azərbaycanlı sufilərin əsasını 

qoyduqları təriqətlər daha aparıcı mövqedədir. Belə ki, 

Azərbaycan bu dövrdən etibarən təriqətlər mərkəzi halına 

gəlmiĢdi” (162, 77). Sonra müəllif Əxi Evrən haqqında 

məlumat verərək diqqətə çatdırır ki, “...həmin dövrdə 

Anadoludakı əxiləri təĢkilatlandıran “Əxi Evrən”adı ilə 

məĢhur olan azərbaycanlı ġeyx Nəsrəddin Mahmuddur. 

Əxi Evrən 567/1171-ci ildə Azərbaycanın Xoy Ģəhərində 

anadan olmuĢdur” (162, 77). M.Rıhtımın əxiliyin 

xüsusiyyətləri haqqında verdiyi məlumatlar əvvəlki 

tədqiqatlarla səsləĢir, Həmid Araslının görüĢlərini bir daha 

təsdiqləmiĢ olur: “Əxi olan eyni zamanda cihad idealına 

da sahib olmalıdır. Çünki cihad Quranda fərz qılınmıĢdır”. 

Bu faktlar yazıçının əxilərin həm fikir, həm də silah adamı 
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kimi səciyyələndirməsinə əsası olduğunu təsdiqləmək 

üçün kafidir.  

Mehmet Rıhtım XII əsrdə Azərbaycanda əxiliyin  

yayılması haqqında da məlumat verir: “Əxilik XI-XV 

əsrlərdə Azərbaycanda da mövcud olmuĢdur. Əxi 

Əbülfərəc Zəncani (1062-1065), Sadəddin Əbülqasım 

Təbrizi ( 1181) ilə xəlvətilik silsiləsində verdiyimiz 

Ģeyxlərdən Əxi Məhəmməd  və Əxi Yusifin adlarının 

önündəki “əxi” kəlməsi onların bu təĢkilata bağlı sufi 

olduqlarını göstərir” (162, 78-79). Verilən məlumatlar 

Nizami Gəncəvinin də əxilik ilə tanıĢlığı haqqında 

düĢünməyə əsas verə biləcək dəlillərdəndir.   

Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi obrazını 

dövrünün tarixi hadisələri kontekstində ən mükəmməl 

Ģəkildə ilk dəfə iĢıqlandıran bədii əsər Məhəmməd Səid 

Ordubadinin “Qılınc və qələm” əsəridir. “Qılınc və 

qələm”, sözün yüksək mənasında, obrazlı təfəkkürün 

gözəl nümunəsidir. Bu əsərdəki təsvirlər yüzillik bir 

tarixin canlı təsviridir. Əsərdə bəzi təsvirlərdə macəra 

romanı ünsürləri, “Min bir gecə” nağıllarının təsiri də 

görünür. Romanda bu təsirləri DilĢad, Səba xanım 

Darrətülbağdad surətləri ilə əlaqədar olan təsvirlərdə görə 

bilirik.  

“Qılnc və qələm” romanında yazıçı ideyanı 

müasirləĢdirmək xatirinə tarixi modernizə edir. Nizaminin, 

onun yaxın dostu Fəxrəddin və Qızıl Arslanın parçalanmıĢ 

Azərbaycanı (ġimali və Cənubu Azərbaycanı) millətə 

istiqlaliyyət qazandırmaq məqsədilə birləĢdirmək cəhdləri 

buna misal ola bilər. Romanın yazıldığı illər Cənubi 

Azərbaycanda milli dövlət uğrunda gedən mübarizə 

illərinə təsadüf edildiyindən M.S.Ordubadi bu ideyanı 

tarixdə də axtarmağa səy göstərmiĢdir.  
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“Qılınc və qələm” romanında Nizami ilə yanaĢı, 

Xaqani, Məhsəti xanım, Əbülüla, Cahan Pəhləvan, 

Məhəmməd, Qızıl Arslan, Əbülmüzəffər, ġirvanĢah III 

Toğrul kimi onlarla baĢqa tarixi simalar iĢtirak edir. Lakin 

Nizami dühasının surəti öz dolğunluğu, canlılığı, 

hərtərəfliliyi ilə bu Ģəxsiyyətlərin hamısından yüksəkdə 

durur. Yazıçı Nizaminin Ģəxsi həyatını, məhəbbətini, ailə 

mühitini, onun siyasi, ictimai, fəlsəfi və ədəbi görüĢlərini 

kolliziyalarla sıx əlaqədə açıb göstərir. 

 Bu tarixi romanın elmi tədqiqatlarda təhlili 

məsələlərinin kulminasiya nöqtəsində isə Yavuz 

Axundlunun adı durur. Buna görə də təhlillərimiz zamanı 

Y.Axundlunun fikirlərinə müraciətimiz təbiidir. 

Y.Axundlu M.S.Ordubadini ədəbiyyat tariximizdə tarixi 

roman janrının banisi kimi dəyərləndirərək yazır: 

“Məmməd Səid Ordubadi Azərbaycan tarixi roman 

məktəbinin banisi kimi Ģöhrət qazanmıĢdır.  Ədibin tarixi 

romanları ilə Azərbaycanda milli tarixi romançılıq 

ənənəsinin əsas prinsipləri də formalaĢmıĢdır. Böyük tarixi 

romançı Məmməd Səid Ordubadinin romanlarından hər 

biri əhatə etdiyi epoxanın kamil sənət güzgüsüdür. “Qılınc 

və qələm” tarixi romanı Azərbaycan tarixinin Nizami 

dövrünün ədəbi salnaməsidir. Yüksək sənətkarlıq 

nümunəsi olan bu möhtəĢəm bədii əsər Azərbaycan 

ədəbiyyatında tarixi roman janrının zirvəsində dayanır. 

Əsərdəki obrazlar tarixiliklə bədii təfəkkürün vəhdətindən 

yoğrulmuĢ parlaq, bənzərsiz surətlər kimi Azərbaycan 

ədəbiyyatını zənginləĢdirir. “Qılınc və qələm” tarixi 

romanı XII əsr tarixinin də misilsiz zəngin mənbəyi 

sayılmağa layiqdir. “Qılınc və qələm” tarixi romanı 

ədəbiyyatĢünaslar üçün olduğu qədər tarixçilərdən ötrü də 

əhəmiyyətli qaynaqdır. “Qılınc və qələm” Nizami 
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Gəncəvinin və müasirlərinin romanı, Nizami epoxasının 

ədəbiyyat üslubunda yazılmıĢ tarixidir  (10, 51-52). 

“Qılınc və qələm” tarixi romanı Azərbaycan 

Atabəyləri dövlətinin möhtəĢəm ədəbi abidəsidir. 

Məmməd Səid Ordubadi “Qılınc və qələm” tarixi 

romanında qılıncın məsuliyyətini və Ģərəfini qələmin 

qüdrəti ilə təsbit etmiĢdir. Eyni zamanda, qələmin də 

qüdrət və məsuliyyəti böyük sənətkarlıqla 

mənalandırılmıĢdır. Nəticə etibarilə bu əsər ölkə maraqları 

miqyasında qılıncla qələmin birliyi zərurətinin ədəbi 

həllidir. Uzaqgörən müdrik yazıçı qılıncın və qələmin 

ittifaqına böyük gələcəyə “bütün Azərbaycanı hazırlamaq” 

iĢinin əsas qayəsi kimi baxmıĢdır. Romanda Nizami 

Gəncəvinin sərkərdə Fəxrəddinə dediyi aĢağıdakı sözlər 

ölkənin taleyində qılıncın və qələmin vəhdətinin diqqət 

mərkəzinə çəkilməsinin zəruriliyi barədə yazıçının 

görüĢlərini daha aydın Ģəkildə baĢa düĢməyə Ģərait 

yaradır: “Sənə bir məsləhət verəcəyəm. Ġndi ki qılınc və 

mizraq iĢlətməyə, ox və kaman iĢləri ilə məĢğul olmağa 

həvəsin vardır, onları yaxĢı öyrən. Mən də qələm iĢlərində 

yüksək mərtəbə əldə etməyə çalıĢacağam. Bunların ikisi 

də bizə lazımdır” (10, 53). 

“Qılınc və qələm” tarixi romanındakı “qəhrəmanlıq 

yalnız silah deyil, bilik də tələb edir” kimi fikirlər qılıncla 

qələmin birliyinə çağırıĢın ifadəsi kimi səslənir.  

Yavuz Axundlu “Qılınc və qələm” əsərini 

Azərbaycan ədəbiyyatını və tarixini saxtalaĢdırmağa cəhd 

edən sovet ideologiyasına qarĢı da tutarlı cavab kimi 

dəyərləndirirdi: “Məmməd Səid Ordubadinin qılıncla 

qələmin birliyi ideyasını tarixi romanda keçmiĢ epoxanın 

fonunda ifadə etməsi həm də əsas mətləbin sovet 

ideologiyasının diqqətindən yayındırılması üçün 



 

117 

 

düĢünülmüĢ bədii forma kimi görünür. Bəlkə də “Qılınc 

və qələm” tarixi romanını özünü zor gücünə fəhlə-kəndli 

hökuməti kimi elan etmiĢ və ziyalını, yəni qələmi arxa 

plana keçirmiĢ sovet dövlətinə bu iĢin sonrakı aqibəti 

barədə xəbərdarlığı idi (10, 53). 

Bu mənada “Qılınc və qələm” müstəqil 

Azərbaycanın romanıdır. Məmməd Səid Ordubadinin   

“Qılınc və qələm” romanında ümid etdiyi qılıncın və 

qələmin birliyi əsasında yaranan milli dövlətçilik ideyası 

Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin qurulması ilə həyata 

keçirilmiĢdir” (10, 54). 

Elmi tədqiqatlarının nəticəsi olaraq da,  M.S. 

Ordubadinin son tarixi romanı “Qılınc və qələm”dir. 

Müəllif özünün  yazdığına görə, bu əsər üzərində 1939-cu 

ildən iĢləməyə baĢlamıĢdır. Müəllif uzaq keçmiĢdən bəhs 

edən bu möhtəĢəm romanı yazmaq üçün ciddi hazırlıq 

iĢləri görmüĢdür. Əsər külli miqdarda (300-dən artıq) 

tarixi, elmi, ədəbi məxəzə istinadən yazılmıĢdır  (10, 332). 

Belə möhtəĢəm roman üçün bu mənbələr azlıq təĢkil 

etdiyindən müəllifini çox zaman öz yazıçı təxəyyülünə 

qanad verməyə vadar etmiĢdir. 

M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” tarixi romanı 

əsasında  rejissor T.Kazımov tərəfindən pyes yazılaraq 

1976-cı ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət 

Akademik Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuĢdur. Pyes 

mətbuatda böyük əks-səda doğuraraq müəyyən 

resenziyaların yazılmasına səbəb olmuĢdur. Ziya 

Bünyadovun “Tarixi dəqiqlik mühüm Ģərtdir”, Camal 

Yusifzadənin “Qılıncla qələmin ittifaqı”  adlı məqalələri 

əsərin səhnə təcəssümünü əks etdirməklə yanaĢı, “Qılınc 

və qələm” romanının süjetinin təhlilinə də yönəldilmiĢdir. 
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Nizami obrazının yer aldığı ilk tarixi romanlardan 

biri də Anatoli Zöhrabbəyovun (1909-1946) rus dilində 

yazdığı “Odlu diyar” (1941-1942) əsəridir. Ədəbi 

fəaliyyətə 1940-cı ildən baĢlayan A.Zöhrabbəyov 

Nizaminin lirik Ģeirləri və “Ġsgəndərnamə” əsərinin 

ruscaya tərcüməsi üzərində iĢləmiĢdir. 1941-42-ci illərdə 

Azərbaycan tarixini dərin tədqiqlə məĢğul olur və bu 

zaman “Odlu diyar” romanını yazmağa baĢlayır. Hərtərəfli 

bilik sahibi olan Zöhrabbəyov orta əsr Azərbaycan həyat 

və məiĢətini, mədəni və ictimai-iqtisadi həyatını, adət və 

ənənələrini dərindən öyrənir, tədqiq etdiyi materiallar 

əsasında Nizami dövrünü əks etdirən bədii əsər yaratmağa 

müvəffəq olur. “Odlu diyar” Azərbaycan haqqında rus 

dilində yazılmıĢ ilk tarixi romandır (199, 3). XII əsr 

Azərbaycan xalq həyatının geniĢ zəminində Zöhrabbəyov 

bir azərbaycanlı gəncin dünyagörüĢünün təĢəkkülünü 

göstərir, onun simasında xalqın mütərəqqi qüvvələrini 

canlandırır. Roman “Drujba narodov” almanaxında dərc 

edilmiĢ, sonra 1947 və 1959-cu illərdə AzərnəĢr tərəfindən 

rus dilində ayrıca kitab halında buraxılmıĢdır. “Odlu 

diyar” romanı Azərbaycan dilində ilk dəfə 1945-ci ildə 

“Vətən uğrunda” jurnalında hissə-hissə, sonra da 1960-cı 

ildə Azərbaycan UĢaq və Gənclər ədəbiyyatı tərəfindən 

(tərcüməçisi  M.Rzaquluzadədir) kitab halında nəĢr 

edilmiĢdir. Sonuncu dəfə roman 1978-ci ildə “Yazıçı” 

nəĢriyyatı tərəfindən nəĢr olunmuĢdur (199, 3). 

A.Zöhrabbəyovun “Odlu diyar” romanında Nizami 

obrazı xüsusi canlandırılmamıĢdır. Əsərin sonuncu “Elçi” 

fəslində Ģairin sənətkarlıq məziyyətləri, ədəbi Ģəxsiyyəti 

haqqında Axsitanın dilindən məlumatlar verilir. Roman 

Axsitanın Nizaminin yanına “Leyli və Məcnun” əsərini 

yazması sifariĢini çatdırmaq üçün sarayın cavan Ģairi 
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Səlimi elçi qismində göndərməsi epizodu ilə yekunlaĢır ki, 

bu da öz növbəsində Ģairin uca Ģəxsiyyətinin tərənnümünə 

xidmət etmiĢ olur. “Elçi” fəslində təsvir olunur ki, Axsitan 

Səlimi yanına çağırıb ondan “Leyli və Məcnunun nakam 

eĢqinə dair əhvalatı” eĢidib, ya eĢitmədiyini soruĢur. Səlim 

bu dastan haqqında eĢitdiyini söylədiyi an Axsitanın 

göstərdiyi münasibət maraq doğurur: (199, 211). 

“– Sən xalq Ģairlərindən  və ya xanəndələrdən 

bədbəxt Qeys barəsində nağıl və nəğmələr eĢitmiĢ 

olarsan... Ancaq bu eĢqdən kitablarda da yazılmıĢdır (199, 

212). 

ġahın dodaqlarında bir təbəssüm oynadı. Əlini bir 

neçə kitabın üzərində gəzdirdi. 

– Kitablarda bu səmavi eĢqdən tacirlərin mədaxil-

məxaric kitablarının dili ilə danıĢılır... (199, 212). 

Axsitan üzünü kənara çevirib yavaĢdan, amma 

coĢğun bir ifadə ilə dedi: 

–  Heç tacir də məhəbbət tərənnüm edə bilərmi? 

Leylinin isməti kimi saf olan sözləri ifadə etməyə nüsxə 

yazanın gücü yetərmi? Yox, yox... Mahir Ģairlər alıĢ-veriĢi 

tərənnüm edə bilmədikləri kimi, aciz ravilər də bu qədim 

dastanı ifadə edə bilməzlər!...” (199, 212). 

Bu qırıq-qırıq monoloqdan sonra Axsitan bu əsərin 

müəllifi olma Ģərəfini daĢıya biləcək yeganə Ģairi 

tanıdığını bildirir: 

“ – Söz sənətkarları arasında yalnız bir füsunkar Ģair 

var ki, məhəbbəti gərək o tərənnüm eyləyə!... 

Səlim heyrət içində gözləyirdi. 

Axsitan iftixarla gözlərini qıyıb dedi: 

– ġair Nizami!...”  (199, 212). 

Axsitanın monoloqundan göründüyü kimi, 

A.Zöhrabbəyov Nizaminin eĢq fəlsəfəsinin ucalığını ifadə 
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etməyə çalıĢırdı. Bununla da yazıçı ravilərin “bədbəxt 

Qeys”  haqqındakı rəvayətlərindən məlum hekayəti  yeni 

bir ruhla Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə qazandıran 

Nizaminin sənətkarlığının misilsizliyini vurğulayırdı. 

Axsitanın monoloqunun davamı isə Nizami ədəbi 

Ģəxsiyyətinin əsərdə tərənnümünün kulminasiya 

nöqtəsidir: “– Nizami! Sən bu hökmdarı tanıyırsanmı? 

Onun bircə qarıĢ torpağı olmasa da, mülkü ucsuz-

bucaqsızdır. Bircə nökəri yoxsa da, rəiyyətlərinin sayı-

hesabı hədsizdir. Onun mülkü Hind torpaqlarına qədər 

uzandı. ġeirlərini eĢidən əyanlar, ona qul olmağa hazırdır. 

XarəzmĢah, FilanĢah, atabəy və sultan öz adlarını onun 

yaradıcı qüdrəti ilə təzyin eyləmək niyyətindədirlər. Mən 

isə arzu eləyirəm ki, onun qüdrəti ilə Məcnunun 

məhəbbəti Ģölələnib aləmə Ģəfəq saçsın. Qoy Nizami pak 

və təravətli nitqi ilə Leylinin hüsnünü təsvir eyləsin... O 

bizə ecazlar yaradacaqdır!” (199, 213). 

Atabəylər dövrünə həsr olunmuĢ tarixi romanlar 

içərisində öz bədii siqləti ilə yadda qalan əsərlərdən biri də  

Hüseyn Ġbrahimovun “Əsrin onda biri” əsəridir. Əsərin 

əsas qəhrəmanlarından biri Memar Əcəmidir. Romanda 

Nizami obrazı canlandırılmır, sadəcə, yeri gəldikcə adı 

çəkilir. Nizaminin Əcəmiyə məktub göndərməsi haqqında, 

dövrünün görkəmli Ģəxsiyyətlərinin Ģairi tanımaları 

haqqında  qısa epizodlarda danıĢılır.  

Azərbaycan bədii nəsrində Nizami Gəncəvinin 

obrazının yaradılması yazıçıdan ilk növbədə Ģairin 

əsərlərinin dərindən mənimsənilməsini, yaĢadığı dövrün 

tarixini, ictimai-siyasi mühiti, məiĢəti, milli adət-ənənələri, 

ədəbi mühiti hərtərəfli öyrənməyi tələb etdiyi üçün bu 

istiqamətdə yazılmıĢ irihəcmli əsərlər azdır. ġairin 

həyatına həsr olunmuĢ M.S.Ordubadinin “Qılınc və 
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qələm” romanından sonra ikinci əsər Oqtay Salamzadənin 

“Əsrlərin sirri” romanıdır. Romanın yazılması əvvəlki 

əsərlərdən fərqli olaraq, sovet ideologiyasının yumĢalması 

dövrünə təsadüf etdiyindən daha artıq obyektiv münasibət 

sərgiləyir.  

“Əsrlərin sirri” romanı Nizami Gəncəvinin 

sələflərindən, özünün keĢməkeĢli həyatından və 

“Xəmsə”nin müqəddəs milli irsimizin ən dəyərli abidəsi 

kimi qorunub hifz edilməsindən bəhs edən üç hissədən 

ibarət bir əsərdir. “Gəncə qapısı”, “Peyğəmbərin adaĢı”, 

“Qızıl Ģir dəfinəsi” adlanan bu hissələrdə Nizami Gəncəvi 

ilə yanaĢı, fəaliyyət göstərən bir sıra dünyaĢöhrətli dövlət 

və mədəniyyət xadimlərinin, xalq qəhrəmanlarının 

sənədli-bədii obrazları yaradılmıĢ, ümumxalq 

hərəkatlarının möhtəĢəm lövhələri sənətkarlıqla təsvir 

edilmiĢdir.  

Romanın “Gəncə qapısı” adlanan birinci hissəsində 

Nizami Gəncəvinin ulu babası, Gəncə qapısı adı ilə 

tanınan tarixi abidənin yaradıcısı dəmirçi Ġbrahimin 

həyatından baĢlayaraq Ġlyasın doğulmasına və ailə 

ortamında böyüməsinə qədər olan dövrün tarixçəsini əhatə 

edir. Yazıçı real  hadisələrin inkiĢafı boyunca tarixi 

xronologiyaya sadiq qalmağa çalıĢır, siyasi prosesləri, 

ictimai mühiti obyektiv əks etdirməyə cəhd göstərir. Lakin 

bununla yanaĢı bəzi önəmli məsələlərin diqqətlə 

öyrənilməməsi əsərin qüsuru kimi  üzə çıxır. “Zəlzələ” 

bəhsində bir sıra təhriflərə yol verilmiĢdir. Ġlk növbədə, 

tarixi xronologiyanın pozulduğunu görürük. 1139-cu ildə 

baĢ verən dəhĢətli zəlzələnin təsviri əsərdə artıq Ġlyasın 

dünyaya gəlməsindən, ayaq açıb iməkləməsindən sonrakı 

dövrə təsadüf edir. Halbuki, Nizami Gəncəvinin doğum 

tarixi elmə 1141-ci il kimi məlumdur. Bundan əlavə, Rəisə 
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Nizaminin doğma anası kimi deyil, anasının ölümündən 

sonra onun yerini tutan qadın kimi göstərilir: “Rəisə 

Yusifin ikinci arvadı idi. Birinci arvadı doğumdan sonra 

qanaxmadan öldüyü üçün sağ qalmıĢ uĢağın üstünə Rəisə 

gəlmiĢ, körpəyə muzdla süd anası tutulmuĢdu” (170, 138). 

Nizami Gəncəvinin adı əsərdə “Əbu Məhəmməd” kimi 

verilir ki, bu da əslində Nizaminin künyəsinə oğlu 

Məhəmmədin anadan olmasından sonra daxil olaraq 

“Məhəmmədin atası” (170, 140) mənasını verirdi. Yazıçı 

bu ciddi qüsuru romanın ikinci fəslinin adına da çıxararaq, 

Ģairin öz həyatını təsvir edən bu fəslə “Peyğəmbərin 

adaĢı” (170, 165) adını vermiĢdir. Peyğəmbərin adaĢı 

Nizami Gəncəvi deyil, onun oğlu Məhəmməd idi.  

“Peyğəmbərin adaĢı” adlı ikinci fəsil Nizami 

Gəncəvinin on dörd yaĢından etibarən ölümünə qədərki 

dövrü əhatə edir. ġairin obrazı dövrün ictimai-siyasi 

hadisələrinin mərkəzinə çəkilmiĢ, Ģair bütün önəmli tarixi 

hadisələrin iĢtirakçısına çevrilmiĢdir. Bu fəsil də birinci 

fəsil kimi XII əsrin müharibələr, məzhəb çəkiĢmələri kimi 

mühüm hadisələrin təsviri ilə yaddaqalandır. Lakin bu 

hadisələrin təsviri oxucunu yormasın deyə, Nizami 

Gəncəvinin Ģəxsi həyatının, məhəbbət münasibətlərinin, 

fəlsəfi-ədəbi fikirlərinin Ģtrixləri ilə zənginləĢdirilərək 

təqdim edilir. ġairin ilk məhəbbəti olan Xavərlə 

münasibətləri yüksək poetik  üslubda romantik ahəng 

yaradır. Lakin Nizami Gəncəvini saf duyğularla, incə 

hisslərlə sevən bu qızın Ģairə deyil, Qəvimə qismət olması 

oxucuda təəssüf hissi yaradır. ġairin əsərlərindən məlum 

olduğu kimi, o, üç dəfə evlənmiĢ və hər dəfə də 

qadınlarını vaxtsız itirmiĢdir. Romanda Nizaminin ilk 

qadını tarixi fakt olaraq Afaq–Apağdır. Apağın Aran qızı 

olaraq təsvir edilməsi əsərin birinci fəslində verilmiĢdir və 
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burada onun Dərbənd hakiminin sarayına düĢməsi 

anasının Çar Demetrenin sarayına əsir düĢməsi ilə 

əlaqələndirilirdi. Çar Demetrinin yuxuya getməsindən 

istifadə edən qız saraydan qaçmağa müvəffəq olur. “... 

MeĢədə azmıĢ qız isə hara getdiyinin fərqinə varmadan elə 

hey qaçırdı. MeĢəni düzənlik, yenə meĢə, təpəlik, yenə 

meĢə əvəz edirdi. Sonra rast gəldiyi bir köçdə sürüyə girib, 

qoyunların böyrünə sığındı. On gün ərzində sürünü Ģimala 

qovan çobanlar xəbər tutmadılar ki, sürüdə qız var və sirli 

tərzdə itən paltar, papaq, çarıq onun əynində-ayağındadır. 

Duyuq düĢən çobanlardan biri onu gecə alaçıqdan yemək 

oğurlayanda tutdu. Qızın çiynindəki qulluq möhürünün 

yeri yara olmuĢdu. Gürcü çarına məxsus olan kənizi 

yanında saxlamağa qorxan çoban, dostlarının məsləhəti ilə 

onu köçəri bir qıpçağa satdı”. Bununla da, əsərdə Afaqın 

qıpçaq qızı olmasının səbəbi açıqlanırdı: “Qıpçaq oğlan öz 

köçü ilə Ģimala, yurdlarına qayıdandan sonra gürcü çarının 

arranlı kənizinə ər oldu. Dünyaya bir qız övladları gəldi. 

Ġllər ötdü, qız böyüdü, ərə getdi, 15-16 yaĢında ana oldu. 

Dərisinin rəngi ağappaq, gözəl-göyçək bir qız doğdu. 

Atası ağappaq qızının adını Apağ qoydu”(170, 175).  

Göründüyü kimi, “Qılınc və qələm” romanında özündən 

əvvəlki əsərlərdən fərqli olaraq qıpçaq qızı olması motivi 

tutarlı bir epizodla əsaslandırılırdı.  

“Əsrlərin sirri” romanında Nizaminin ikinci həyat 

yoldaĢı uĢaqlıq çağından yanında saxlayıb-böyütdüyü 

kəniz Gövhərdir. Gövhər də Axsitanın sarayında xidmət 

göstərən bir kəniz idi. Onun da bura düĢməsinin maraqlı 

bir tarixçəsi vardır ki, bu da Nizaminin hadisələrin 

mərkəzində Ģahidliyi ilə açılır. Vəzir ġabraninin Nizami 

ilə dialoqunda Gövhərin kimliyi üzə çıxır. Nizami burada 

Xaqaninin baĢına gələn müsibətlərin də Ģahidi kimi çıxıĢ 
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etmiĢ olur. Gövhərin dünyaya gəlməsini qısa Ģəkildə belə 

ümumiləĢdirmək olar: “... Xaqani isə mənimlə dostluğa 

can atırdı. Bir kənizim vardı, onu yaman gözaltı eləmiĢdi. 

Axırda kənizi ona satdım... Çox  keçmədi ki, Xaqani 

ziyarətə yollandı. Doqquz ay baĢa çatar-çatmaz kəniz 

yükünü yerə qoydu, qızı oldu” (170, 190). Dünyaya gələn 

bu qız Gövhər idi. Lakin qızın Xaqaninin olmasına 

Nizamini inandırmaq olmur. Çünki hadisəni danıĢdıqdan 

sonra Nizami bu Ģübhənin üzərində israrla durmalı olur: 

“Kənizlə mənim də yaxınlığım olmuĢdu, ancaq bunun o 

iĢə dəxli yox idi... Çünki kəniz uĢağı Xaqaniyə istinad 

verirdi, Xaqani isə bunu boynundan atıb, kənizi məndən 

aldığını deyəcəkdi” (170, 196). Vəzir bu hadisələrin 

içərisində uzun illər Gövhəri gizlətməklə onun həyatını 

qurtarır və nəhayət, Nizamini bu iĢin davam etdirilməsi 

üçün ən münasib bir adam bilib, sirrini ona açır və kənizi 

Ģairə bağıĢlayır. Gövhər bununla da saraydan qurtulmuĢ 

olur, həm də həyatı xilas edilir. Nizaminin yanında xidmət 

göstərən qız öz sahibinə vurulur. Lakin Ģair ona bir uĢaq 

nəzərləri ilə baxır. Afaqın ölümündən sonra Gövhər onun 

yerini əvəz edir. Gövhərin ölümü də maraqli bir tarixi 

proseslərlə əlaqələndirilir. Gövhərin ölümü bu dövrdə 

Azərbaycanda baĢ verən məzhəb davaları ilə 

əlaqələndirilir. Ġslam dininə bidətlər gətirən Ġsmaililər 

Nizami Gəncəvinin də onlar haqqında fikirlərini öyrənərək 

ona sui-qəsd hazırlayırlar. Lakin bu sui-qəsddən duyuq 

düĢən Gövhər öz canını çox sevdiyi Ģairin yolunda fəda 

edir. 

Romanda Nizaminin üçüncü arvadı Nüsrətəddin Əbu 

Bəkrin bağıĢladığı Cənnət adlı kəniz göstərilir. Qısa bir 

epizodda Nizaminin həm gələcək həyat yoldaĢı ilə 

tanıĢlığı, həm də Ģairin əqidəsi, məsləyi öz təsvirini 



 

125 

 

tapmıĢdır:  

Qəribə bir hadisə baĢ verdi. Hamının dönüb arxa 

qapıya boylandığını duyan Ģair maraqlanıb o tərəfə 

baxanda əlində bərq vuran cam tutub birbaĢ üstünə gələn 

ipək çadralı zənən gördü. Zənən əlindəki camı uzadıb 

məlahətli səslə dedi: 

 –  Al, qəlbində nə qədər dərdin var, unut! PadĢahın 

Ģərəfinə qızıl camı tut! 

–  Quzum, mən içən deyiləm... Ömrümdə dilimə 

mey dəyməyib. Sən həyat suyu ilə doldurduğun bu camı 

Ġsgəndər Ģöhrətli Ģaha ver! ġahın dodaqları öpsün bu 

badəni, odur Ġsgəndərdən ibrət götürən! Nizami, içmə sən 

mey bu gözəllə, bəxtiyar olmaqçün ədəb gözlə” – deyə 

Ģair Ģeirin misralarını bir-birinə qoĢdu” (170, 200).  

“Əsrlərin sirri” romanında özünəqədərki bədii nəsr 

nümunələrindən fərqli olaraq, dini baxıĢları, həyata 

münasibəti obyektiv iĢıqlandırılmıĢdır. “Fələyin dibsiz 

quyusu Ġlyas Nizami Gəncəvinin üçüncü ilham pərisini – 

qəmzəli gəlini də uddu” misrası ilə baĢlayan “Əbədi yuxu” 

baĢlığı altında Nizaminin ölümü də təsvir olunur və 

bununla da “Əsrlərin sirri” romanında Ģairin həyatını 

təsvir edən fəsil yekunlaĢır. 

“Əsrlərin sirri” romanının üçüncü fəsli  - “Qızıl Ģir 

dəfinəsi” Nizami Gəncəvinin oğlu Məhəmmədin həyatını 

əks etdirir. “Məhəmmədi nə gözləyir? “Fərfiriyusunmu, 

Sokratınmı sonu?” deyə öz-özünə düĢünən Nizaminin 

suallarına bu fəsildə cavab verilir.   Nizaminin “Oğlum 

Məhəmmədə” nəsihətinə istinadən əsərdə təbib kimi 

göstərilir və onun təsvirinə “Məhəmməd Nizami”  baĢlığı 

altında geniĢ yer verilir.  Əsərin “Ġqbal” hissəsində 

Nizaminin oğlu Məhəmmədin Cəlaləddin Ģah tərəfindən 

qətlə yetirilməsi məlum olur. Həmçinin, Ģairin bütün nəsli 
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tələf olur: “Qəbiristandakı qəbirlərdən biri lap qədimdi, o 

biri azı üç-dörd qərinə yola salmıĢdı, üçüncüsünün 

üstündə balaca Ġlyas özü göz yaĢı tökmüĢdü. ġeyx 

Nizaminin valideynləri – ulu babası, babası, atası, anası, 

burada basdırılmıĢdı. Qadın qəbrində Ģairin övladlarının 

anası Apağ xatın, o biri qəbirlərdə Gövhər bəyim və 

Cənnət əbədi uyuyurdular. Kiçik məzarda nakam Camal, 

təzə qəbirdə - Məhəmməd, onun qızı ġirin, ġirinin 

dünyaya gətirdiyi NüĢabə yuxuya getmiĢdilər. 

Dahi Ģairin nəslindən sağ qalan yox idi” (170, 448). 

Oqtay Salamzadənin “Əsrlərin sirri” romanı yalnız 

Nizami Gəncəvinin həyatını əks etdirməmiĢ, dahi Ģairin 

bütün Ģəcərəsinin tarixini əhatə edən bir bədii salnamədir. 

Romanda Nizami obrazı tarixi hadisələr fonunda deyil, 

tarixi hadisələr Ģairin Ģəcərə tarixinin fonunda öz əksini 

tapmıĢdır. 

Nizami Gəncəviyə həsr olunmuĢ ən son nəsr əsəri 

Ġsa Hüseynovun – bugünkü adıyla Ġsa Muğannanın 

“GurÜn” romanıdır. “GurÜn” əsərlər içərisində  həm də 

özünəməxsusluğu ilə seçilir. Romanın mütaliəsi çox 

ağırdır və çətin dərk olunandır. Bu əsəri dərk edərək təhlil 

edə bilmək üçün Ġsa Hüseynovdan Ġsa Muğannaya yol 

alan yaradıcılıq prosesini ciddi Ģəkildə öyrənmək lazımdır. 

Müəllif əsərinin bu cəhətini epiqraf olaraq ilk səhifəyə 

çıxarmıĢdır: “Yaxın və uzaq keçmiĢimizdən tarixi 

hadisələr, bədii süjetlər içində verilmiĢ SafAğ 

həqiqətlərinin qavranılmasını asanlaĢdırmaq məqsədilə 

mən ƏsƏrlərin hamısını yenidən iĢlədim. Oxucu altılığa 

daxil edilmiĢ bu ƏsƏrləri yalnız göstərdiyim ardıcıllıqla 

oxumalıdır ki, fayda versin: “Ġdeal”, “MəĢhər” (ƏnĢər – 

mənĢər), “Qəbiristan”, “GurÜn”, “Ġsahəq, Musahəq”, 

“Cəhənnəm”  (139, 3) . Müəllifin sözlərindən görünür ki, 
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“GurÜn” romanını sadə bir oxucu dərk edə bilməyəcəkdir. 

Əsərin anlaĢılması üçün xüsusi hazırlıq lazımdır. Bunun 

üçün özündən əvvəlki üç əsərin mükəmməl qavranılması 

tələb olunur. “GurÜn” əsərinin elmi təhlili üçün müstəqil 

araĢdırma gərəkdir ki, əsərin bədii-estetik dəyəri verilə 

bilsin.  

Ġsa Muğannanın “GurÜN” əsəri Cahan Pəhləvanın 

hakimiyyəti illərindən baĢlayaraq Qızıl Arslanın qətlinə 

qədərki dövrün xronikasını əhatə edir. Əsərdə Nizami 

Gəncəvi, Cahan Pəhləvan, Qızıl Arslan əxi təĢkilatının 

nümayəndələri kimi təqdim olunurlar.  

Müasir ədəbiyyatĢünaslığımız Ġsa Muğanna 

fenomeninə laqeyd qalmır. Yazıçının bu yöndə estetik 

görüĢləri əgər təəccüblə qarĢılanırdısa, artıq bu gün 

ədəbiyyatımızda fenomenal bir hadisə kimi qəbul olunur, 

təhlillərinə maraq göstərilir.  Nizami Cəfərovun Ġsa 

Hüseynovun Ġsa Muğannaya transformasiyası haqqındakı 

fikirləri maraqlıdır: “Mənə belə gəlir ki, Ġsa Hüseynov 

hələ 70- ci illərdə - “MəhĢər” romanı üzərində iĢləyərkən 

Ġsa Muğanna olmağa artıq hazır idi, lakin yazıçının özü 

çox sonralar qələmə aldığı “Həyatımdan səhifələr”ində 

göstərir ki, “bir gün dərin sükut içərisində balaca stolumun 

arxasında oturub “Yanar ürək” romanının yeni variantı 

üzərində iĢləyirdim. Birdən baĢımda  səs eĢitdim: “Nə 

yazırsan?” Bu səsi sarsıntılar içində, sükunətli çardaqda 

tək-tənha oturmağımla bağladım, güman etdim ki, 

beynimdə nə isə qeyri-adi dəyiĢiklik olub. Amma bir az 

sonra səs təkrar olunduqda baĢa düĢdüm ki, səs uzaqlardan 

- qeybdən gəlir. Ġstər-istəməz diqqət kəsildim. Səs dedi: 

“Bir romanın neçə variantını yazmaq olar?! Sizin xalqın 

həyatındakı ictimai-siyasi fəsadlar yalnız siyasi quruluĢda, 

kommunist  partiyasının siyasəti ilə bağlı olsaydı, mən 
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sənin “Yanar ürək”- romanının təzə variantına etiraz 

eləməzdim. Xalqın həyatındakı təhriflərin tarixi çox 

qədimdir. Yer planetində insan həyatının üç tarixi 

məlumdur. Birinci tarix irəli sananan əlli minillik, ikinci 

tarix geri sananan əlli minillik tarix, üçüncüsü yeni era 

adlandırdığınız tarixdir. Mən sənə bu tarixlərdə Yer 

planetində baĢ vermiĢ hadisələri danıĢacam, bu məlumat 

əsasında “Ġdeal” adında roman yazacaqsan” (44, 5). 

Nizami Cəfərovun elmi təhlillərində Ġsa Hüseynov 

yaradıcılığı ədəbiyyatımızda tarixin fəlsəfi yozumu ilə 

önəm qazanır: “Qeybdən gələn səsin yazıçıya təlqin etdiyi  

Tarixin miqyası, bir tarixçiyə, bəlkə də, o qədər də böyük 

görünməyə bilər, ancaq insan, cəmiyyət həyatının ədəbi-

fəlsəfi  interpretasiyası (və ümumiləĢdirilməsi!) 

baxımından, həqiqətən, möhtəĢəmdir. Yalnız Azərbaycan 

ədəbiyyatında deyil,  ümumən dünya ədəbiyyatında hələ 

heç bir yazıçı bu  qədər dərinliyə (Tarixə!) getməyə, 

cəmiyyətdəki (insan  təbiətindəki) qüsurları (təhrifləri!) bu 

qədər dərindən (tarixdən!) təhlil etməyə cəhd 

göstərməmiĢdir ki, bu, qaibdən Ġsa Hüseynova 

(Muğannaya) təklif edilir... Və səs əlavə edir: Hələlik 

özüm haqqında məlumatı dinlə. Mənim adım planetinizdə 

təhrif olunub. Siz “Ġsa peyğəmbər” deyirsiniz. 

QonĢularınız farslar “Ġsayi Məsih”  deyirlər. Xristian 

aləmində “Ġsus Xristos” deyirlər. Mən “Boq”, “Boq otes” 

adlandırılan Bağ Atanın  dördüncü oğluyam. Həqiqi adım 

- rütbəm EySardır. Qədim türk dilində - OdƏr dilində Ey- 

uca deməkdir, Sar - hökmdar deməkdir. EySar - uca 

hökmdar deməkdir. OdƏrcə Od- həqiqət deməkdir. Ər - 

iĢıq deməkdir. OdƏr - həqiqət iĢığı deməkdir. Kainatın  

bütün planetlərində OdƏr bəĢəriyyəti mövcuddur” (44, 3-

4). 
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Nizami Cəfərov Ġsa Muğannanın bədii-estetik 

yanaĢmasının fəlsəfi aspektini izah etməyə çalıĢır və öz 

axarı ilə inkiĢaf etməkdə olan bəĢər tarixinin bədii 

təfəkkürdə özünəməxsus yansımasını elmi prizmadan əks 

etdirir: “Yaradıcılığının ikinci dövründə Ġsa Muğanna 

üsyankar bir ehtirasla elan etdi ki, dünya təhrif olunub!.. 

Və cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu “təhrif (təhrif olunma)”  

məfhumu Azərbaycan yazıçısının dünya ədəbi-bədii 

təfəkkürü miqyasına qalxan (dünya ədəbiyyatını 

zənginləĢdirən!) böyük kəĢflərindən biridir. AntibəĢəri 

ehtirasların (və arxasınca gəlib onun xidmətində duran 

cahil təfəkkürün)  dünyanı mənəvi xarabaya çevirdiyi  

qənaətinə gələn Ġsa Muğanna inanır ki, Ģər nə qədər güclü, 

məğlubedilməz görünsə də, on min illərdir ki təhrif 

olunmuĢ, kütləĢdirilmiĢ  beyinlərdə “həqiqət iĢığı”nı 

yandırmağa, bəĢəriyyəti xilas etməyə çalıĢan qüvvələr 

var... Müxtəlif  dillər, dinlər və xalqlar Ģəklinə salınmıĢ, 

müxtəlif xarakterli münaqiĢələr, iğtiĢaĢlar və müharibələr 

meydanına çevrilmiĢ bu dünyanı xilas etmək üçünsə 

qlobal təhrifin səbəblərini, günahkarlarını 

müəyyənləĢdirmək, “arxivlər”ini açmaq lazım gəlir ki, 

bunun üçün  də o miqyasda (qloballıqda!) ideya-mənəvi 

(ilahi!) mübarizə tələb olunur. Səbəbləri (və günahkarları) 

müəyyənləĢdirməyə çalıĢan yazıçı-mütəfəkkirin bu 

məsələdə çox vacib olan bir xüsusiyyəti (metodu!) isə 

ondan ibarətdir ki, tarixi öz tərcümeyi-halından keçirib 

bütün səmimiyyəti, hətta demək olar ki, sadəlövhlük 

səviyyəsinə çatan “obyektivliyi” ilə nəticələr çıxarır. Bağ 

Atanın  oğulları ƏsƏlMəni - Süleymana, Ün Eyi - Nuha, 

EvƏrimi - Ġbrahimə, EySarı - Ġsaya çevirən təhrifin 

peyğəmbərlərdən baĢlayıb adi insanlara qədər getdiyini 

həyatın, varlığın, cəmiyyətin ən müxtəlif sahələrinə, 
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üzvlərinə yeridiyi qənaətinə gələn müəllif son illərin 

məhsulu olan “Ġlan dərəsi və ya Peyğəmbərin taleyi”ndə 

dünyaya üz tutub Peyğəmbərin dili ilə “...Yerdə cəhalət 

hakimdir. Biz daha orada qala bilmədik. Əlvida!” deyir”  

(44, 5). 

Ġsa Muğannanın bu fəlsəfi görüĢləri Tahirə 

Məmmədin də elmi təhlillərində öz əksini tapır: 

“Muğannaya görə bəĢəriyyət təhrif içindədir, öz elmini, 

dinini və dilini unudub. Bu, müsəlmanların xristianlığa 

baxıĢını yada salır. Ġslam aləmində geniĢ yayılmıĢ görüĢə 

görə Ġncilin əsli yox, təhrifi xristianlar arasında 

yayıldığından onlar gerçək dindən uzaq düĢüblər. 

Muğannaya görə isə bütün dünya öz tarixini, elmini, dinini 

unudub və təhrif bilik, təhrif din, təhrif dillə yaĢayır. Öz 

missiyasını isə bu təhrifləri açmaqda görür”  (214, 1-2). 

 Tahirə Məmməd “GurÜn”ün təsəvvüfi mahiyyətinə 

vararaq yazır: “Bir çox məlumlara yeni interpretasiya 

verir. ġiəliyin yayılan mənasının əleyhinədir, ancaq 

imamiyyətə inanır – Əlini, Mehdini inkar etmir, əksinə, 

onlara yeni yozum verir; elə yozum ki, həmin yozumla 

müasir insanı onlara qoĢur. ƏlAğ (Allah), EySar (Ġsa), 

BağHəmOd (Məhəmməd) və Mehdini bir sıraya düzür, 

onların ruh halında eyniləĢməsindən göndərilən Ün 

vasitəsilə dərs alır, o halqaya, zəncirə qoĢulur. Bu düzüm 

və ondakı sıralama, keçidlər və keçid arası axarlar zikr 

dərəcələridir, bütün dönüĢ və fırlanma bir nöqtəyə - 

“yox”da – var olmaya; vəhdət-i – vücuda, fəna fillaha 

aparır. Bu məqamda paralellik müstəvisində 

S.Ə.ġirvaninin, sovet ideologiyası əsasında rəmzlərdən 

uzaqlaĢdırılaraq ateist fikir ifadə edən nümunə kimi təhlil 

olunan, bir Ģeiri yada düĢür:  
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Minayi-meyi aldım əba altına, Zahid, 

Gəl tökmə bunun qanın kim, Ali əbadır. 

Tökmə meyi-nabi yerə, ey zahidi-gümrah, 

Bu xuni-xuda, xuni-Ģahi-Kərbübəladır”  (214, 2-3). 

Müasir ədəbiyyatĢünaslığımızda Ġsa Muğannanın 

bədii yaradıcılığının son mərhələsinin öyrənilməsi 

məsələləri öz həllini gözləməkdədir. Bunun üçün  

yazıçının bu mərhələdəki əsərlərinin yalnız kompleks 

tədqiqi nəzərdə tutulmalıdır. 

Azərbaycan bədii nəsrində Nizami Gəncəvinin 

ölməz abidəsi azad insan Ģəxsiyyəti, cahanĢümul Ģair 

siqləti, həyat və zəhmət aĢiqi, böyük fəlsəfi dühası ilə 

yadda qalır. Bu abidənin yaradılmasında M.S.Ordubadinin 

“Qılınc və qələm”, O.Salamzadənin ”Əsrlərin sirri”, Ġsa 

Hüseynovun “GurÜN” romanlarında tarixi proseslər bir nə 

qədər böyük əhəmiyyət daĢıyırsa, kiçik həcmli əsərlərdə 

(“Afaq”, “ġairin” kədəri”, “Portret” hekayələrində) daha 

çox Nizami Gəncəvinin Ģəxsi həyatının, yaĢadığı ailə 

ortamının, ünsiyyətdə olduğu ictimai mühitin təsviri 

obrazın yaradılmasında əsas kontekstə çevrilmiĢdir. 
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“Oxu bu dastanı qəlbində kədər, 

O gözəl ġirinçün ağla bir qədər. 

Çünki tez tərk etdi o, bu aləmi, 

Cavanlıqda soldu qızılgül kimi. 

Qıpçaq bütüm təki ox kimi süzdü, 

Afaq sevgilimin sanki özüydü”   

 

Ənvər Məmmədxanlı  

Xalq yazıçısı 
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AZƏRBAYCANIN BÖYÜK ƏDƏBI SİMASININ 

BƏDİİ İNİKASI HEKAYƏLƏRDƏ 

  

Nizami Gəncəvinin yubileyi ərəfəsində irihəcmli 

əsərlərdə Ģairin obrazının yaradılması ilə yanaĢı, 

kiçikhəcmli nəsr əsərlərində də Ģairin Ģəxsiyyətini 

iĢıqlandıran nümunələrə təsadüf edirik. 1941-ci ildə 

“Revolyusiya və kultura” jurnalının birinci nömrəsində 

Ənvər Məmmədxanlının “Afaq” hekayəsi dərc edilmiĢdir. 

Hekayə sadə bir süjetə malik olaraq lirik-romantik pafosla  

Nizami Gəncəvinin həyatının Dərbənd əmirinin Ģairə 

bağıĢladığı kəniz – Afaqla evlilik dönəmini əks etdirir. 

Hekayənin məzmunu bundan ibarətdir ki, Qızıl Arslanın 

bağıĢladığı Həmdünyan kəndinə gələn Nizami Gəncəvi 

buranın xarabalıqdan ibarət qədim bir yurd olduğunu 

görür. QarĢısına çıxan qocadan aldığı məlumatlara görə, 

bura əvvəllər abad bir kənd olmuĢdur: 

“Yolçu heyrətlə: 

–  Məgər bu xarabalıq kənddir, baba, məgər, burada 

yaĢayan varmı? 

Qoca baĢını aĢağı salaraq: 

– Niyə yoxdur, - dedi – Fələyin üzü qara olsun, ilbəil 

qırğına getdik, talan olduq... Yoxsa bura abad bir kənd idi” 

(125, 5). 

Nizami Gəncəvinin Həmdünyan kəndinin sahibi 

olduğunu bilən qoca “Bizə hökm eləməyə gəlmisən, ağa?” 

deyə narahatlığı dövrün ictimai mühitindəki 

bərabərsizliyin ifadəsi kimi verilmiĢdir. Lakin Nizaminin 

“sizinlə yaĢamağa gəlmiĢəm” cavabı insanlar arasındakı 

sosial bərabərsizliyə qarĢı çıxan ziyalı səsidir. “Qəm 

çəkmə, baba, nə etmək, fələyin gərdiĢi rəqqasə qadınlar 

kimidir. Dünya hələ qaranlıq, insanın yolu çətindir. Amma 
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qabaqda iĢıq görən yolçu yorulmaz... Biz qismətimizə 

düĢən bu ağır yolu keçməsək, gələcək nəsillərimiz o yola 

qovuĢmayacaq...” (125, 6). Həqiqətən də, Nizaminin 

dilindən verilən bu fikirlər Ģairin özünəməxsus 

düĢüncələrinin bədii əksidir ki, dönə-dönə əsərlərində 

ifadə olunmuĢdur. Yazıçı Nizaminin optimist xarakterinin 

cizgilərini hekayə boyunca inkiĢaf etdirir: “Kim 

ümidsizliyə qapılırdısa, kim süstlük göstərirdisə, ona 

Ģairin xaraba kəndə gəliĢinin sabahısı günü söylədiyi 

sözləri xatırladırdılar: 

– Biz bu dünyaya xarabalıqları abad etməyə 

gəlmiĢik!” (125, 11). 

Bu fikir hekayənin əsas motivinə çevrilmiĢdir ki, 

Nizaminin Afaqı itirdiyi ən ağır anlarının təsvirində belə 

bədbinliyin kölgəsi hekayənin səhifələrinin üzərinə 

düĢmür: “Ġndi Ģair yenə həmin bağçada, yenə o qoĢa sərv 

ağacları altında, unudulmaz Afaqının qəbri yanında 

oturmuĢdu. Balaca Məhəmmədin nənnisi də yenə o 

ağacdan asılmıĢdı. ġairin sol əli körpənin nənnisini 

yırğalayır, sağ əli isə dizi üstündə qatladığı vərəqlər 

üzərində gəzirdi. O, bu vərəqlər üzərində əlindən getmiĢ 

Afaqına bir abidə yüksəldirdi. O, Afaqı düĢünüb ġirini 

yaradır, ġirinin füsunkar surətində Afaq yenidən canlanıb 

həyata gəlirdi”. Nizaminin sənətkar qəlbinin ən incə telinə 

- məhəbbət və nəĢə ifadə edən siminə toxuna bilən müəllif 

Ģairin əbədiyyətə inamını “...əlindən getmiĢ rəfiqəsi onun 

üçün əbədi bir yoxluq deyil, bəlkə əbədi bir varlıq idi ki, 

Ģairin hər gün bu varlığı və həyatı dərindən əhatə edən 

məhəbbətində  - Afaq əbədi bir sevgili kimi yaĢayırdı” 

(125, 15)  Ģəklində ifadə edərək  nikbin həyat fəlsəfəsinə 

haqq qazandırırdı.  
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Hekayədə Nizami Gəncəvinin əxilərlə əlaqəsinə də 

toxunulur. Həmdünyan kəndinə gedən yolda Nizaminin ilk 

tanıĢ olduğu qocaya verdiyi “Sən məni harada görmüsən, 

baba”  sualına belə cavab alır:  

– “Əxilər məclisində səninlə bir süfrədə çörək 

kəsmiĢik, bala, o süfrə baĢında sənin kəlamına qulaq 

asandan sonra mən də “qardaĢlar” birliyinə qoĢuldum. Ġndi 

hər yerdə xalq sənin baĢına and içir:  

Burada əxilərin yaĢayıĢ tərzi haqqında təsəvvür 

yaratmaq üçün müəllif yazırdı: “Ġndi yolçu da qocanı 

tanımağa baĢlamıĢdı. Hər gecə əxilər süfrəsi baĢında 

gördüyü o müxtəlif qəriblər və kimsəsizlər içərisində 

yavaĢ-yavaĢ bu qocanın da siması onun xəyalında 

canlanırdı” (125, 7). 

  Ənvər Məmmədxanlı öz hekayəsində Nizami-Afaq 

münasibəti istiqamətində də tarixi faktlara sadiq qalaraq 

təhkiyəni yürüdürdü. Afaq Ģairə Dərbənd əmirinin 

hədiyyəsi olaraq göndərilmiĢdir. Lakin Nizami onu kəniz 

kimi deyil, özünə həyat yoldaĢı kimi qəbul edir. Afaq 

Həmdünyan kəndində Nizaminin kənd camaatının əlinin 

zəhməti ilə tikilmiĢ daxmasına öz ana dilinin nəğmələrini, 

laylalarını, nağıllarını gətirmiĢdir. “Belə dəqiqələrdə isə 

Afaqın mahnılarında səslənən doğma dilin musiqisi onun 

ürəyinə iĢləyər, bu dildə yaratmaq, bu dildə səslənmək 

həsrəti ilə bağlı əzəli bir ağrı hər dəfə daha amansız bir 

qüvvətlə ürəyində baĢ qaldırardı. O zaman Ģair həyəcan 

içində ayağa qalxar, sarayın hakim dilində yaratdığı böyük 

dastanlarından ayrılıb daxmasının kiçik pəncərəsindən göy 

dumana bürünmüĢ uzaq dağlara sarı baxar, dodaqları 

qeyri-ixtiyari olaraq doğma ana dilində iĢıqlı qüssə və 

həsrət dolu qəzəllər pıçıldar, misralar axıb-daĢaraq bir 

çeĢmə kimi qaynayar – sonra bu nəğmələri təsadüfən 
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eĢidənlər və bəlkə də dağlardan əsən axĢam küləkləri öz 

qanadına alıb ellərə, obalara yayardı” (125, 13) .  Lakin bu 

xoĢbəxt ailənin ömrü uzun sürə bilmir. Dünyanın qaranlıq 

bir məkanı olan Həmdünyan kəndində Ģairin çırağını 

yandıran Afaq bir gün bu zülmətin içinə qərq olmaqla 

“Ģairin yeganə sevinc mənbəyi olan o misilsiz nəğmələr 

eĢidilməz olmuĢdu...” (125, 14). 

Ənvər Məmmədxanlı hekayəni yazdığı 1940-cı ildə 

ədəbiyyat tarixinə Nizami haqqında məlum olan faktları 

toplayaraq yüksək poetik dillə bədii sənət nümunəsinə 

çevirmiĢdir. “Afaq” hekayəsinin günümüz üçün 

əhəmiyyətini itirməməsinin əsas səbəbi də məhz tarixə 

sadiq qalmasındadır ki, hətta Ģairin hiss və həyəcanlarının 

tərənnümündə də bu prinsipdən bir addım kənara 

qoyulmamıĢdır.  

“Ədəbiyyat qəzeti”nin 1941-ci il 13 aprel tarixli 

nömrəsində M.Əlizadənin Nizami Gəncəvinin həyatına 

həsr olunmuĢ “ġairin kədəri” adlı lirik hekayəsi çap 

olunmuĢdur. Bu hekayə də Ə.Məmmədxanlının əsəri kimi, 

Ģairin həyatının ən ağır məqamlarından birini – Afaqın 

ölümü dönəmini əks etdirirdi. Hekayənin 

ekspozisiyasından etibarən yazıçı bədii təzad yaradaraq 

yaz fəslində təbiətin dirçəlməsi, oyanması mənzərəsi ilə 

Ģairin həyatında evlilik dönəminin qürub çağının təsvirini 

qarĢılaĢdırırdı: 

“Novruzdan hələ uzun bir zaman keçməmiĢdi. 

Novruz sevinci hələ gözlərdən silinməmiĢdi. O səhər hamı 

bahar sevincinə qərq olmuĢdu; lakin heç kəs bahar həsrəti 

ilə onun qədər yanmamıĢdı. QıĢın uzun gecələrində acı 

rüzgarlar qapı-pəncərələri sındırdığı zaman o, bahar ümidi 

ilə yaĢamıĢ, dumanlı, buludlu günlərdə onun dodaqları: - 

Ah, bircə bahar gəlsəydi,  - sözləri ilə titrəmiĢdi, - çiçəklər 
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açılsaydı, qulağım durnaların nəğməsini, yaz suları 

zümzüməsini eĢitsəydi, günəĢ üfüqdən mehriban-mehriban 

gülümsəsəydi, ah, o bəyaz gecələr bizə qonaq gəlsəydi, 

bizi sevindirsəydi!  

... Lakin indi bu yaz sabahının feyzindən 

nəĢələnmirdi, o, dərdli idi. Onun Afaqı xəstə idi” (59, 4). 

M.Əlizadə də öz hekayəsində Ə.Məmmədxanlı kimi,  

Nizamini bir təbib kimi təsvir edirdi: “Ona Kəpəzin 

döĢündə bitən bir neçə yaz otundan ibarət dərman 

demiĢdilər. Ona vədə vermiĢdilər ki, otları tapıb gətirsinlər. 

Lakin Ģair öz əli ilə toplamaq, öz əli ilə qaynatmaq, özü bu 

bahar dərmanını Afaqına içirmək istəyirdi.” 

Hekayədə Nizaminin optimist məcazı da öz ifadəsini 

tapırdı: “Ah yaĢamaq, ömür sürmək nə ləzzətli, nə  sevimli 

bir Ģeydir. Mən buna heç bir təĢbih tapmıram. Hələ 

sevmək, seviĢmək, bir ahunun eĢqilə dağlarda bahar otları 

axtarmaq!” (59, 4) 

Hekayədə tarixə unudulmaz dəhĢəti ilə daxil olan 

dağıdıcı zəlzələnin baĢ verdiyi təqvim təhrif olunaraq 

Nizaminin Afaqla evliliyi və Afaqın xəstə olduğu 

dönəmdə təsviri verilir. Afaqın zəlzələ nəticəsində tələf 

olduğu göstərilir. 

Mxitar QoĢun “Alban salnaməsi” adlı kitabında bu 

zəlzələ barəsində yazılır: 

“Areq ayında, bu ayın 18-ci günündə, Ģənbə gününə 

açılan gecə ərzində, Müqəddəs Georgi bayramı günündə 

(30 sentyabr 1139-cu ildə, Ģənbə günü) Allahın dünyaya 

qəzəbi tutdu. Yerin hiddəti və böyük dağıntılar dəhĢətlə 

yayılaraq Albaniya torpağına çatdı. Bu zəlzələ nəticəsində 

bir çox yerlərdə, Parisos və Xaçın vilayətlərində, istər 

düzən hissədə, istərsə də dağlarda çox yerlər dağıldı. 

Zəlzələdən paytaxt Gəncə Ģəhəri əhalisi ilə birlikdə məhv 
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oldu. Dağlıq mahallarda bir çox qalalar və kəndlər, 

əhalinin uçub baĢına tökülən monastırlar kilsələrlə birlikdə 

dağıldı. Viran olmuĢ binalar və qalalar altında saysız-

hesabsız adam tələf oldu” (210). Tarixi mənbədən 

göründüyü kimi, Gəncəni viran edən dəhĢətli zəlzələ hələ 

hətta Nizaminin dünyaya gəlməsi tarixindən iki il əvvəl 

baĢ vermiĢdir. 

M.Əlizadə Ə.Məmmədxanlıdan fərqli olaraq, 

Nizaminin anasının ölümünü də Afaqla tanıĢlıqdan 

əvvəlki dövrünə aid edirdi: “Onlar hər ikisi məyus, hər 

ikisi yalqız olduğu, hər ikisi həmdərd axtardığı bir gecədə 

tapıĢmıĢ, bir-birinin ürəyinə girmiĢdilər. Onda hələ Ģairin 

anasının qırxı çıxmamıĢdı” (59, 4). Bu ehtimalı isə 

Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsərinin baĢlanğıcında 

Ģairin anasının ölümünü xatırlaması ilə əlaqələndirmək də 

mümkün olmur. ġair dərin kədər ifadə edən məsnəvisində 

yazırdı: 

 

“Kürd qızı anam da bizi tərk etdi, 

Bir ana qəlbiylə dünyadan getdi. 

Nə qədər ağlayıb yansa da ürək,   

Anama dil verən varmıdır, görək? 

Çəkməklə qurtarmaz bu dərdi insan, 

Bu girdab dərindir insan boyundan, 

DaĢmıĢdır ələmin, qəmin kasası, 

Bu qəm min nəfəsə içilər azı. 

Bu ucsuz, bucaqsız dərd ölkəsinə 

Dərdi unutmaqdır bir əlac yenə”  (64, 209). 

 

ġair “Xosrov və ġirin” əsərinin sonunda artıq Afaqın 

dünyadan köçməsi haqqında məlumat vermiĢdi: 
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“Oxu bu dastanı qəlbində kədər, 

O gözəl ġirinçün ağla bir qədər. 

Çünki tez tərk etdi o, bu aləmi, 

Cavanlıqda soldu qızılgül kimi. 

Qıpçaq bütüm təki ox kimi süzdü, 

Afaq sevgilimin sanki özüydü”  (64, 195-196). 

 

Nizami Afaqı itirməsindən duyduğu kədəri “türklər 

tək eylədi yurdumu tarac” cümləsi ilə təsirli bir Ģəkildə 

ifadə edirdi. 

“Ədəbiyyat” qəzetinin 18 may 1941-ci il tarixli 

nömrəsində C.CahanbaxĢın “Nizamiyə dair iki hekayə” 

adlı ədəbi-tənqidi məqaləsi Ə.Məmmədxanlı və 

M.Əlizadənin hekayələrinə həsr olunmuĢdur. Müəllif 

tarixi mövzuda  bədii əsərlərin yazılmasını Azərbaycan 

ədəbiyyatı üçün xarakterik hadisə hesab edirdi. Tənqidçi 

belə əsərlərin qarĢısına qoyulan ədəbi-estetik tələbləri 

müəyyənləĢdirməyə çalıĢırdı: “Əlbəttə, tarixçi ilə 

yazıçının vəzifəsi eyni deyildir. Bu hamının bildiyi məlum 

həqiqətdir. Hələ çox qədimlərdə Aristotel öyrətmiĢdir ki, 

tarixçi olan Ģeyləri, yazıçı isə ola biləcək Ģeyləri yazır. 

Lakin yazıçının iĢi tarixçidən daha çətindirsə də, 

hadisələrin düzgün təsvirini verməli olan tarixçiyə 

nisbətən onun imkanları da çoxdur. Yazıçı tarixdən quru 

və çılpaq faktları almır. O, bu faktlara ziynət verir, xəyal 

və fantaziya ilə onları zənginləĢdirir” (41, 6). Lakin  bu 

imkanlarla yanaĢı, C.CahanbaxĢ belə hesab edirdi ki, bədii 

ədəbiyyat “elmin qəbul etdiyi faktları təhrif etməyi 

sevmir”     (41, 6). Tənqidçi tarixi həqiqətlə bədii həqiqət 

arasındakı tarazlığın pozulmasını qeyri-estetik qəbul 

edərək hər iki hekayəni bu baxımdan tənqidə cəlb etmiĢdir. 

Hekayələrin ortaq cəhətlərini vurğulayan tənqidçi onların 
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fərqini ilk növbədə belə müəyyənləĢdirirdi: “Afaq” biĢkin 

bir yazıçının, “ġairin kədəri” isə təcrübəsi az bir gənc 

nasirin qələmindən çıxmıĢdır” (41, 6).  Tənqidçiyə görə, 

hekayələrin təmtəraqlı yazılması və tarixi faktların təhrif 

olunması onların ortaq xüsusiyyətlərindəndir. “Afaq” 

hekayəsində təhrif olunan faktlardan biri kimi, Nizaminin 

doğumu ilə Gəncə zəlzələsinin eyni tarixdə baĢ verməsi 

götürülür. Müəllif yazıçının bu təxəyyülünə qəti etiraz 

edərək faktın təhrifinin əsərə heç bir dəyər 

qazandırmadığını yazırdı: “Avtorun buna haqqı varmı? 

Bizcə yoxdur. Nizaminin zəlzələdə anadan olması əsərdə 

müəyyən bir Ģeyə kömək etmiĢ olsaydı, buna müəyyən 

haqq vermək mümkün idi” (41, 7). Nizaminin Həmdünyan 

kəndində yaĢaması, Afaqla burada tanıĢ olub evlənməsi 

kimi epizodlar da hekayənin qüsurları kimi sadalanırdı.  

C.CahanbaxĢ “ġairin kədəri” hekayəsi haqqında isə 

daha mənfi fikirdə idi: “Bu cəhətdən Məhərrəm 

Əlizadənin hekayəsi heç bir tənqidə davam gətirə bilmir. 

O, faktları tamamilə baĢ-ayaq edir. Hekayədə “Afaqın özü 

qaçıb gəlmiĢ bir qız kimi təsvir edilməsi” (41, 7) faktların 

eybəcərləĢdirilməsi kimi dəyərləndirilirdi. Müəllif 

hekayədə həyat həqiqətlərinə sadiq qalmamağı bədii 

həqiqətlərin də pozulmasına səbəb kimi izah edirdi: 

“Avtorun Gəncə-Kəpəz məsafəsini qarıĢdırması da bundan 

az gülünc deyildir. Məlum olduğu üzrə, Gəncə ilə Kəpəz 

arasında azı 40 kilometrlik bir məsafə vardır və Ģairin 

oraya ot yığmağa getdiyini göstərmək əfv edilməz bir 

qüsurdur” (41, 7). 

C.CahanbaxĢ bütün tənqidlərinə rəğmən, “Afaq” 

hekayəsini müvəffəqiyyətsiz hesab etmirdi və son söz 

olaraq yazırdı: “Ənvərin “Afaq”ı böyük Ģairin eskizini, 

Afaqın kədərli siluetini vermiĢdir. Bu hekayə bu yolda ilk 
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və ciddi təcrübə hesab edilsə də, Nizamidən danıĢan yaxĢı 

hekayə adlandırıla bilməz”(41, 8). “ġairin kədəri” 

hekayəsi isə tənqidçi tərəfindən bədii əsər kimi tamamilə 

inkar olunurdu: “Ġstər təmtərağa dərin bir həvəslə 

qapılması, istərsə də tarixi konkret situasiyanı düzgün əks 

etməməsi səbəbinə “ġairin kədəri” hekayə deyil, heç bir 

cəhətdən düĢünülməyən, Nizami və ya Afaq obrazını 

verməkdən çox uzaq olan bir qaralamadır” (41, 8). 

Müasir ədəbiyyatĢünaslıqda lirik-romantik üslubun 

aktual məsələlərdən biri kimi  Ənvər Mənmmədxanlının 

da bədii nəsri tədqiqat obyektinə çevrilmiĢdir. Məleykə 

Eyyub qızı Hüseynovanın “Ə.Məmmədxanlı və 

Azərbaycan nəsrində lirik-romantik üslub” adlı namizədlik 

monoqrafiyasında “Afaq” hekayəsinə qısa olsa da, 

toxunulmuĢdur. Tədqiqat iĢində hekayə sənətkarlıq 

xüsusiyyətlərinə, özünəməxsusluqlara görə yüksək 

qiymətləndirilir. Xüsusilə, romantik üsluba xas olaraq, 

fikrin simvollar vasitəsilə çatdırılması tədqiqatçının 

diqqətini çəkmiĢdir: ““Afaq” hekayəsində dahi 

Azərbaycan Ģairi Nizaminin ülvi sevgisindən danıĢılır. 

Lirik ovqat üzərində köklənmiĢ bu hekayə simvolik 

ovqatla baĢlayır. Zülmət gecədə yolçu gedir. ĠĢıq görmək 

ümidi ilə irəliləyən yolçu xarabalığa çatır. O, rast gəldiyi 

qocaya deyir: “Dünya hələ qaranlıq, insanın yolu çətindir. 

Amma qabaqda iĢıq görən yolçu yorulmaz” (93, 90).  Bu 

qərib yolçu Ģair Nizamidir. Hekayə bütövlükdə belə 

quruculuq baĢlanğıcının üzərində qurulmuĢdur” (93, 90). 

Tədqiqatçı təsviri ifadələrə xüsusi diqqətlə yanaĢaraq 

onların simvolik mənalarını açmağa çalıĢır: “Afaqın gəliĢi 

ilə həm Nizaminin, həm də kəndin həyatında yeni bir 

mərhələ baĢlanır. Yazıçı bu yeni mərhələni orijinal bir 

detalla dolğun Ģəkildə ifadə edə bilmiĢdir. Onların 
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bağçaları müxtəlif paslı silahlarla dolu idi. “O gündən Ģair 

ilə Afaq bağçalarını paslanmıĢ nizə, qalxan  və qılınc 

parçalarından təmizlədilər, torpağı təzədən qazıb oyatdılar, 

ləklərə çiçək, yonca toxumu səpib, çəpər boyu cavan 

ağaclar əkdilər” (93, 92). M.Hüseynova  hekayədə qadın 

və silah anlayıĢlarını simvolik obraz kimi 

səciyyələndirərək yazır: “Qadın mifologiyadakı həyatın 

davamçılarının təminatçısı, deməli, yaradıcı – qurucu 

funksiyasını burada da qoruyub saxlayır. Afaq (qadın) 

bağçanı (təbiəti-təbiiliyi, bərəkət məkanını) silahlardan 

(dağıdıcılardan) təmizləyir. Yazıçı adi bir epizodda lirik 

simvollardan məharətlə istifadə edərək qlobal məsələlər 

qaldıra bilmiĢdir. Maraqlı və təqdirəlayiq haldır ki, yazıçı 

məlum simvolları emosional tutumla yükləyərək 

hekayənin ümumi lirik ovqatını qoruyub saxlaya 

bilmiĢdir” (93, 93). M.Hüseynovanın araĢdırması bu günə 

qədər “Afaq” hekayəsinin ala bilmədiyi elmi dəyərinin 

verilməsi baxımından təqdirəlayiqdir.  Tədqiqatçı əsərin 

sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin özünəməxsusluqlarını üzə 

çıxara bilməklə sənət nümunəsi kimi göz önündə daha 

obyektiv və inandırıcı canlandırmıĢdır.   

Cəlal Məmmədovun rus dilində olan “Portret” 

hekayəsi Nizami Gəncəvi Ģəxsiyyətinin və yaradıcılığının 

öz dövründə yüksək qiymətləndirilməsi mövzusundadır. 

Dövrün ən məĢhur miniatür ustası, rəssamı Sultan Hüseyn 

fikirli halda pəncərənin qarĢısında oturduğu zaman xanın 

adamı gələrək onu saraya dəvət edir. Rəssamı baĢdan-baĢa 

xalılarla döĢənmiĢ zala gətirirlər. Burada hər Ģeyin qızıla 

bürünməyi onun ruhunu sıxır, “yorğun xidmətçilər 

ağalarını, ağalar da bir-birlərini sevmirdilər və  hamı 

burada yalnız qızılı, var-dövləti sevirdi...” (204, 17). 
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Rəssam gələrkən oturduğu yerdən qalxmayan 

vəzirdən sifariĢ alır:  

“-Qocalıq çağında bəxtin gətirdi, Sultan Hüseyn. 

Böyük xoĢbəxtlik payı düĢdü bəxtinə. Sən ən böyük xalı 

üçün xanlıqda ən böyük olan adamın rəsmini çəkməlisən. 

Vəzir bu sifariĢin xandan olduğunu vurğulayır:  

“- Bizim ağamızın əmridir bu.  

Sultan Hüseyn isə dərin fikrə qərq olaraq deyir:  

-Sizin ağanız bilirmi ki, Quran canlı insan rəsmini 

çəkməyi qadağan edir?  

Vəzir rəssamın cavabından hiddətlənərək deyir:  

“-Xan yerdə Allahın kölgəsidir. Onun iĢlərinə 

qarıĢmaq sənə düĢməz, qoca... Quran təəssübkeĢi kimi 

özünü göstərmə. Əgər səndə Ģeytani istedad olmasaydı, 

çoxdan sənin sümüklərini torpağa gömmüĢdülər. Get, iĢlə! 

Qoca evə dönür (204, 17)”.  

Müəllif təbiətin görünüĢü ilə qoca rəssamın 

duyğuları arasında analogiya yaradır: “Ac çaqqallar 

gecələr ulayır, vəhĢi bayquĢlar kədərli nəğmələr 

oxuyurdular... Sultan Hüseyn səhraları, dağları və dərələri  

fikirli dolaĢırdı... Sultan Hüseyn düĢünürdü: “Əzab çəkən 

vətənin adamları arasında kim  əbədi bəzək olacaq ən 

böyük xalı üçün ilham verə bilər?”.  Sultan Hüseyn hara 

qədəm basırsa Nizami Gəncəvinin Ģöhrətini görür, Ģəninə 

tərifləri eĢidirdi.  Zəmilərdə çalıĢan, alnından qan-tər axan 

kəndlilər onun Ģeirlərini oxuyurdular. Bazarlarda, yaĢıl 

ağacların budaqları altında oturub sazı köksünə sıxan 

aĢıqlar onun dastanlarını söyləyirdilər. Kərpickəsən Aslan 

tikdiyi binanı ərsəyə gətirmək üçün Fərhadın qüvvəsindən 

ilham alırdı” (204, 17-18). 

“...Qoca ancaq axĢam evə qayıtdı və iĢə baĢladı. 

Zəhmətindən ilhama gəldiyi üçün günlərin sürətlə və hiss 
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olunmadan ötdüyünü gördü. Xanın qarĢısında rəsmin 

sərgilənəcəyi o məĢum gün yetiĢdi. Rəsmi görən xan cəld 

onun üzərindən örtüyü atdı. Xan qalxdı. Hamı yerindən 

sıçradı. Əllər xəncərdə idi, gözlər zəhərli oxa bənzəyərək, 

sarayın rahatlığını pozaraq  parıldayırdı. Xan o biri otağa 

keçdi. O gündən sonra qoca rəssam təkliyə məhkum edildi, 

halbuki onun ən çox qorxduğu bir Ģey yalnızlıq idi. Bu 

yalnızlıqda qəlbinə ən yaxın həmdəmini arayan Sultan 

Hüseyn bir gün o dostu tapacağına da ümid edirdisə də, 

fikirləĢirdi: “Niyə mən belə sərt cəzalandım?” Qəfildən 

daxmanın qapısı açılır, içəri bir adam daxil olur. Artıq 

doqquz gün olar ki, arzu olunan  qonağın ayağı dəyməyən 

astanada  o dayanmıĢdı, Ġlyas Nizami. Sultan Hüseyn 

ayağa qalxdı və iki usanmaz qoca üz-üzə dayandılar: “Ah, 

Ġlyas! Gəldin!... Nadir halda və həmçinin istehzayla həyat 

üzümə gülüb...Və budur... Ġlk dəfədir ki, həyat mənimlə 

bərabər gülür...Sağ ol...” (204, 19-20). Sonra isə qapı 

açılaraq, kəndlilər də içəri daxil olurlar. Göründüyü kimi, 

hekayənin məzmunu həm mənalı, həm də təsirlidir. Sənətə 

verilən qiymət Cəlal Məmmədovun sənətkarlığı sayəsində 

öz yüksək bədii ifadəsini tapmıĢdır. Lakin nədənsə, bu 

hekayə üzə çıxarılmamıĢdır. Yalnız Solmaz Zeynalovanın 

monoqrafiyasında təhlil olunduğunu görə bildik. 

Nizami Gəncəvinin böyük dühasına həsr olunmuĢ 

kiçik hekayələr bütün əskik yönlərinə baxmayaraq tarixi 

əsərlərin yazılmasında ilk təcrübələr kimi bu gün də öz 

bədii-estetik dəyərini itirməmiĢdir. 
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Aran, Gəncəbasar, Ģeir yuvası, 

Hələ telli sazın gözəl havası! 

Orda ozanlardan dərs alıbdırlar, 

Atabəy yurduna səs salıbdırlar. 

Gəncə – anasıdır bütün Aranın, 

ġairi xoĢbəxtdir belə ananın”   

 

Nəriman Həsənzadə  

Xalq şairi 

 

 

 

 



 

146 

 

AZƏRBAYCAN DRAMATURGİYASINDA  

NİZAMİ GƏNCƏVİYƏ HƏSR EDİLMİŞ SƏHNƏ 

ƏSƏRLƏRİ 

 

XX əsrin qırxıncı illərində Nizami Gəncəvinin 

yubileyinə hazırlıq ərəfəsində Azərbaycan bədii nəsrində, 

poeziyasında Ģairin ədəbi portretinin yaradılması aktual 

olduğu kimi, Nizami obrazının səhnəyə gətirilməsi də söz 

yaradıcılığının cari məsələsinə çevrilmiĢdir. Nizami 

Gəncəvinin yaradıcılığı ədəbiyyatımızın ən parlaq 

səhifələrini təĢkil etdiyi kimi, Ģairin yaĢayıb-yaratdığı XII 

əsr də tariximizin “qızıl dövrü” adlandırılmağa layiq 

səhifələrindəndir.  XII əsrin ictimai-siyasi prosesləri 

kontekstində Nizami Gəncəvinin həyatının öyrənilməsi və 

bədii təsviri sənətkarlardan xüsusi hazırlıq və səriĢtə tələb 

edirdi. Buna görə də  dramaturgiyada Nizami irsinin 

təbliği istiqamətində bədii yaradıcılıqla yanaĢı, 

nizamiĢünaslıqla da məĢğul olan görkəmli ədiblərimizin 

fəaliyyətini izləyirik. S.Vurğunun “Fərhad və ġirin”, 

Mehdi Hüseynin “Nizami”, Abdulla ġaiqin “NüĢabə” 

əsərləri ədəbiyyatĢünaslıq fəaliyyətinin nəticəsində 

yaranıb.  

Mehdi Hüseyn “Nizami” dramında Ģairin həyat və 

fəaliyyətini əsas götürərək bu fonda dövrün ictimai-siyasi 

məsələlərini, xalq məiĢətini səhnədə canlandırmağa 

çalıĢmıĢdır. Əsərin diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən 

birincisi Nizaminin  Ģəxsiyyətinin onun fəaliyyət 

göstərdiyi ədəbi mühit kontekstində iĢıqlandırılmasıdır. 

Dramda Qivami, Məhsəti, ġirvanĢahlar sarayının məddah 

Ģairlərindən biri kimi göstərilən Munis obrazlarının 

yaradılması Nizaminin ədəbi Ģəxsiyyətinin müəllif 

mövqeyindən çoxtərəfli iĢıqlandırılmasına xidmət göstərir. 
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Qivami Nizaminin qardaĢı kimi təqdim olunur. Ədəbiyyat 

tarixindən də məlum olduğu kimi, bəzi qaynaqlarda onun 

Nizaminin qardaĢı, bir sıralarında isə əmisi oğlu olduğu 

göstərilir. Məhəmmədəli Tərbiyət bu məsələyə  toxunaraq 

yazırdı: “Bəzi tarixçilərin dediyinə görə, o, Nizami 

Gəncəvinin doğma qardaĢı,  ya da onun əmisi oğlu olmuĢ 

və onların ikisi də Arif Əxi Fərəcin müridi idilər” (187, 

64). Qivami Mütərrəzinin yaradıcılığından qalan Ģeir 

parçalarında dövrandan narazılıq və Ģikayət motivləri, 

ictimai tənqid və didaktika əsas yer tutur. Mehdi Hüseynin 

təsvir etdiyi  obrazın xüsusiyyətləri də bu faktlarla qismən 

səsləĢir. Qivami Nizami Gəncəvi ilə müqayisədə  zahirən 

bədbin xarakteri ilə yadda qalır:  

“Nizami: Bəsdir, bu qədər içməkdən yorulmadınmı? 

Qivami: Ġçməkdən yorulmamıĢam, amma 

yaĢamaqdan yorulmuĢam. (Ürəyini göstərərək) Bax, 

burada o qədər dərdim var ki... ġahlar sənin qədrini 

bilmədi. Hamı səndən üz döndərdi. Mən bilirəm. Nə qədər 

kefli olsam da, eh... Mən heç, mən gəldi-gedərəm. Amma 

sən daima yaĢayacaqsan. Bu həyat məni sıxır...” (84, 112). 

Lakin bu, sadəcə zəmanədən Ģikayətlərin dilə 

gətirilməsinin təzahürüdür. Qivaminin əsl xarakteri 

Nizami ilə ilk dialoqunda üzə çıxır:  

“Nizami: QardaĢım, sən həyatdan doymuĢ adamlara 

bənzəyirsən... 

Qivami: Yanılırsan... Əzizim.., bu geniĢ dünya bir 

süfrədir, mən də bu süfrədən gözü doymamıĢ bir 

müsafir...”  (84, 81). 

Mehdi Hüseyn XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 

sufi baxıĢları sezə bilmədiyindən klassik ədəbiyyatda mey, 

meyxana, saqi kəlmələrinin mənasını təhrifə uğradaraq 

sözün müstəqim mənasında qəbul etdiyinə görə, Qivami 
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və Nizamini Ģərabxor kimi təsvir etmiĢdir. ġərab ĢüĢəsi 

Qivaminin əlindən düĢmür, daha çox Cəlil 

Məmmədquluzadənin “kefli Ġskəndər”ini xatırladır: 

“Xədicə: Oğlum, bəsdir, bu içki zəhrimardan 

doymadınmı? 

Qivami: Oh, ana, ürəyim xarab olar... Ona hər nə 

deyirsən, de, zəhrimar demə. Mənə bu dünyanı sevdirən 

Ģərabdır” (84, 82). 

Mehdi Hüseynin “Nizami” dramı yazıldığı dövrdən 

etibarən elmi təhlillərə cəlb edilmiĢdir və bu kimi ciddi 

qüsurlarına görə ədəbi tənqidin haqlı iradlarına məruz 

qalmıĢdır. Əsər geniĢ ədəbi dairədə müzakirə olunmuĢdur 

ki, burada Mirzə Ġbrahimovun məruzəsi xüsusi əhəmiyyət 

daĢıyır. M.Ġbrahim əsərin süjet xəttinin inkiĢafı ilə bağlı 

olaraq söyləyirdi: “Nizami” draması iki ruhi vəziyyətin, 

iki motivin, iki xəttin inkiĢafından doğmuĢdur. Bu 

motivlər vətənpərvərlik və sevgi motivləridir” (107, 3). 

Tənqidçi görkəmli ədibin “Nizami” dramının ciddi 

qüsurlarından biri kimi Ģairin dolğun obrazını yarada 

bilməməsini görürdü.  “Deyə bilərik ki, Mehdi yoldaĢ 

Nizami xarakterinin ancaq bir cəhətini, onun ən lirik 

cəhətini götürmüĢdür. Bu, doğrudan da, belədir. Nizami 

ruhi Ģadlığın yüksək zirvəsini yaĢadığı zaman belə ney 

kimi nalə edir. Hərgah müəllif Nizami obrazını yaratmağı 

öz qarĢısına məqsəd qoymamıĢsa, onda nahaq yerə onu 

bütün intriqaların, bütün hadisələrin göbəyinə, yəni 

dramatik konfliktin mərkəzinə çəkməyə cəhd edir. Madam 

ki, Nizami bu planda verilir, onda obrazda onun müəyyən 

dərəcədə əsl poetik dühasının qüdrətini görmək 

istəyirik”(107, 3). Həqiqətən də, dramda Nizami 

Gəncəvinin Ģəxsiyyətinə aid tarixi-siyasi-dini dünyagörüĢə 

malik mütəfəkkirlik xüsusiyyətini görə bilmirik (107, 3). 
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Ġbrahim Mirzə “Nizami” dramının bu nöqsan 

cəhətini bir daha vurğulayaraq yazırdı: “DüĢdüyü 

situasiyalar daxilində Nizami obrazının birtərəfli inkiĢafı 

drama üçün əsas və böyük nöqsandır” (107, 3). 

Tənqidçi Nizaminin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin 

təsvirindən də razı qala bilmirdi: “Nizami” dramının daha 

bəzi xırda nöqsanları vardır. Məsələn, həddindən artıq 

hazır Ģeirlərdən istifadə etmək, Məhsəti xəttinin zəifliyi və 

onun daĢa qalaq olunmasının dramatik olaraq 

əsaslandırılmaması, Nizaminin axırda Midiya dövlətindən 

danıĢması və sairə bu cür nöqsanlardandır” (107, 4). 

Ġbrahim Mirzə haqlı olaraq Mehdi Hüseynin 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində “Nizami” dramının 

mühüm bir mövqe qazana bilmədiyini, tarixi əsərlər 

sırasında mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilmədiyini yazırdı: 

“Dünya ədəbiyyatı təcrübəsi göstərir ki, ümumiyyətlə, 

tarixi-bədii əsərlər bu və ya baĢqa bir xalqın ədəbiyyatında 

daha çox o zaman əmələ gəlir ki, ümumi mədəni və o 

cümlədən, ədəbi inkiĢafla birlikdə, xalq öz keçmiĢinə və 

gələcək həyat yollarına açıq gözlə və dərin bir hüĢyarlıqla 

baxa bilsin. Xalqı böyük bəĢəri əməllər, yüksək siyasi 

məqsədlər, azadlıq, istiqlaliyyət məsələləri düĢündürsün. 

Çünki tarixi bədii əsərlərin əsasında hər Ģeydən əvvəl 

tarixçinin böyük dövlət fikirləri və dərin fəlsəfəsi durur. 

Esxil, Evripid, Sofoklun tarixi tragediyaları, Nizaminin 

ölməz epopeyaları, ġekspirin tarixi əsərləri, PuĢkinin 

“Boris Qodunov”u  və sair əsərlər də ancaq belə bir 

zəmində yaranmıĢdır” (107, 4). Mehdi Hüseynin “Nizami” 

dramı hətta öz dövründə tarixi dramın qarĢısına qoyulan 

bədii-estetik tələblərə cavab verə bilmədiyindən 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində görkəmli yer qazana 

bilməmiĢdir”  (107, 4). Bu gün də tədqiqatçıların eyni 
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fikirlə çıxıĢ etmələrinə təsadüf edirik.  Zəminə Mehdiağa 

qızı Axundova “Tarixi pyeslərin Azərbaycan teatrında 

səhnə təcəssümü” əsərində yazır:  

“Adil Ġsgəndərovun bütün yaradıcılıq səylərinə 

baxmayaraq, tamaĢada monumental əzəmət arzu olunan 

səviyyədə deyildi. “Nizami” tamaĢası “Vaqif” səviyyəsinə 

yüksələ bilməmiĢdi. Bu da dramaturqun Nizami Gəncəvi 

və onun yaĢadığı ictimai-siyasi və tarixi dövrü dram 

janrının vacib poetika göstəriciləri çərçivəsində zəif həll 

etdiyini göstərirdi” (8, 63).  

Lakin hələ öz dövrünün ədəbi-tənqidinin obyektiv 

yanaĢmasının mənfi qiymətini alan “Nizami” dramının 

bugünkü tədqiqatlardan aldığı qiymətlər bəzən inandırıcı 

görünmür. Məsələn, BDU-nun Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı kafedrasının müəllim kollektivi tərəfindən 

yazılmıĢ “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyində 

səslənən əsərin “bu gün də bədii, tərbiyəvi əhəmiyyətini” 

(143, 257) itirməməsi fikrinə oxucunu inandırmaq 

çətindir. Dərslikdə Nizaminin həyatı və dövrü ilə bağlı 

tarixi faktların verilməsi və yazıçı təxəyyülü haqqında 

yazılır: “Əsərdə təsvir olunan hadisələr Nizaminin 

həyatına və yaĢadığı dövrə aid faktlara, tarixi həqiqətə 

əsaslansa da, burada yazıçının poetik axtarıĢları, yaradıcı 

təxəyyülü daha üstün yer tutur” (143, 397). Halbuki, 

Ġbrahim Mirzə vaxtında operativ olaraq əsərdə tarixi və 

bədii həqiqətlər kontekstində yol verilən ciddi qüsurlara öz 

münasibətini bildirərək yazırdı: “Aydın məsələdir ki, 

drama, tarixi Ģəxsiyyətlər və hadisələr əsiri ola bilməz 

prinsipi heç bir müəllifə haqq vermir ki, o, bir xalq və ya 

millətin həyatında əhəmiyyətli rol oynamıĢ böyük 

Ģəxsiyyətləri bir pərdəyə, kölgəsində dincəlmək mümkün 

olan bir ağaca çevirsin. Öz adının qədrini bilən, öz sənətini 
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az-çox sevən heç bir sənətkar, müəyyən mövcud tarixi 

Ģəxsiyyətin adı altında ağlına gələn hadisələri uydurmaz. 

Belə olsaydı, məsələn, mən macəralı romanlarda olan 

kimi, müxtəlif tükürpədici hadisələr uydurar və sonra da 

avantyuristik xarakter daĢıyan qəhrəmanı, tutaq ki, 

“Böyük Ġskəndər” deyə adlandırardım. Əlbəttə ki, yazıçı 

vicdanı buna yol verməməlidir. Demək, belə nəticə çıxır 

ki, tarixi hadisə və Ģəxsiyyətlərə həsr edilmiĢ əsərlər hər 

halda müəyyən Ģərtlər və çərçivələrlə məhdudlanır. Bu 

nöqteyi-nəzərdən bizcə, “Nizami”də əhəmiyyətli 

nöqsanlar yox deyildir.  Biz Mehdi Hüseyn yoldaĢın 

yazdığı və Əfqanlı yoldaĢın ifa etdiyi Nizamiyə baxdıqda 

təbii olaraq düĢünürük: görəsən, bu Nizami “Leyli və 

Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “Ġsgəndərnamə” və sairə ölməz 

əsərləri yaradacaq bir dühaya malikdirmi?” (107, 4). 

Tənqidçi öz iradlarında çox haqlıdır. Əsərdə 

Nizaminin Ģərab içən kimi təqdim edilməsi Ģairin 

əsərlərini oxuyan sıravi oxucu üçün belə qeyri-təbii 

görünəcəkdir: “Nizami: Bax, mən yeni əsərimi yazıb 

qurtarmıĢam... Bizim sevincimizdən ümidsizlər, 

gözüyaĢlılar, dərdi-səri olan bütün insanlar ilham alıb 

sevinəcəklər. Səninlə qabaq-qabağa oturub doyunca Ģərab 

içəcəyəm. Durma, dostumuz Yusifin ovladığı ceyranı 

apar, təndirdə qızartsınlar” (84, 114). 

Mehdi Hüseyni bu fikirlərinə görə mühakimə etmək 

də çətindir. Çünki Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsərində 

Ģairin Ģərabla bağlı söylədiyi sözlərin təsəvvüfi mənasının 

bu dövrdə anlaĢılmaması dramaturqun yanlıĢ nəticə 

çıxarmasına əsas vermiĢdir:  
 

“Saqi, harda qaldın? Mən meypərəstəm? 

Doldur piyaləni, onsuz da məstəm! 

O, göz yaĢı kimi saf olan Ģərab 
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AĢiq məzhəbində sayılır səvab! 

Onu bu ümidlə içirəm ki, mən, 

Qurtara könlümü dərddən, ələmdən. 

Yolumun üstündə duran Ģirə bax, 

O Ģir – qəm Ģiridir, onu azdıraq. 

Əzəllər həmdəmin olardı Ģadlıq, 

O adam deyiləm, deyiləm artıq... 

Saqi, ver Ģərabı, dərdimə bir qal! 

Söz mənim oduma nal atmıĢdır, nal! 

Ver o Ģərabı ki, açardır iĢə, 

Ruh ilə ruh kimi girir saziĢə!” (64, 209). 

 

Lakin bir məsələni də nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, 

Ģair özü “Ġsgəndərnamə” əsərində daha açıq tərzdə dediyi 

Ģərabın sərxoĢ edən içki mənasında iĢlənmədiyini 

vurğulayaraq   sufi baxıĢlarını ortaya qoyurdu: 

 

“Qəbrimə gələrkən qədəhi doldur, 

Nizami yatdığı yerə qədəh vur. 

Ey uğurlu Xızır, sanma ki, mənim 

Bu meydən içilən meydir məqsədim. 

O böyük Tanrıya aydındır bu iĢ, 

Ömrümdə dilimə Ģərab dəyməmiĢ. 

Bu dilim, dodağım görmüĢ isə cam, 

Olsun Nizamiyə hər halal – haram”  (64, 399). 

 

Göründüyü kimi, Nizami leksikonunda mey, Ģərab 

kəlmələri təsəvvüf anlayıĢlarıdır ki, sovet ədəbiyyatında 

əhəmiyyət verilməyərək bədii söz sənətində bir sıra 

təhriflərə qəsdən yol açılmasına səbəb olmuĢdur. 
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Təsəvvüf terminləri lüğətində bir sıra sözlərin 

izahına müraciət edərək fikrimizin sübutu üçün dəlil 

gətiririk: 

“Meyxana-farsca, içki içilən yer deməkdir. Qulun 

eĢq və Ģövqlə Rəbbinə münacat yeri. Kamil arifin Allah 

eĢqiylə dolmuĢ könlü, təkkə, lahuti aləm”. 

Zahid sual edərsə ki,  meydən nədir murad? 

Bizdə səfadır, onda küdurət (pislik)-cavab ona” 

(212, 183). 

“M.Füzuli: 

Mey: Farsca, Ģərab  deməkdir. Qüvvətli eĢq və 

bunun verdiyi Ģövq. Sufilər bu vəziyyətdə  ikən 

əməllərində qüsura yol verməzlər. 

Meydir mihəkki aĢıkan, aĢub-ı dil aram-ı can, 

Sərmaye-i pir-i mugan piraye-i bəzm-i sanəm”   

(212, 182). 

                                                                    

Göründüyü  kimi, “mey” məcazi bir mənaya 

malikdir, içki deyildir. 

“Saaqa-Saqi: Ərəbcə, suçu deməkdir. Fəyyaz-ı 

mütlək, sevgi və feyzin qaynağı olan Allah, mürĢid  kimi 

mənaları vardır. Ġçki məclisində qədəhlərlə içki paylayan 

Ģəxsə saqi deyilir. 

Saqinamə: Divan Ģairlərinin saqi və Ģərabın 

tərifləməsi  və  saqidən Ģərab istənilməsi  mövzusunda 

yazdıqları mənzumələr haqqında istifadə olunan bir 

ifadədir” (212, 226). 

“ġərab: Ərəbcə içiləcək Ģey mənasında bir kəlmədir. 

EĢq və məhəbbət  mənasında iĢlənir. CoĢqun eĢq halları ki, 

bu durumdakı Ģəxs eĢqdə sədaqət imtahanından keçər. 

Kamala yetiĢənlərin  halı budur” (212, 252). 
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“Ġki növ  Ģərab  vardır: Biri maddi, dünyəvi, alkaqolu 

ehtiva edən içilməsi haram olan içkidir  ki, bu, içiləndə 

insanı sərxoĢ edər. Digər Ģərab  isə eĢq Ģərabıdır. Allahı 

sevməkdən qaynaqlanan zövqün nəticəsi olaraq ortaya 

çıxan bir növ  məstlik, melanxoliya halıdır. Sufilər bu 

baxımdan, içmədən sərxoĢ olanlardır, deyə tanınırlar. 

Mərifət  içmədən  məna sərxoĢu olmaqdadır. Hər iki 

sərxoĢda ortaq bəzi özəlliklər vardır. Bunlardan biri, hər 

ikisi üçün xarici aləmin bir mənası yoxdur; sərxoĢluq hər 

iki qrupu zahiri dünya ilə  əlaqəli bir sıra münasibətlərdən 

kəsmiĢdir, ikisi arasındakı çox fərqdən digəri də budur: 

Məna sərxoĢunda qaraciyərdən qaynaqlandığı söylənilən  

iç hərarət  maddi Ģərab içəndə olmaz” (212, 252-253). 

 Əlbəttə ki, bu həqiqətləri nəzərə almadan bədii sənət 

nümunəsinə yanaĢmaqla sovet ədəbiyyatında Ģüurlu 

Ģəkildə böyük təhriflərə yol açılmıĢdır. Yavuz Axundlu 

tarixi əsərlərdə faktların təhrifinin yanlıĢlığı haqqında 

yazır: “Bəziləri qəhrəmanı müasirləĢdirib, müasir dövrün 

ruporuna çevirirlər. Bu isə tarixi prosesi təhrifə aparıb 

çıxarır” (9, 210). M.Qorki yazırdı ki, ədəbiyyatın əsas 

vəzifəsi elə obrazlar yaratmaqdır ki, onlarda təsvir edilən 

dövr tarixən düzgün əks olunsun” (9, 210). 

Ə.T.Xələfov Mehdi Hüseynin “Nizami” dramının 

məzmunu haqqında yazırdı: “Dramda bütün hadisələr iki 

xətt üzrə inkiĢaf edir. Bu xətlərdən biri lirik və 

romantikdir; Nizami ilə Afaqın eĢq macərası, ailə 

məhəbbəti nəql edilir. Ġkinci xətt ictimai-siyasi və 

qəhrəmanlıq  xarakterində olub Əbdək və onun vətən 

müdafiəsi ideyalarını göstərir. Bu iki xətt əsərdə vəhdət 

təĢkil edir. Əsərin qəhrəmanı Nizamidir. O, Ģairdir, 

gözəllik və məhəbbət tərənnümçüsüdür. Eyni zamanda 

böyük bir vətənpərvər, məzlumların sadiq dostu və 
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müdafiəçisi, zorakı hakimiyyətin düĢməni, dar düĢüncəli 

və riyakarlar qarĢısında baĢ əyməyən məğrur bir 

qəhramandır. Xəzərlərin Azərbaycana, çiçəkli Bərdə 

Ģəhərinə hücumu, dinc əhalinin baĢına gətirdiyi müsibət və 

fəlakətlər, gözəl Ģəhərin viran edilməsi, qadın və uĢaqların 

öldürülməsi, bərdəlilərin düĢmənə qarĢı son nəfəsədək 

döyüĢməsi dramada real və qabarıq cizgilərlə göstərilir” 

(99, 22). 

“Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyində isə 

“Nizami” əsərinin üç problem ətrafında formalaĢması 

qeyd olunur: “Adından göründüyü kimi, dramın baĢ 

qəhrəmanı Nizamidir. Müəllif onun mənəvi dünyasını, 

ictimai fəaliyyətini və fərdi həyatını daha çox üç problem 

ətrafında ümumiləĢdirməyə çalıĢmıĢdır. M.Hüseynin 

yaratdığı Nizami dərin elmi, fəlsəfi, poetik dühası ilə 

dövrünün bütün sənətkarlarından yüksəkdə dayanan böyük 

Ģair, həmiĢə doğma yurdunun və xalqının taleyini 

düĢünən, onun hüquq və ləyaqətini müdafiə edən 

mütəfəkkir bir Ģəxsiyyət, həm də bütün varlığı ilə sevən və 

bu məhəbbəti öz həyatının məzmunu, ilhamının tükənməz 

mənbəyi hesab edən bir aĢiqdir” (143, 398). 

M.Hüseynin klassik ədəbiyyata dair yazılarının 

hamısı onun yaradıcılıq tərcümeyi-halı ilə bağlı olmuĢdur. 

Məsələn, “Nizaminin sevgi fəlsəfəsi” (1940) məqaləsini 

yazanda “Nizami” dramı üzərində iĢləyirdi. “Səadət və 

məhəbbət müğənnisi” məqaləsində ədib fikirlərini bir az 

da geniĢləndirərək Nizaminin sevgi fəlsəfəsini bir çox 

tərəfləri ilə  iĢıqlandırırdı.  Bu cəhəti də nəzərdə tutmaq 

vacibdir ki, M.Hüseyn haqqqında yazdığı klassiklərlə alim 

və tənqidçidən çox bir sənətkar kimi maraqlanmıĢdır. 

Məsələn: “Səadət və məhəbbət müğənnisi” məqaləsini 

belə baĢlayırdı: “Nizaminin əsərlərində səkkiz əsrə yaxın 



 

156 

 

uzun bir dövrün ağır imtahanlarından çıxan və 

köhnəlməyən cəhət hansıdır?” M.F.Axundov və Cəlil 

Məmmədquluzadə, A.S.PuĢkin və M.Qorki, həmçinin 

sovet dövrünün C.Cabbarlı, S.Vurğun kimi böyük 

nümayəndələrindən yazanda da bilavasitə, ya dolayısı ilə 

bu suala cavab axtarmıĢ, əsərlərinə ölməzlik möhürü 

vurulmuĢ bu sənətkarların böyüklüyünün sirrini izah 

etmək istəmiĢdir” (172, 270-271). 

Tənqidçi Nizami romantizminin mütərəqqi 

mahiyyətini haqlı olaraq humanizm ideyaları ilə insana, 

birinci növbədə, zəhmətkeĢlərə münasibətlə 

əlaqələndirmiĢdir. Doğrudan da, Ģairin romantik tülə 

bürüyərək təqdim etdiyi mənalı əfsanə və rəvayətlər, gözəl 

həyat, parlaq gələcək haqqında arzuları, nəhayət, açıq bir 

rəğbətlə canlandırılmıĢ xəyali cəmiyyətdə hökm sürən 

ictimai qayda-qanunlar, cəmiyyət üzvlərinin qarĢılıqlı 

əlaqəsi, insanı tale ilə barıĢmağa, dözməyə deyil, gələcək 

haqqında xəyal bəsləməyə çağırır, ümidsizlik, ya 

arxayınlıq yox, narahatlıq və fəallıq arzusu doğururdu  

(172, 270-271). M.Hüseynin bu baxıĢları əsərdə də öz 

əksini tapırdı: 

“Qivami: QardaĢım, göydə axtardığın ulduzu 

tapdınmı? (84, 89). 

Nizami: Yox, əzizim, mən o ulduzu yerdə 

tapacağam. O yalnız gecələr deyil, gündüzlər də 

parlayacaq” (84, 89). 

Yaxud, “Yusif, mehriban dostum, qalx, o dünyada 

çox yatacaqsan, indidən hayıfını al...” (84, 89). 

Yəhya Seyidov “Mehdi Hüseynin yaradıcılıq yolu” 

monoqrafiyasında haqlı olaraq “Nizami” dramının 

yazıldığı dövr üçün əhəmiyyətindən, bu dövrdə ictimai 

Ģüura təsir edən ideya istiqamətindən bəhs açaraq yazır: 
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“Ədibin tərcümeyi-halından göründüyü kimi, böyük 

sənətkar, xalqın oğlu, vətənpərvər bir xadim olan 

Nizaminin Ģəxsiyyəti onu cəlb edir və düĢündürürdü. 

Böyük Vətən müharibəsi ərəfəsində o, “Nizami” dramı 

üzərində iĢləyirdi. Sülh dövründə baĢlanıb, müharibənin 

qızğın günlərində qurtaran bu əsərdə vətənə məhəbbət 

tərənnüm edən səhnələrin ilk planda göstərilməsi təbii 

olub, əsərin əhəmiyyətini və aktuallığını daha da artırırdı. 

TamaĢa salonunu dolduranlar Nizami və Əbdəkin vətəni 

müdafiə haqqında odlu sözlərini bilavasitə özlərinə çağırıĢ 

kimi qəbul edir və alqıĢlayırdılar” (174, 97). 

““Nizami” dramının ideya istiqamətini yazıldığı 

dövrün reallıqları kontekstində baĢa düĢmək üçün Mehdi 

Hüseynin əsər haqqında öz fikirləri də əhəmiyyətsiz 

deyildir: “...Nizami, hər Ģeydən əvvəl böyük bir insandır... 

Əgər mən “Xəmsə”nin fəlsəfəsini səhnə dilinə tərcümə 

etməyə baĢlasaydım, çox faydasız bir iĢ görmüĢ olardım. 

Mən onun əsərlərindən yüz və ya iki yüz aforizm toplayıb 

səhnədə yerli-yersiz təkrar edə bilərdim...  

Lakin mən buna ehtiyac görmədim. Mən yalnız 

“Nizaminin gözlərindən oxunan məhəbbəti bütün insanlar 

arasında bölüĢdürsələr də hamıya pay düĢər” – dedim və 

onun bədii obrazını yaradarkən, həqiqi Nizamini, böyük 

insanı və insanpərvəri göstərmək istədim...” (81, 5). 

Yəhya Seyidov da Mehdi Hüseynin fikrinin qüvvəti olaraq 

təsdiq edir ki, “Ümumiyyətlə, Nizami haqqında yazanlar 

bu əsərdə iki əsas motivin, vətənpərvərlik və sevgi 

motivlərinin hakim olduğunu qeyd etmiĢlər, həm də Mirzə 

Ġbrahimovun haqlı olaraq göstərdiyi kimi, vətənpərvərlik 

hissi ilk plana çəkilərək qabardılmıĢ, qəhrəmanların sevgi 

və məhəbbətləri də bu müqəddəs hissə tabe tutulmuĢdur” 

(174, 99). 
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Mehdi Hüseynin “Nizami” dramı müasir bədii-

estetik dəyərlərin tələblərinə cavab verməsə də, ədəbiyyat 

tariximizin silinməz səhifəsini təĢkil etdiyindən 

öyrənilməsi zəruridir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında mənzum dram janrında 

da Nizami Gəncəvinin canlandırılmıĢ surətlərini görə 

bilirik. Bu sahədə görülən iĢlər çox olmasa da, müəyyən 

nümunələrlə təhlilə cəlb edilməyə layiqdir. Mirvarid 

Dilbazi Nizami Gəncəvi obrazına da yer verdiyi “Məhsəti” 

poemasını ssenariləĢdirərək həm də mənzum drama 

çevirmiĢdir. “Məhsəti” dramı ilə poema arasında bir sıra 

fərqlər yaranmıĢdır. Poemada yer alan AiĢə obrazı və 

onunla bağlı inkiĢaf xətti əsərdən çıxarılaraq əvəzinə 

Məhsətinin tələbə qızlarla dərs prosesini iĢıqlandıran 

səhnə əlavə edilmiĢdir. Dramın ikinci pərdəsi bu səhnəni 

əks etdirir. Bu dəyiĢiklikdən belə ehtimal edirik ki,  Mehdi 

Hüseynin “Nizami” dramına Mirzə Ġbrahimovun 

Məhsətinin daĢ-qalaq edilməsini əsərində 

əsaslandırmaması iradı Mirvarid Dilbaziyə də öz təsirini 

göstərmiĢdir. M.Dilbazi Məhsətinin öz Ģagirdlərinə çalıb-

oxumanı öyrətməsinə görə hakim dairələr tərəfindən 

təqsirləndirilərək sürgün etdirilir. Poemada bu motiv 

yalnız sözdə keçirsə, dramda artıq  Məhsətinin dərs 

prosesi epizod olaraq səhnələĢdirilir. 

Lakin bu səhnədə tarixi təhrifə yol verilərək 

inandırıcılığı tamamilə aradan qaldırılmıĢdır. ġair Məhsəti 

dövrü ilə Məhəmməd Füzuli dövrünün ardıcıllığını 

pozaraq əsərinin bədii-estetik dəyərinə ciddi zərər 

vermiĢdir: 

“Məhsəti: - Nargilə, o gün Füzulidən öyrəndiyini 

oxu. 

Qız oxuyur: ġəbu hicran yanar canım. 
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(Məhsəti onu dayandırır) 

Məhsəti: – Qızım, “ġəbu”, yox, Ģəbi demək lazımdır. 

“ġəb” gecə deməkdir.  

Qız xeyli çalıb-oxuyur, Məhsəti ona oturmaq iĢarəsi 

verir. Məhsəti Zeynəb adlı qıza müraciət edir:  

Məhsəti: – Zeynəb, qızım, qəzəlin gerisini sən oxu. 

Zeynəb oxuyur: 

 

“Füzuli rindi Ģeydadır, 

HəmiĢə xəlqə rüsvadır. 

Sorun ki bu nə sevdadır, 

Bu sevdadan utanmasın”! 

 

Məhsəti: – Zeynəb, nə dedin: “Bu sevdadan 

usanmazmı” kimi oxumalısan. “Utanmasın” kimi yox,” 

(46, 255). 

Mirvarid Dilbazinin ədəbiyyat tarixinə belə diqqətsiz 

yanaĢmasını ədəbi-tarixi prosesin öyrənilməsi 

məsələlərində axtarmağa məcburuq. Əsərdə göstərilən 

qüsur, sözsüz ki, müəllifin mənbələri öyrənməməsindən 

qaynaqlanırdı. Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında 

Füzulinin həyat və yaradıcılığının tədqiqat tarixinə nəzər 

salarkən qırxıncı illərə qədər müəyyən iĢlərin görüldüyünü 

etiraf etməyə bilmərik. Bu dövrə qədər Füzulinin 

öyrənilməsi aĢağıdakı mənzərəni yaradır: Abdulla Tofiq 

Sur “Füzuliyə bir nəzər”, “Füyuzat” (1906), Firidun bəy 

Köçərli, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları” 

(1925), Mir Cəlal “Füzulinin poetik xüsusiyyətləri” 

(1940). Bu elmi əsərlərdən əlavə Həmid Araslı Füzulinin 

həyat və yaradıcılığının orta və ali məktəb dərsliklərində 

tədrisi ilə bağlı məlumatlar verirdi: “Füzuli ibtidai, orta və 

ali məktəblərin proqram və dərsliklərində mühüm yer 
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tutur. Azərbaycan uĢaqları hələ ibtidai məktəb 

partalarından baĢlayaraq dahi sənətkarın bədii əsərlərilə 

tanıĢ olurlar.  

Orta məktəb dərs kitablarının müəllifi olan qocaman 

ədib və Ģair Abdulla ġaiq yazdığı dərsliklərdə Füzulinin 

ədəbi fəaliyyətini yeni görüĢlə təhlil etməyə çalıĢmıĢdır” 

(19, 325). 

ġair bu pərdədə xalq mahnılarının təhrif olunaraq 

oxunmasına qarĢı çıxaraq bunu öz əsərində bədii dillə 

ifadə edərək yazırdı: 

 

“Məhsəti:  – Ġndi kim bir el bayatısı oxuyar. Nərgiz, 

dur sən oxu . 

“Nərgiz: - Çalıb-oxuyur: 

 

Səyyada bax, səyyada, 

Torunu qurub qayada. 

Toruna yarı düĢüb, 

Kimsəsi yox oyada”. 

 

 (Məhsəti baĢını tutur, “bunu sənə kim öyrətdi”, deyə 

soruĢur,) 

“Nərgiz: – Müğənnilərimizdən eĢitmiĢəm. 

Məhsəti: – Məndən eĢidin: 

 

Səyyada bax, səyyada, 

Torunu tərlan qayada. 

Toruna yarı düĢüb, 

Kimsəsi yox oyada. 

Dəftərlərinizə yazın”. 
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Məhsəti: - Qızlar, dərs qurtardı, gedin, dediklərimi 

təkrar edin. Nə eĢitsəniz məndən soruĢmamıĢ onu 

yadınızda saxlamayın” (46, 256). 

Müasir tədqiqatda Məhsəti Gəncəvinin yalnız rübai 

yazması haqqında deyil, həm də xalq yaradıcılığının kiçik 

janrlarına da üstünlük verməsi haqqında danıĢılır: “O, 

uzun zaman xalq məclislərində, əxilərin və baĢqa sənətkar 

təĢkilatlarının yığıncaqlarında, ola bilsin ki, öz doğma türk 

dilində, xalq Ģeiri üslubunda, rübaiyə çox yaxın olan 

bayatı, tuyuq, mani və gəraylı Ģəkillərində də Ģeirlər 

demiĢ, məclislər aparmıĢ, dastanlar söyləmiĢ və ad 

qazanmıĢdır. 

ġairənin yaradıcılığının ilk çağlarında söylədiyi xalq 

Ģeiri nümunələri o zaman dillər əzbəri olsa da, bizə gəlib 

çatmamıĢ, ehtimal olsun ki, yaradıcısı bəlli olmayan xalq 

Ģeiri nümunələri ilə qaynayıb qarıĢmıĢdır. Rübailəri 

göstərir ki, o, xalq ədəbiyyatı nümunələrini də gözəl 

bilmiĢ, klassik poeziyanı dərindən mənimsəmiĢdir. 

Bununla belə, Məhsəti dövrünün yazılı ədəbiyyat 

nümunələrini də gözəl bilmiĢ, klassik poeziyanı dərindən 

mənimsəmiĢdir” (25, 317). M.Dilbazi Məhsəti Gəncəvi 

yaradıcılığının bu iki təmayülünü dərindən duymuĢ, Ģairin 

sənətkarlığının bədii tərənnümünün ifadəsini tapmamasını 

“Məhsəti” poemasının əskik tərəfi kimi görərək pyesdə bu 

qüsuru aradan qaldırmağa çalıĢmıĢdır. 

Göründüyü kimi, müəllif dövründə bədii söz 

sənətinə laqeyd münasibətdən doğan təhriflərə də qarĢı 

çıxmağa təĢəbbüs göstərirdi, lakin bununla yanaĢı, özü də 

elmi-tarixi təhriflərə yol verməklə yazdığı dramın bədii 

sənət nümunəsi kimi dəyərini az da olsa, aĢağı salmıĢdır.  

Sovet ideologiyasının diktəsi altında Nizami 

obrazının da əks olunduğu dram əsərlərindən biri  də 
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Kəmalə Ağayevanın “Məhsəti” mənzum pyesidir*. Əsər 

1958-ci ildə yazılmıĢdır. SənətĢünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru Vidadi Qafarlı yazırdı: “Ġlk dəfə Naxçıvan Dövlət 

Musiqili Dram Teatrında tamaĢaya qoyulan bu əsərin 

premyerası 1964-cü il oktyabrın 24-də oynanıldı” (60, 6). 

1965-ci ildə dövrün tənqidçiləri tərəfindən rəğbətlə 

qarĢılanmıĢdır: “Kəmalə Ağayeva qələmə aldığı 

mövzunun mürəkkəbliyinə ciddi bir yaradıcılıq münasibəti 

bəsləmiĢ, qüdrətli insan xarakterləri yaratmağa səy 

etmiĢdir” (60, 6). 

K.Ağayevanın “Məhsəti” dramında da süjet xətti 

Məhsətinin Xətiboğlu ilə tanıĢlığından baĢlayaraq 

ölümünə qədərki dövrü əhatə etməklə yüksələn xətlə 

inkiĢaf edir. Dramın əsas konflikti məscid və xarabat 

arasındadır. Məhsəti xarabat nümayəndəsi, Xətiboğlu isə 

məscid əhlinin nümayəndəsi olaraq həyat yollarının 

kəsiĢən nöqtəsində qarĢılaĢırlar. Xətiboğlunun mühiti 

                                                 
*
  Ağayeva Kəmalə Ağa qızı 1936-ci ildə Naxçıvan Ģəhərində anadan olub. 

1957-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Xarici Dillər 

Ġnstitunun fransız dili fakultəsini bitirib. 35 il orta məktəbdə fransız dili müəllimi, 

eyni zamanda 30 il Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında ədəbi hissə müdiri 

iĢləyib.1958-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuĢdur. Ġlk Ģerini 

12 yaĢında, ilk dram əsərini - (“Məhsəti”) - 21 yaĢında yazmıĢdır. 30 ildir 

Azərbaycan Teatr Xadimləri Cəmiyyətinin üzvü olmuĢdur. 20 Ģeirlər kitabının, 

16 mənzum dramın, 200-ə qədər oçerk və bədii yazıların, həmçinin uĢaqlar üçün 

“Göyçək Fatma”, “Məlikməmməd”, “Tıq-tıq xanım” nağıl pyeslərin müəllifidir. 

Ġlk dram əsəri üçün 1965-ci ildə Fəxri Fərmanla mükafatlandırılıb.Müxtəlif 

vaxtlarda Ģeirləri rus, fars, türkmən, özbək, fransız, tacik və baĢqa dillərə tərcümə 

olunub, özü fransız dilindən tərcümələr etmiĢdir. ġeirlərinə mahnılar 

bəstələnib.Yaradıcılığının əsas qayəsi mənəvi saflığa çağırıĢ olmuĢdur. Dram 

əsərləri müxtəlif teatrlarda tamaĢaya qoyulmuĢdur. ġairə müxtəlif medallar və 

fəxri fərmanlarla təltif olunub. 

Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi və Pezident təqaüdçüsü idi. 2019-

cu il iyulun 18-də Bakı Ģəhərində vəfat etmiĢdir.  
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onun azad sevgisinə, eyni zamanda təsəvvüf əhlinin azad 

düĢüncəsinə qarĢı çıxır. Mühit təsəvvüfün və Ģəriətin 

qovuĢmasına imkan vermir. Məhsəti Mirvarid Dilbazinin 

əsərində olduğu kimi, hakim dairələr tərəfindən “din 

satqını” kimi  təqsirləndirilərək vətəndən sürgün edilir.  

Hadisələr Gəncə Ģəhərində Xarabat məhəlləsində cərəyan 

edir. Dramaturq xarabat məclisi ətrafına toplaĢanların 

zəhmətkeĢ zümrənin nümayəndələri olduğunu göstərir: 

“Arxada tikilməkdə olan Ģərq üslublu binada Ģairlər 

məclisi, öndə el yolu. Qoca bənna ilə onun Ģagirdi iĢlə 

məĢğuldurlar. Məclisdə xanəndənin səsi yüksəlir”. 

Məclisdə Məhsəti, Ġlyas, Rəna – Ġlyasın arvadı öz poetik 

düĢüncələrini paylaĢırlar. Pərvər baba – qoca memar, 

ƏĢrəf – memarın Ģagirdi, Tərgül – Pərvər babanın qızı, 

Məhsətinin Ģagirdi onların cəmiyyət üçün xeyrindən bəhs 

edirlər. Tərgül əlindəki bağlamanı çalıĢanlara verdikdən 

sonra məclisə qatılır. Ġndi burada məscidlə meyxana 

müqayisəyə çəkilir:  

 

İlyas: 

 

(məscidə tərəf gedən camaatı seyr edərək) 

“Bu əmrin səsiylə bir qəm karvanı 

Gedir qazanmağa gizli dünyanı. 

Sən o dünyanın yazıq qurbanı, 

Bu dünya eĢqiylə xarabata gəl. 

 

Tərgül: 
 

Məsciddə qurulur fəğan məclisi, 

Bax burda qurulur ürfan məclisi. 

Bəsdir ki, dinlədin bu qəmli səsi, 

BihuĢ olma belə, xarabata gəl”  (5, 40). 
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Əsərin bu məqamı Məhəmməd Füzulinin “Rind və 

Zahid” əsərini yada salır. Təsəvvüf əhlinin Ģəriət əhlinə 

münasibəti dramda doğru iĢıqlandırılır. Hətta xarabat 

anlayıĢının təsəvvüfi mahiyyətinin dərk olunduğu da hiss 

olunur. “Mey” məclisi olan xarabat nümayəndəsi kimi 

Məhsəti Ģərabdan imtina edir: 

 

“Hökmdar: 

.... indi gərək siz 

Öküz buynuzunda mey içəsiniz. 

 

Məhsəti: 

Hökmdar sağ olsun, içən deyiləm, 

BaĢqadır könlümdə yaĢayan aləm”  (5, 69). 

 

Məhsətinin dilindən söylənilən “Ġçmirəm məst 

olmaq üçün, içirəm məstlikdən ayılmaq üçün” (5, 70) fikri 

də dramaturqun təsəvvüf anlayıĢları haqqında müəyyən 

qədər təsəvvürü olmasını ehtimal etməyimizə imkan verir. 

Lakin burada da bəzən təsəvvüf anlayıĢlarının doğru 

ifadəsini tapmadığını görürük. Məsələn, mürid kəlməsinin 

yerində iĢlənməməsi elmi yanlıĢlığa yol açmıĢdır. Əsərdə 

müridlər saray hakimiyyətinə xidmət göstərən, məscidə 

bağlı adamlar kimi göstərilir.  

Kəmalə Ağayevanın “Məhsəti” dramında Ġlyas 

Məhsətinin Ģagirdi kimi çıxıĢ edir. Münasibətlər ustad-

Ģagird əlaqəsi üzərində qurulmuĢdur. Ġlyas da xarabat 

məclisinin əsas nümayəndələrindəndir.  Məhsətinin son 

anına qədər sadiq yoldaĢı olan Ġlyas onun cismani 

ölümünü yoxluq kimi qəbul etmir, əbədiyyətə inamını belə 

ifadə edir: 
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“Sabahın vəslinə ümidvarlara 

Nə qəsr gərəkdir, nə sığınacaq. 

Qəlbin sığa bilməz daĢ divarlara, 

ġairin məskəni dünyadır ancaq”  (5, 135). 

 

Kəmalə Ağayevanın “Məhsəti” dramı ilə Mirvarid 

Dilbazinin eyniadlı əsəri kiçik fərqlərlə eyni süjetə və eyni 

ideya istiqamətinə malikdir. Personajlar sisteminə görə də 

əsərlər yaxından səsləĢir.  Əsərlərin belə yaxınlığı onların 

qidalandığı mənbələrin eyniliyindən xəbər verir. Hər iki 

əsərə Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm” 

əsərinin təsirini aydın görmək mümkündür. 

Azərbaycan sovet ədəbiyyatında Nizami Gəncəvinin 

obrazının yaradılmasının iki nümunəsini də Zeynal Xəlilin 

dram yaradıcılığında görürük. 1975-ci ildə “Azərbaycan” 

jurnalının 6-cı nömrəsində Ģairin “Gəncə qartalı” adlı 

mənzum dramı dərc olunmuĢdur. Sonralar Z.Xəlil bu əsərə 

proloq və epiloq əlavə etməklə “SeçilmiĢ əsərlər”inə 

(1978) daxil etmiĢdir. Əsərin kiçik dəyiĢikliyi ilə 

personajlar sistemində, ideya istiqamətində və  

məzmununda da fərqlər özünü göstərir. Əsərə Zaman baba 

və onun nəvəsi Aydoğdu obrazları daxil edilmiĢdir. 

“Gəncə qartalı” əsərində süjet müstəqim məzmuna malik 

idisə, “ġairin yuxusu”nda  yuxu motivi əsasında inkiĢaf 

edir. Təsvir olunan hadisələr gerçək olmayıb, Nizami 

Gəncəvinin yuxusu kimi təqdim edilir. “Gəncə qartalı” 

dramında Məhəmməd saray Ģairi kimi göstərilir və burada 

baĢ verən xəyanətlər onu saray qurbanına çevirir. Lakin 

“ġairin yuxusu” pyesində artıq Z.Xəlil hadisələrin 

Nizaminin yuxusu olaraq verməklə saray mühitinin 

amansızlıqlarını təsvir etməyi üstün tutmuĢdur.  
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 “ġairin yuxusu” mənzum dramı özünəməxsusluğu 

ilə əvvəlki əsərlərdən fərqlənir. Əsərin süjetini yuxu 

ünsürü motivləĢdirir, buna görə də əsər “ġairin yuxusu” 

adlanır. Dramın kompozisiyasına əvvəlki əsərlərdən fərqli 

olaraq proloq və epiloq da daxil edilmiĢdir. Proloqda 

Nizami Gəncəvinin evinin mənəvi mühiti təsvir olunur. 

ġairin ailəsi oğlu və evində yaĢayan bağban – Zaman 

baba, həmçinin onun nəvəsi Aydoğdudan ibarətdir. Bu 

zəhmətkeĢ insanlar dairəsində həyat öz rahatlığı, inam və 

güvənlik, məhəbbət Ģəraitində cərəyan edir. Burada hər 

kəsin qəlbinə yalnız məhəbbət hakimdir. Gənclər – 

Məhəmməd və Aydoğdu arasında da xüsusi bir zərif 

ünsiyyət var. Hər ikisi bir-birinə vurğundurlar. YaĢlılar da 

gənclərin bu məhəbbətini təqdir edirlər. Çiynində ləbbadə 

eyvana çıxan Nizami asta addımlarla bağa düĢür. 

“Məhəmmədin, Aydoğdunun yanına gəlir. Onların 

alınlarından öpür. Nizami onlara xeyir dua verir: 

 

Mənim balalarım!.. XoĢbəxt olun siz, 

Ürəkdə qalmasın bir istəyiniz!...” (97, 167). 

 

Atasının kədərli olduğunu görən Məhəmməd 

səbəbini soruĢduqda Ģair bir yuxu, “qorxunc bir yuxu” 

gördüyünü söyləyir. Əsərin süjeti də məhz bu yuxudan 

ibarətdir: ġirvan Ģahından saraya dəvət alan Məhəmməd 

saray məclisinə qatılaraq burada böyük nüfuz qazanır. 

Məhəmmədin nüfuzu, gəncliyi saray xanımlarının 

diqqətini çəkir, məhəbbət kolliziyaları baĢlayır. Əxsitanın 

qızı Hicran Məhəmmədin qəlbini ovlayır. ġahın arvadı 

Ġntizar da Məhəmmədə laqeyd qala bilmir. Bu münasibət 

Məhəmmədi narahat edir. Saray Ģairi olan Dərbəndi də 

eyni zamanda Məhəmmədi gözdən qoymur. Həsəd, 
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paxıllıq hissi hər an onu bir hiylə quraraq Məhəmmədi 

aradan götürməyə sövq edir. Hakimiyyətdə gözü olan 

Vəzir də bu kolliziyalardan öz mənfəəti üçün istifadə 

etməyə çalıĢır. Vəziyyəti idarə edərək Hicranı ələ 

keçirməyi, Məhəmmədi aradan götürməyi, Ģaha sui-qəsd 

etməyi planlaĢdırır ki, hakimiyyəti ələ keçirsin. 

Məhəmmədin ətrafında qurulan bütün bu torlar nəticədə 

onun həbsə düĢməsinə və asdırılması təhlükəsinə səbəb 

olur. Lakin Məhəmməd Hicranla qaçaraq özünü çaya 

atmaqla cəllada təslim olmur.  

“ġairin yuxusu” dramının epiloqunda bütün bunların 

Nizami Gəncəvinin dəhĢətli, qorxunc yuxusu olması 

bilinir. Yenə məhbbət ortamında bir araya gələn ailə 

üzvləri sarayların dəhĢətlər yuvası olmasından bəhs 

edirlər.  

“ġairin yuxusu” əsərinin əsas ideyası da digər dram 

əsərləri kimi insan azadlığının tərənnümündən ibarətdir. 

Qızıla, Ģan və Ģöhrətə aldanmağın sonunun fəlakətlə 

nəticələnəcəyini məntiqi bir sonluq kimi qəbul edən 

dramaturq Nizami Ģöhrətinin əbədiliyini də məhz onun 

azad Ģəxsiyyətində görürdü. 

Z.Xəlilin “ġairin yuxusu” əsərinin yazılması və üzə 

çıxarılması haqqında Ġmran Abbasovun araĢdırmalarından 

maraqlı məlumatlar əldə edirik: “Z.Xəlilin arxivində ən 

mühüm əsər, Ģübhəsiz, onun oxucu və tamaĢaçılarına son 

yadigarı olan “Gəncə qartalı” (“Nizami”) pyesidir. 

Unudulmaz Ģairin tez-tez xatırladığı və səhnə təcəssümünü 

görmək arzusunda olduğu bu əsərin “Nizami” adlandırılan 

ilk variantı 1940-cı ildə, dahi Azərbaycan Ģairi Nizami 

Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi ərəfəsində 

yazılmıĢdır. Lakin təqribən 33 il sonra, 1973-cü ilin 

əvvəllərində Ģair ilk pyesini yenidən, həm də əsaslı surətdə 
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iĢləmiĢ və onu “Gəncə qartalı” adlandırmıĢdır” (1, 5). 

Tədqiqatçı əsərin məzmunu haqqında məlumat vermək 

məqsədilə yazırdı: “Gəncə qartalı” proloq, epiloq və 

səkkiz Ģəkildən ibarət mənzum dramdır. Mövzu tarixidirsə 

də, müəllifin bu əsərində tarixi faktlardan daha çox Ģair 

təxəyyülünə arxalandığı hiss olunur. Burada XII əsrdə 

yaĢayan dahi Ģairimiz Nizami Gəncəvi ilə Xaqani 

ġirvaninin əqidə dostluğundan, onların vətənpərvərliyin-

dən, mövcud quruluĢun haqsızlıqlarına qarĢı apardıqları 

mübarizədən söhbət açılır” (1, 5-6).  

Ġmran Abbasov əsərin məzmunundakı yuxu motivini 

nəzərə almadığına görə məzmununun təhlilində yanlıĢ 

nəticəyə gəlmiĢdir: “Gəncə qartalı”nın quruluĢu, 

kompozisiyası da maraqlıdır. Onun proloq və 

epiloqundakı hadisələr Gəncədə, Nizaminin evində qalan 

səkkiz Ģəkildəki əsas hadisələr isə ġamaxıda, ġirvanĢahlar 

sarayında cərəyan edir. Əsər möhkəm süjet xəttinə 

malikdir və gərgin dramatik konflikt üzərində 

qurulmuĢdur. Pyesin əsas məziyyətlərindən biri də 

müəllifin saray həyatının təbiətindən doğan çirkinlikləri, 

münaqiĢə və ziddiyyətləri təbii, inandırıcı surətdə əks 

etdirə bilməsidir. Bu baxımdan Nizaminin oğlu 

Məhəmmədlə bağlı olan səhnələr daha müvəffəqqiyyətli-

dir” (1, 7). Göründüyü kimi, tədqiqatçı əsərdəki yuxu 

motivi haqqında heç bir kəlmə söyləməyərək təhlili yanlıĢ 

yürütmüĢdür. 

Ġmran Abbasov “Zamanla birlikdə” məqaləsində isə 

artıq əsəri “ġairin yuxusu” adlandırır və daha çox ideya 

istiqamətini iĢıqlandırmağa çalıĢırdı. Tədqiqatçı Z.Xəlilin 

irihəcmli əsərlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri üzərində 

duraraq yazırdı: “Səciyyəvi cəhəti budur ki, həmiĢə 

müasirliyə bağlı olan Ģair poemalarında da qələmə aldığı 
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mövzuları dövrün ayrı-ayrı mühüm hadisələri ilə 

əlaqələndirə bilmiĢ, tərənnüm etdiyi surətlərin Ģəxsi 

duyğularını belə ictimai arzularla bağlamağa müvəffəq 

olmuĢdur” (2, 4). Müəllif “ġairin yuxusu” əsərində də 

tarixiliyin müasirliklə vəhdətdə olduğunu vurğulayırdı: 

“Dan ulduzu poeması” eləcə də, “ġairin yuxusu” dramı 

daha çox tarixi gerçəkliyə aid olsalar da, tamamilə müasir 

səslənən əsərlərdir. Müasirlik bu əsərlərin məzmununda, 

qəhrəmanların təmsil etdikləri yüksək-estetik ideallarıdır”  

(2, 4). 

Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi dram janrının 

inkiĢafında Nəriman Həsənzadənin özünəməxsus yeri 

vardır. “Mənzum tarixi dram kimi xüsusi əhəmiyyətə 

malik olan “Atabəylər” dramı  (1984) elmi tədqiqatda 

“Səməd Vurğunun “Vaqif” mənzum dramının yarandığı 

vaxtdan (1938) keçən təxminən qırx ildən artıq zaman 

ərzində bu janrda ədəbi-mədəni mühitin fövqünə qalxa 

bilən sanballı bir əsər”  (77, 12)  kimi dəyərləndirilir. 

Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər” dramı 

dövlətçilik ideyasının daĢıyıcısı kimi və milli mənafelərin  

əks etdirilməsi baxımından zamanı qabaqlamıĢ bir sənət 

əsəridir. Dramaturq “tarixi xronika” adlandırdığı mənzum 

dramında Atabəylər tarixinin Qızıl Arslan hakimiyyəti 

dönəmini əks etdirməklə Azərbaycanın “qızıl dövrü”nün – 

1186-1191-ci illərin siyasi və mədəni mühitinin mini 

panoramını yaratmağa nail olmuĢdur.  

“Atabəylər” dramının personajlar sistemi 

özünəməxsusluğu ilə diqqətəlayiqdir. Dramın personajlar 

sistemini tarixi Ģəxsiyyətlər (Atabəy Qızıl Arslan,  Ġnanc 

xatun, Nizami, Əcəmi, Toğrul bəy, Əbubəkr, Mahmud, 

Ayəba, Ruz), müəllifin təxəyyülünün canlandırdığı 

obrazlar (Gülaçar, ƏbuĢər, Yad adam), köməkçi 
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personajlar (bağban, kənizlər, əsgərlər, elçilər, ozan, 

rəqqasələr) və ayrıca tarixi hadisələrin xronologiyasını 

qələmə alan salnaməçi obrazı təĢkil edir. Qızıl Arslan, 

Ġnanc xatun, Toğrul bəy, Əbubəkr və Mahmud, həmçinin 

köməkçi personajlar tarixin siyasi prosesinin fiktiv 

müstəvidə də iĢtirakçılarıdır. Nizami, Əcəmi, bağban və 

ozan obrazlarının canlandırılması ilə Atabəylər dövründə 

Azərbaycanın mədəni və ictimai  həyatının tarixi səhifələri 

iĢıqlandırılır. Müəllifin bu obrazları yaratmaqda məqsədi 

Atabəylər dövründə Azərbaycanın mədəni-ictimai 

mühitinin inkiĢafını əks etdirməyə çalıĢmasıdır.  Əsərdə 

Nizami salnaməçi tərəfindən yeddinci personaj olaraq belə 

təqdim olunur: “Azərbaycanın böyük Ģairi Nizamidir. 

“Xosrov və ġirin” poemasını Cahan Pəhləvana həsr 

etmiĢdir” (77, 13).  

Nizami və Əcəminin səhnəyə gəliĢi, Ġnanc xatunla 

qarĢılaĢmaları əsərin ekspozisiyasını təĢkil edir. 

Azərbaycan ədəbi-bədii fikrində ilk dəfə olaraq XII əsrin 

iki müxtəlif qüdrətli sənətkarının – Nizami Gəncəvi ilə 

memar Əcəminin Naxçıvanda görüĢməsi epizodu 

“Atabəylər” dramında verilmiĢdir ki, bu da tarixi həqiqət 

kimi sonrakı elmi araĢdırmalarda da öz təsdiqini tapa 

bilmiĢdir. “Bu mənim ən uzaq səyahətimdir” deməklə 

Nizaminin bir tarixi fakt olaraq uzaq səfərlərə 

çıxmamasına iĢarə olunmuĢdur. Lakin dramaturq 

təxəyyülünün gücü  Nizamini Naxçıvana gətirməklə həm 

də sanki elmi tədqiqatların sonradan təsdiq etdiyi bu 

məlumatı öncədəngörmə ilə xəbər vermiĢdir. Akademik 

Ġsa Həbibbəyli bu barədə yazır: “Görkəmli ĢərqĢünas 

professor Rüstəm Əliyevin Nizami Gəncəvinin Naxçıvana 

səfəri haqqındakı elmi açıqlamaları bədii təxəyyüldə 

ehtimal olunan görüĢün tarixi gerçəklik olduğunu 
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yəqinləĢdirdi. Bu fakt Nəriman Həsənzadənin tarixə bədii 

yanaĢmasının elmi məntiqə əsaslandığını nümayiĢ etdirir” 

(77, 15-16). 

Nizami Gəncəvi obrazı dramın birinci pərdəsinin 

birinci Ģəklində, üçüncü pərdənin üçüncü Ģəklində səhnəyə 

çıxır. Səhnəyə birinci çıxıĢı Naxçıvanda Mömünə xatun 

türbəsinin açılıĢı mərasiminə dəvət alması və ziyarətə 

gəlməsi ilə bağlıdırsa, ikinci çıxıĢı Qızıl Arslanın Gəncəyə 

gəliĢi zamanı Nizami ilə görüĢməsinin təsviri ilə 

əlaqədardır.  

“Atabəylər” dramının ekspozisiyası Mömünə xatun 

türbəsinin ziyarətinin təsviri ilə baĢlayır. Salnaməçi türbə 

haqqında məlumat verir: “Bismillahirrəhmanirrəhim. 

Dünyanın adil hakimi, böyük müzəffər, Ġslamın və 

müslümün baĢçısı Cahan Pəhləvan Atabəy Əbucəfər 

Muhəmməd ibn Atabəy Eldəniz islamın və müslümün 

paklığı Mömünə xatuna bir xatirə olaraq bu türbəni tikib 

baĢa çatdırmağı əmr etmiĢdir. 

 

Lütfkar haqq-taalanın ona rəhmi gəlsin! 

Min yüz səksən altıncı il!” (77, 35). 

 

Nizami Gəncəvi də türbənin ziyarətinə gəlmiĢdir. 

ġairin memar Əcəmi ilə qarĢılaĢdığı zaman verilən 

dialoqlar Ģeir-sənət, tikili abidələrin tarixin yaddaĢında 

silinməz iz kimi qalacağı haqqındadır. Nizami Əcəmi 

sənətkarlığının ecazkarlığından bəhs edirsə, Əcəmi də 

Nizami yaradıcılığına məftunluğunu ifadə edir. Əcəminin 

sənət əsəri Nizamiyə görə, yalnız maddi həyatın bir 

parçası deyil. Əsərdə Ģairin bu sənətə münasibətində də 

sufi baxıĢları qoyulur:  
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“Tikilən qalacaq... bu həqiqtdir, 

Tikmək özü belə bir təriqətdir”  (77, 37). 

 

Təsəvvüfün mərhələləri olaraq həqiqət və təriqət 

kəlmələrinin iĢlənməsi dramaturqun Nizami 

dünyagörüĢünə yaxından bələd olmasından xəbər verir və 

Ģairin sufi görüĢlərinin Ġslami əsaslarının bədii 

ədəbiyyatda təzahürünün ilk dəfə Nəriman Həsənzadəyə 

aid etməyə imkan verir.  

Memar Əcəmi isə Nizami yaradıcılığından ilham 

alaraq bu abidəni ərsəyə gətirdiyini vurğulayır: 

 

“ġeirdə, sənətdə duyduğum ovsun, 

  Ġstədim hördüyüm daĢlarda olsun”  (77, 38). 

 

Türbənin divarına da Nizaminin beyti yazılmıĢdır: 

 

“Biz gedirik, ancaq qalır ruzigar, 

  Biz ölürük, əsər qalır yadigar”  (77, 36) 

 

Əsərin qısa ekspozisiyasında Nizaminin yaĢadığı 

məkan, yazıb yaratdığı ədəbi mühit də öz əksini tapmıĢdır. 

Nizaminin adı Gəncəni məhĢurlaĢdırdığı kimi, Gəncənin 

də Nizamini məhĢurlaĢdırdığı burada öz ifadəsini 

tapmıĢdır. Bütün bədii əsərlərdə olduğu kimi,  burada da 

Nizami və Gəncə vəhdətdə götürülür: 

 

“Əcəmi: 

Aran, Gəncəbasar, Ģeir yuvası, 

Hələ telli sazın gözəl havası! 

Orda ozanlardan dərs alıbdırlar, 

Atabəy yurduna səs salıbdırlar. 
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Gəncə – anasıdır bütün Aranın, 

ġairi xoĢbəxtdir belə ananın”  (77, 37). 

 

Nizaminin müasirlərinin də adı çəkiməklə Ģairin 

ünsiyyətdə olduğu ədəbi mühit də iĢıqlandırılmıĢ olur: 

 

“Əcəmi: 

EĢq olsun mübarək qədəminizə! 

ġair, gəliĢiniz bayramdır bizə. 

Xaqani ġirvandan gələydi gərək, 

Dəvət eləmiĢdim... gecikdi, demək. 

Deyirlər Məkkədə ziyarətdədir, 

Beyləqani ilə ibadətdədir”  (77, 36). 

 

Elmira Əli qızı Mustafayeva “Nəriman 

Həsənzadənin yaradıcılığında tarixilik və müasirlik” 

mövzusunda yazdığı monoqrafiya iĢində haqlı olaraq belə 

nəticəyə gəlir ki, “Əsərdə Nizami və Əcəmi surətləri ilk 

baxıĢdan epizodik görünsə də, çox canlı təsir bağıĢlamıĢ 

və onların böyüklüyü ideyası pyesin bütün fabulasına, 

əsərin ümumi ruhuna hopmuĢdur. Əsərin sonunda biz 

böyük Nizamini, Əcəmini görür, onların dünyaya, ətrafda 

cərəyan edən hadisələrə mənalı baxıĢları ilə qarĢılaĢır, 

hikmətli sözlərini oxuyuruq” (138, 101). 

Dramın birinci pərdəsində salnaməçi Cahan 

Pəhləvanın ölümü haqqında məlumat verir: “Qüdrətli 

hökmdar, böyük Atabəy, Əcəm dünyasının Xaqanı, Ġslam 

və müslümün baĢçısı Cahan Pəhləvan Eldəniz oğlu El-Ģah 

1186-cı ilin axırlarında vəfat etmiĢdir” (138, 105). Cahan 

Pəhləvanın ölümü iki aydır ki, xalqdan gizlədilir. 

Hökmdarın ölümündən xəbərsiz olan Nizami Gəncəvi ilə 

memar Əcəmi türkəçarələrin köməyi ilə onun sağala 
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biləcəyinə ümid edərək öz yardımlarını təklif edirlər. 

Nizami xalq təbabətinin qüdrətinə arxalanaraq deyir: 

 

“Məlikə, Arandan, Gəncəbasardan, 

Çiçək göndəriblər – min dava-dərman. 

Deyiblər, çatdırın Ģah sarayına, 

El ağzı duadır, inanın ona. 

Bu güldən dəmləyib, içsə deyirlər, 

Böyük hökmdara tez Ģəfa verər”  (77, 47). 

 

Əcəmi də Naxçıvanın daĢ duzunun 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 Ģəfalı 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 düĢünərək ölkədə qarıĢıqlıq 

düĢməsin deyə, Qızıl Arslanın hakimiyyətə gəlməsini 

vəsiyyət edir. Salnaməçi Cahan Pəhləvanın hökmdarlıq 

keyfiyyətlərini nəzərə çatdıraraq ölkədə baĢ vermiĢ itkinin 

mahiyyətini anladır: “O, böyük hövsələ sahibi, 

xoĢxasiyyət, ədalətli, müdrik bir hakim idi. Onun 

hakimiyyəti vaxtında tabeliyində olan ölkələr sülh 

Ģəraitində, təbəələri ilə əmin-amanlıqda yaĢayırdılar” (77, 

48). 

Nəriman Həsənzadənin Cahan Pəhləvanın ədalətli 

hökmdar kimi qiymətləndirməsinin əsası tarixi faktlara 

söykənir: “Hələ öz sağlığında Məhəmməd Cahan 

Pəhləvan Sultanlığı oğlanları arasında bölüĢdürərək, 
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onlara əmiləri Qızıl Arslana tabe olmağı, nominal hakim 

Toğrula və dini rəhbər olan xəlifəyə sədaqətlə qulluq 

etməyi tapĢırmıĢdı. Azərbaycan və Arran Əbu Bəkrə 

tapĢırılmıĢ, Qızıl Arslan isə ona tərbiyəçi təyin 

olunmuĢdu. Həmədan Özbəyə verilmiĢdi. Rey, Ġsfahan və 

Ġraqın qalan hissələri isə Ġnanc Mahmud və Əmir Əmiran 

Ömər arasında bölüĢdürülmüĢdü” (211).  

Cahan Pəhləvanın Ģəninin tərifi Nizami Gəncəvinin 

sözləri ilə tamamlanır: 

 

“Yeddi göy altında ey dünya Ģahı! 

BeĢinci ölkənin sənsən pənahı. 

Əmrində bu qədər ölkə, Ģəhər var, 

Qapında sütundu saraylı Ģahlar...”  (77, 46). 

 

Cahan Pəhləvanın ölüm xəbərini eĢidən Nizami 

fəlsəfi düĢüncələrə dalır: 

 

“Vəslin həvəsi ömrümü son ana yetirdi, 

Hicran qəminin xəncərini qana yetirdi. 

Ömrün gəmisi ruzigarın dalğalarında 

Tufansız ötüb gör necə ümmana yetirdi. 

Tordan qurtaran quĢ ki, qayıtmaz tora bir də, 

KeçmiĢ ömürü kim yenidən cana yetirdi. 

Bilsən, niyə biz bilməmiĢik qədrini vəslin, 

Çünki bizi bəxt qəflətən ehsana yetirdi”  (77, 50). 

 

Burada Nizaminin ömür və ölüm haqqında sufi 

görüĢləri öz ifadəsini tapmıĢdır. “Atabəylər” dramı məhz 

bu cəhəti ilə diqqətəlayiqdir ki, Nizami Gəncəvinin təriqət 

əhli kimi özəllikləri yeri gəldikcə nəzərə çarpdırılır. 

http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
http://az.wikipedia.org/wiki/Arran
http://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99m%C9%99dan
http://az.wikipedia.org/wiki/Rey
http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sfahan
http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0raq
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Üçüncü pərdənin üçüncü Ģəklində isə Nizaminin 

tərkidünyalılığı öz əksini tapmıĢdır: 

 

“Nə qan qaraldıram, qibleyi aləm, 

  Nə qanım qaralır...guĢəniĢinəm”  (77, 156). 

 

Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər” dramında 

dövrün görkəmli Ģəxsiyyətlərinin fəlsəfi fikirlərinin geniĢ 

yer aldığı haqqında Ġsa Həbibbəyli də bəhs edərək yazır: 

“Nəriman Həsənzadə Atabəylər dövlətinin qüdrətini həm 

də sənətkar Əcəmi dühasının vüsəti ilə təqdim edir. 

“Atabəylər” dramında tarixilik Qızıl Arslanla yanaĢı, 

Əcəmi ilə bağlı hadisələrlə də canlandırılır. Böyük 

memarın Atabəy hökmdarı ġəmsəddin Eldənizin xanımı 

Mömünə xatunun Ģərəfinə ucaltdığı möhtəĢəm məqbərə 

dövrün əhəmiyyətli mədəniyyət hadisəsi səviyyəsində 

təqdim olunur.  Bununla belə, türk-müsəlman dünyasında 

qadına ucaldılmıĢ bu birinci nəhəng abidənin müəllifi 

Əcəmi Naxçıvani əsərdə həm də mütəfəkkir Ģəxsiyyət 

kimi nəzərə çarpdırılır. Nəriman Həsənzadənin 

təqdimatında “Ģeirdə, sənətdə duyduğu ovsunu hördüyü 

daĢlarda” ifadə etmək istedadına malik olan, naĢı 

naxıĢlarla yazdığı kərpic hərfləri “divara hörülmüĢ 

sədaqəti” kimi qəbul edən Əcəmi milli təfəkkürə malik, 

geniĢ dünyagörüĢlü sənət və fikir bahadırıdır. Böyük sənət 

ustadının dilindən səsləndirilən aĢağıdakı misralar Əcəmi 

fenomeninin fəlsəfəsini dolğun Ģəkildə ifadə edir: 

 

Doğma ananı da duymaq üçün sən, 

Gərək süd əməsən onun döĢündən. 

Ana laylasına yatasan gərək, 

Ata nəfəsinə oyandığın tək. 



 

177 

 

Dilimiz yaranır süddən, sümükdən, 

Bunsuz öz-özünə möhtacdır Vətən” (77, 141). 

 

Nəriman Həsənzadə Nizami və Əcəmini “dövrün 

məĢəli” adlandırır. Atabəy Qızıl Arslanın dilindən “Sən 

quran əlisən, o yazan əli” deyərək sənətkarları tarixin 

yaradıcıları kimi görür. Qızıl Arslan Ģairi millətin 

taleyində əhəmiyyətli rol oynayan bir Ģəxsiyyət kimi 

dəyərləndirir, onu millətin dilmancı adlandırır. Nizaminin 

millətin tarixi taleyindəki rolunu dramaturq Qızıl Arslanın 

nitqində belə müəyyənləĢdirir:   

 

“Nə vaxt yetiĢərsə böyük sənətkar, 

 Hər xalqın Ģöhrəti o vaxta düĢər”  (77, 158). 
 

Nizami Gəncəvi həyatda öz əsərlərində  cürətli 

çıxıĢları ilə olduğu kimi, “Atabəylər” dramında da sarayda 

hökmdar qarĢısında söz demək səlahiyyətinə malik bir 

möhtəĢəm obrazdır. Nizami Gəncəvi obrazının bu 

xüsusiyyəti Ġsa Həbibbəylinin münasibətində də  öz 

ifadəsini tapmıĢdır: “Qızıl Arslan, Nizami, Əcəmi, Cahan 

Pəhləvanın oğlu Əbubəkr, Bağban, Ozan Azərbaycan 

dövlətçiliyinin bütövlüyünü təmsil edən ümummilli idealı 

bütün enerjisi ilə ifadə edirlər” (77, 18).     

Dramda Qızıl Arslanın Gəncədə Nizami ilə 

görüĢünün təsviri “Xosrov və ġirin” poemasında verilən 

məlumatlara əsasən öz ifadəsini tapmıĢdır. “Xosrov və 

ġirin” əsərinin sonlarına yaxın o, Atabəy Qızıl Arslanla 

Gəncənin otuz ağaclığında baĢ vermiĢ görüĢ səhnəsini və 

Ģahın məclisini təsvir edərək yazırdı: 

 

“Müğənni düzəldib söz pərdəsini, 

Hər dəfə qaldırır bir nəğməsini. 
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Müxtəlif nəğmələr, müxtəlif pərdə, 

BirləĢsə, xoĢ ahəng çıxar bir yerdə. 

Dəstə-dəstə durmuĢ türfə gözəllər, 

Dillərdə Nizami yazan qəzəllər”  (25, 478). 

 

Dramda Qızıl Arslanın Nizaminin görüĢünə xüsusi 

hazırlaĢdığı təsvir olunur. Hökmdar bunu “taleyin ən 

böyük töhfəsi” adlandırır. Nizami ilə görüĢü üçün sakit, 

əyləncəsiz bir ortam düzənləyir və bunu belə 

qiymətləndirir: 

 

“ġairlə bir görüĢ, ya adi söhbət 

Allaha xidmətdi, bəndəyə hörmət”  (77, 152). 

 

Qızıl Arslanın Ģairlə görüĢünün təsvirində 

Həmdünyan kəndinin bağıĢlanması faktı da Cahan 

Pəhləvanın hədiyyəsi kimi öz ifadəsini tapmıĢdır. Burada 

hökmdarla Ģair arasında aparılan dialoqların ən 

əhəmiyyətli məqamı ana dilinə münasibətin 

iĢıqlandırılmasıdır. Nizaminin 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 münasibət belə 

bildirilir: 

 

“ġair, inanıram bir gün gələcək, 

Azərbaycan dili çiçəklənəcək” (77, 157). 

 

 “Atabəylər” dramında Nizami Gəncəvinin ədəbi 

siması  üç  epizodda ətraflı Ģəkildə öz bədii ifadəsini 

tapmıĢdır. Nizami bir mütəfəkkirdir, təbibdir, siyasi 

proseslərə müdaxilə edən söz sahibidir, həm də dünya 
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nemətindən könlünü üzüb guĢəniĢinliyə çəkilmiĢ bir 

zahiddir. Nizaminin əsərlərindən yeri gəldikcə misallar 

gətirilməsi surəti dolğunlaĢdırır, əsərin məna gücünü 

artırır. Azərbaycan dilinin  milli mədəniyyətimizin 

inkiĢafından kənarda qalması narahatlığının Nizami 

yaradıcılığında öz ifadəsini tapdığı kimi, dramın da 

problematikasını zənginləĢdirmiĢdir. 

“Atabəylər” dramında yer alan personajların adları 

həm də onların xarakterinin təmsilçisidir. ƏbuĢər “Ģərin 

atası” kimi məna ifadə edərək hadisələrin cərəyanındakı 

rolundan xəbər verir. Gülaçar, Bağban adları 

Azərbaycanın inkiĢafı və çiçəklənməsi arzusunun rəmzləri 

kimi çıxıĢ edir. 

“Atabəylər” dramı səhnəyə qoyulması ilə ədəbi 

tənqidin diqqətini çəkmiĢ, geniĢ müzakirə olunmuĢdur. 

Mirzə Ġbrahimov “Atabəylər” məqaləsində  (Kommunist, 

1984, 16 yanvar) əsəri  “teatrımızın nailiyyəti”, 

“Azərbaycan səhnə sənətinin ictimai mənalı, cazibədar, 

bədii keyfiyyətli əsərlərlə zənginləĢməsi yolundakı 

mübarizədə diqqətəlayiq hadisə kimi” (104, 7) 

dəyərləndirmiĢdir. 

Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər” dramı 1989-cu 

ildə Ziya Bünyadov və Əbülfəz Rəhimovun müĢtərək 

yazdıqları  “Tarixi həqiqətlər... Yoxsa təhriflər” adlı 

məqalədə tənqid olunmağı sayəsində sonrakı nəĢrində 

daha mükəmməl sima qazanmıĢdır. Tarixçi alimlər əsəri 

ən incə mətləblərinə qədər nəzərdən keçirərək, hətta 

orfoqrafik səhvlərini də düzəltməyə nail olmuĢdurlar. 

Məqalədə bununla bağlı yazılırdı: “Mömünə xatun 

(orfoqrafiyamızda “xatın” kimi yazılsa da, abidənin 

üzərindəki kitabədə və bütün tarixi əsərlərdə “xatun” kimi 

yazıldığı üçün ilk variantı daha elmi yazılmıĢ hesab edirik) 
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türbəsinin 1186-cı ilin məhərrəm ayında tikildiyini 

yazmıĢdır. Təəssüf ki, Ģair miladi təqvimlə hicri-qəməri 

təqvimi bir-birindən ayıra bilməyib. Miladi 1186-cı ilin 

məhərrəm ayı 4 aprel – 3 may 1172-ci ilə bərabərdir. 

Göründüyü kimi, türbənin tikilmə tarixi 586 il irəli 

çəkilmiĢ, XVIII əsrə aid edilmiĢdir. Həqiqətdə isə türbə 

582-ci ilin mühərrəm (orfoqrafiyamıza əsasən məhərrəm) 

ayında tikilmiĢdir ki, bu da 24 mart – 22 aprel 1186-cı ilə 

bərabərdir” (39, 176). Z.Bünyadov, Ə.Rəhimov: “Düzü, 

biz aydınlaĢdıra bilmədik ki, Əbu Cəfər Məhəmməd 

Eldəniz kimdir? (39, 178).  Tarixi mənbələrdə və türbənin 

üzərindəki kitabədə Cahan Pəhləvanın adı, atasının adı 

dəqiq yazılmıĢdır: 

“Rəhimli və mehriban Allahın adı ilə, alim, ədalətli, 

Allahın köməyi ilə möhkəmlənmiĢ /və/ qalib gəlmiĢ, 

böyük dinin GünəĢi, Əbucəfər Mühəmməd ibn Atabəy 

Eldəniz /...dünya və dinin cəlalı, islam və müsəlmanlar, 

islam və müsəlmanların isməti, Mömünə xatun /üçün/  

Allah-təala ona rəhmət eləsin, bu türbənin tikilməsinə əmr 

etdi”(39, 177).  

Rus və Azərbaycan dillərinə tərcümədən aydın 

görünür ki, türbəni Atabəy Eldənizin (yaxud Eldəgizin) 

oğlu Atabəy  Əbucəfər Məhəmməd Cahan Pəhləvan 

tikdirmiĢdir. Daha doğrusu, Əbucəfər Məhəmməd Atabəy 

Cahan Pəhləvana aiddir, atası ġəmsəddin Eldənizə yox”  

(39, 177) . 

Tarixçi alimlər əsərdə daha bir nəzərəçarpan qüsuru 

sezərək aradan qaldırılmasına nail olmuĢdular. Müəlliflər 

yazırdılar:  

“Daha bir anlaĢılmazlıq: 

Qüdrətli hökmdar, böyük Atabəy, Əcəm dünyasının 

və dimin xaqanı, islamın və müslümün baĢçısı Nüsrət (39, 
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179) Əbu Cəfər Məhəmməd Cahan Pəhləvan Eldəniz  

oğlu El-Ģah 1186-cı ilin axırlarında  vəfat etmiĢdir. 

Düzü, tarix olmasaydı, bilməzdik ki, ölən ġəmsəddin 

Eldənizin oğlu ElĢah Əbucəfər Məhəmməd Cahan 

Pəhləvandır. Bəs “ElĢah” kimdir, “Nüsrət” nə deməkdir, 

dinin də “Xaqanı” olarmıĢ?!” (39, 179).  Əsərdə göstərilən 

bu qüsurlar qismən Ģair tərəfindən aradan qaldırılmıĢdır. 

“Əcəm dünyasının və dinin xaqanı” ifadəsi “əcəm 

dünyasının xaqanı” kimi redaktə olunmuĢ, “Nüsrət” sözü 

isə əsərdən çıxarılmıĢdır. Göründüyü kimi, tarixçilərin 

göstərdiyi qüsurlar haqlı iradlardır və onların tənqidi 

münasibəti sayəsində “Atabəylər” dramı bədii və faktiki 

cəhətdən  qüvvətlənmiĢdir. 

Z.Bünyadov, Ə. Rəhimov haqlı iradları ilə yanaĢı, bu 

gün artıq elmi düĢüncənin qəbul etdiyi bir məsələni də 

Ģairə irad kimi tuturdularsa da, özləri yanılırdılar: 

“N.Həsənzadənin əsərdə Nizamini Mömünə xatun 

türbəsinin açılıĢına gətirməsi, Əcəmi ilə görüĢdürməsi 

sadəcə olaraq tarixi təhrif etmək deyildirmi? Müəllif deyə 

bilər ki, mən bədii əsər yazmıĢam, bədii əsərdə hadisəni 

istədiyim kim verə bilərəm. Yox, bədii əsərdə də tarixi 

təhrif etmək olmaz” (39, 177). ġairin Nizaminin 

Naxçıvanda olma ehtimalını bu gün tarixi faktlar 

doğruldur və bu bədii təfəkkürün imkanı uzaqgörənlik 

kimi qiymətləndirilir.  

Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, ədəbiyyatĢünaslıqda 

bu məsələyə münasibət birmənalı deyildir. Tarixi faktların  

daha ciddi təhrifinə haqq qazandıran tədqiqatçılar da var. 

Məsələn: Davud Hacıyev Mehdi Hüseynin “Nizami” 

dramında Nizamini xəzərlərlə əlaqələndirməsini belə 

əsaslandırırdı: “Müəllif Nizami-Afaq xəttini Bərdənin 

süqutu ilə sıx əlaqələndirir. Doğrudur, Bərdəyə xəzərlərin 



 

182 

 

hücumu Nizami dövründən təxminən iki əsrə yaxın 

qabaqlarda baĢ vermiĢ hadisədir. Lakin Nizaminin özü 

həmin tarixi-faciəvi hadisəni “Ġsgəndərnamə” əsərində 

qələmə alarkən onu eramızdan xeyli əvvəlki dövrə 

köçürmüĢ, Makedoniyalı Ġsgəndərin Bərdə hökmdarı 

NüĢabə ilə əfsanəvi görüĢü ilə əlaqədar qələmə almıĢdır. 

H.Mehdi də hadisəni Nizami dövrünə köçürmüĢ, 

vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, yadelli qəsbkarlara nifrət 

motivlərini ifadə məqsədilə əsərə daxil etmiĢdir” (68, 

136). 

Sadıq ġükürov da Davud Hacıyevin mövqeyini 

nümayiĢ etdirərək yazır: ““Atabəylər” dramında da N. 

Həsənzadə tarixi təməl üzərində ədəbiyyat binası tikmiĢ, 

onun divarının tarixi təməlinin möhkəmliyinə 

qaynaqlardan “qaynaq” vurmuĢ və yeri gəldikcə ona “duz” 

da qatmıĢ, dadlı-tamlı etmiĢdir. Bu “duz” (bədii bəzək)  

yaradıcı təfəkkürün fantaziyasıdır. XIX əsrin filosofu 

Spinoza (Spenser) bu bədii bəzəyi duz adlandırmıĢdır. 

N.Həsənzadə bu doğrunu, tarixi faktı dada gətirmək üçün 

ona bir çimdik, dırnaq boyda “duz” – “yalan” (bəzək) 

qatmasaydı – bu, Nizamidə, Füzulidə, Vaqifdə, 

S.Vurğunda da belədir – onun tarixi mövzulu əsərləri quru 

faktlar toplusuna çevrilərdi, insana estetik zövq verib 

düĢündürməzdi” (184, 134).  

Nəriman Həsənzadə “Ədəbi həqiqətlər tarixi 

həqiqətləri təhrif etmir” adlı məqaləsi ilə tarixçilərin 

göstərdikləri iradların bir qisminin əsaslı olduğunu 

vurğulamaqla yanaĢı, haqsız iradlara qarĢı da etirazını 

bildirirdi. Tarixi dram yazarkən bədii təxəyyülün 

imkanlarını məhdudlaĢdırmamağı isə əsaslandırmaq üçün 

yazır: “Aristotelin tələbəsi, bütün səfərlərində Homerin 

“Ġliada”sını özündə gəzdirib bütün döyüĢlərdə ondan 
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istifadə edən, Esxilin, Sofoklun, Evripidin pyesləri ilə 

tərbiyələnən və ən nəhayət, “taxtda əyləĢən filosof” 

“Aleksandr Makedoniyalı bütöv xalqlara, ölkələrə və 

Ģəhərlərə... zülm eləyib divan tutarkən sərt iĢgəncələr və 

edamlar zamanı qarĢısı alınmayan qanlı cəllad” olmuĢdur” 

(bax: Ġ.ġifman Aleksandr Makedonski. Nauka, 1988, səh. 

203). 

Bütün bu ziddiyyətlərdən sonra Nizamini də, bizim 

eradan qabaq II-I əsrdə yaranmıĢ “Aleksandr haqqında 

roman” əsərinin müəllifini də ideal dövlət baĢçısının bədii 

obrazını yaratmaq problemi düĢündürürdü. Tarixi faktların 

müqabilində Ksenofontun “Kiropediya”sı da belə idi. 

Bəlkə bu böyük sənətkarlar Platonun ideal dövlət və ideal 

hökmdar haqqındakı məlum təlimini əsas götürmüĢlər. 

Ziya Bünyadovun Atabəylər dövləti haqqında tədqiqatı ilə 

M.S.Ordubadinin Atabəylər dövründən bəhs edən romanı 

arasında fərqlər də bunu sübut edir” (79, 185).  

Müasir gənc tədqiqatçılardan olan  Aida Nadir qızı 

Abdullayeva da N.Həsənzadənin tarixi mövzuya müasirlik 

iĢığında yanaĢmasını təqdirəlayiq hesab edir:  “... tarixi 

mənbələr, tarix elmi bütün əsrlər boyu həmiĢə söz sənəti 

ilə hörmətli olmuĢdur. “Atabəylər” mənzum dramında da  

tarix – tarixi hadisələr və olaylar – tarixi faktlar və 

məlumatlar müəllifin “tarixi tərbiyə etmək” prinsipinə 

yönəlmiĢdir. N.Həsənzadə müasir dövrdə onu düĢündürən 

bir çox məsələlərə tarixdə cavab axtarır. Azərbaycan 

dövlətinin əsrlər boyu qarĢılaĢdığı çətinliklər, maneələr, 

bir çox dövlət kimi özünü təsdiq etmək iddiaları tarix 

kitablarında elmi-nöqteyi-nəzərdən izah olunsa da, 

görünür, Ģairin bu xüsusda öz mülahizələri var.  Əslində, 

onun məqsədi hadisələri heç də nəzmə çəkmək 
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olmamıĢdır. O, tarixi hadisələri təsvir etməklə bu gün 

üçün də ibrətli səslənə biləcək mənalar axtarır” (3, 101). 

“Nizaminin fikirləri onun öz əsərlərində rast 

gəldiyimiz müdrik kəlamlarla səsləĢir ki, bunlar da əsasən 

sənətin ölməzliyi, dövlət və Ģəxsiyyət haqqındadır. Bu 

mənada Nizami əsərdə müəllif ideyasının carçısı kimi 

çıxıĢ edir” (3, 102).  

Belə yanaĢmanı daha bir gənc tədqiqatçının, ġəhla 

Ġbrahim qızı Hüseynovanın monoqrafiyasında görürük: 

“...burada söhbət tarixin məhz müasirliyindən, onun fəal 

Ģəkildə əxlaqi-estetik tərbiyə silahı olmasından gedir. 

Müasir ideyalarla bağlı olmayan əsərin yaĢaması qeyri-

mümkündür. Sənətkarların çoxu da tarixə, əsasən, müasir 

problemlərin həlli üçün müraciət edirlər” (94, 11). 

Tədqiqatçı öz mülahizəsində haqlıdır. Ġdeallar olmasaydı 

bəĢəriyyətin əxlaqı get-gedə tənəzzülə uğrayar, yer üzü 

yaĢanmaz hala gələrdi. Bu cəhətdən Nizami Gəncəvinin 

“Xosrov və ġirin” əsəri ilə Arif Ərdəbilinin “Fərhadnamə” 

əsəri arasındakı fərq və Ģairlərin tarixi fakta yanaĢmaları 

ibrətamizdir. Nizaminin əsəri məhz ideyalar daĢıyıcısı, 

ideallar mənbəyi olmasına görə ümumbəĢəri dəyər və  

ölməzlik qazanmıĢdır.  

Zəminə Mehdiağa qızı Axundovanın “Tarixi 

pyeslərin Azərbaycan teatrında səhnə təcəssümü” adlı 

namizədlik iĢində “Atabəylər” dramı “tarixi faciələri 

yaĢadığımız günlər üçün vacib olan vətənpərvərlik ruhunu 

yüksəltməklə yanaĢı, teatr prosesinə ciddi təsir göstərən” 

əsər kimi dəyərləndirilir (8, 145). 

“Atabəylər” dramı ilə bağlı mətbuatda yer alan ədəbi 

polemika onu göstərir ki, əsər yüksək bədii siqlətə 

malikdir. Buna görə də hətta böyük tarixçi alimlərin 

tutduğu iradlara baxmayaraq, Nəriman Həsənzadənin 
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“Atabəylər” dramı Nizami obrazının yaradılması ilə 

ədəbiyyat tariximizdə Ģairin həyatına həsr olunmuĢ əsərlər 

siyahısında önə çəkilmiĢ əsərlərdən biri kimi 

diqqətəlayiqdir.   

Beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatının istər mənsur, 

istərsə də mənzum dramlarında Nizami Gəncəvi obrazı 

tənqidĢünasların dili ilə desək, tam dolğunluğu ilə təsvir 

edilməsə də, ədəbiyyat tariximiz nöqteyi-nəzərindən 

sonrakı dövrlər üçün mühüm bir ədəbi istiqamətin 

bünövrəsini qoydu. Apardığımız tədqiqata söykənərək 

deyə bilərik ki, təkcə dramaturgiyamızda deyil, digər 

növlərdə də Nizami Gəncəvi obrazı öz səciyyəvi 

xüsusiyyətləri ilə tərənnüm, təhkiyə və təsvirini 

gözləməkdədir. 
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Nəticə 
Nizami Gəncəvi Azərbaycanın dahi Ģairi, 

filosofudur. Onun yaradıcılığı, fəlsəfi görüĢləri nəinki 

Azərbaycan ədəbiyyatının, bütün ġərq ədəbiyyatının 

inkiĢafına, yeni mərhələyə qədəm qoymasına səbəb 

olmuĢdur. Bir çox tədqiqatçılar onun əsərlərindən Qərbin 

məĢhur dramaturqlarının təsirləndiyini də qeyd etmiĢlər 

(V. ġekspir “Romeo və Cülyeta” və s.). Onun ədəbiyyat 

tariximizə “Xəmsə” kimi daxil olmuĢ əsərləri və 

Xəmsənin motivləri əsasında müxtəlif xalqların ədibləri 

yeni əsərlər yazmıĢ, hətta yeni beĢliklər də yaratmıĢlar 

(Ə.Nəvai, Ġ. Səmərqəndi).  

Nizami Gəncəvinin yaratdığı əsərlər bütün dövrlərdə 

müxtəlif sənət sahələrində çalıĢan sənətkarların ilham 

mənbəyi olmuĢ, onları bir-birindən gözəl incəsənət 

nümunələrini yaratmağa ruhlandırmıĢdır. Rəssamlar 

miniatür, qrafika, mozaika, heykəltəraĢlıq, xalçaçılıq - bir 

sözlə, tətbiqi incəsənətin bütün növlərində Nizami 

Gəncəvinin və onun əsərlərinin motivlərini iĢləmiĢlər. 

Ü.Hacıbəyov (“Sevgili canan”, “Sənsiz”), F.Əmirov 

(“Gülüm”), C. Cahangirov (“Qəzəl”), T. Quliyev (“Gözün 

aydın gözümə”), S.Ələsgərov (“Sərvi xuramanım 

mənim”), ġ.Axundova (“Nə gözəl”, “Necə səbr etsin”) və 

digərləri onun əsərlərinə musiqi bəstələmiĢlər. 

Təbii ki, Azərbaycan ədəbiyyatı da Nizami Gəncəvi 

dühasına biganə qalmamıĢ, ona demək olar ki, bütün 

janrlarda əsərlər həsr edilmiĢdir. Hər bir sənətkar öz 

təxəyyüllünə, oxuculara çatdırmaq istədiyi ideyaya görə, 

bəzən də dövrün, rejimin diqtəsinə görə Nizami 

Gəncəvinin bədii obrazına müraciət etmiĢdir. Bu da 

Nizami obrazında müxtəlif aspektdən, rakursdan 

baxılmasına və təbii olaraq bəzi əsərlərin zəif, bəzi 

http://www.youtube.com/watch?v=lZx_EZ4X-ek
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əsərlərin isə bütün yaradıcılıq parametrlərinə uyğun olaraq 

meydana çıxmasına səbəb olmuĢdur. 

Ədəbiyyatda Nizami obrazı yarandığı gündən ədəbi 

tənqid də öz münasibətini bildirmiĢ, dahi sənətkarın Ģanına 

yaraĢan əsərlərin yaranmasına öz həssaslığını 

göstərmiĢdir. 

 “Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi obrazı” 

mövzusunda  elmi araĢdırma nəticəsində dahi söz 

ustadının xatirəsini əbədiləĢdirən bədii əsərlərin yazılma 

mərhələlərini üzə çıxardıq və bu mərhələlər üzrə əsərlərin 

ehtiva etdiyi əsas xüsusiyyətləri aĢağıdakı müddəalarda 

ümumiləĢdirdik: 

XX əsrin birinci yarısına qədər ilkin ədəbi-tarixi  

qaynaqlarda Nizami Gəncəvi haqqında verilən məlumatlar 

qiymətli bir məxəz kimi qorunaraq yaddaĢlardan 

yaddaĢlara ötürülmüĢdür. ġair haqqında yazan görkəmli 

yazıçı və Ģairlərimiz bu məxəzə sahib çıxaraq öz 

yaradıcılıqlarında məhz onların sayəsində dahi Ģairin 

ölməz abidəsini ucaltmıĢdırlar. 

Poeziyada Nizami Gəncəvinin bədii obrazı ilk dəfə 

Ģairin öz əsərlərində yaradılmıĢdır. Nizaminin 

əsərlərindəki müəllif obrazı Azərbaycan ədəbiyyatında 

Ģairin həyatı haqqında yazılan bədii əsərlərin ilkin istinad 

mənbəyi, dahi ustadın bədii portretinin yaradılmasında 

yazarların təxəyyülünün faydalandığı ən əsas 

qaynaqlardandır. 

 Azərbaycan poeziyasında yeri gəldikcə Nizami 

surətinin təsviri, Nizami Ģəxsiyyətinin tərənnümü XX əsrə 

kimi özünü göstərmiĢdir. XIX əsr ədəbiyyatında Nizami 

xatirəsinin orta əsrlər poeziyasından fərqli cizgiləri üzə 

çıxır. Əgər orta əsrlərdə Nizaminin mənən yaĢadığı, hər 

zaman Ģairlərin qəlbində bir ustad kimi diri olduğu 
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vurğulanırdısa, XIX əsrdə ilk dəfə olaraq Nizami 

xatirəsinə laqeydlik təəssüflə qeyd olunurdu. 

 XX əsr poeziyasında Nizaminin ədəbi siması parlaq 

boyalarla canlandırılır, Ģairin söz dünyasının 

əbədiyyətindən dönə-dönə söhbət açılırdı. Mətbuat və 

kitab səhifələrində ən çox təsadüf olunan mövzular 

Nizaminin ustad Ģair kimi xatırlanması, Ģairin məzarı 

önündə meditasiyalar, məzarın əsrlərlə diqqətdənkənar 

qalıb dağılması, məzarın abadlaĢdırılması, Nizami heykəli 

qarĢısında təəssüratlar, Nizaminin milli təfəkkürə xidməti 

və s. idi. Hətta müasir ədəbi prosesdə dahi söz ustadının 

adını daĢıyan Nizami muzeyi də bir bədii obraz kimi 

ədəbiyyat tariximizə daxil olmuĢdur. 

 XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında lirik-epik 

əsərlərdə Nizami Gəncəvi obrazı vətənpərvərlik, 

insanpərvərliyin təcəssümü, sufiyanə baxıĢları, müdrikliyi, 

azad iradəsi ilə əsrlərin ən qüdrətli Ģairi kimi öz 

tərənnümünü tapmıĢdır. 

Nizsami Gəncəvinin həyatına və Ģəxsiyyətinə həsr 

olunmuĢ bədii nəsr nümunələri ilk dəfə XX əsrin  40-cı 

illərindən görünməyə baĢladı. Bu da Ģairin 800 illik 

yubileyinə hazırlıq məsələləri ilə bağlı idi. Azərbaycan 

bədii nəsrində Nizami Gəncəvinin ölməz abidəsi azad 

insan Ģəxsiyyəti, cahanĢümul Ģair siqləti, həyat və zəhmət 

aĢiqi, böyük fəlsəfi dühası ilə yadda qalır. Bu abidənin 

yaradılmasında M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm”, 

O.Salamzadənin “Əsrlərin sirri”, Ġsa Hüseynovun 

“GurÜN” romanlarında tarixi proseslər hər nə qədər çox 

iĢıqlandırılır,  böyük əhəmiyyət daĢıyırsa, kiçik həcmli 

əsərlərdə (“Afaq”, “ġairin” kədəri”, “Portret” 

hekayələrində) daha çox Nizami Gəncəvinin Ģəxsi 
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həyatının, yaĢadığı ailə ortamının, ünsiyyətdə olduğu 

ictimai mühitin təsviri əsas kontekstə çevrilmiĢdir.  

 Azərbaycan dramaturgiyasında nəsrlə yalnız Mehdi 

Hüseynin “Nizami” dramı yazılmıĢdır. Mehdi Hüseynin 

əsəri yazıldığı dövrdən günümüzə qədər birmənalı 

qarĢılanmamıĢ, müxtəlif tendensiyalı elmi tədqiqatların 

yaranmasına səbəb olmuĢdur. Ġlk dəfə səhnəyə 

qoyulduqda dövrün ədəbi tənqidinin kəskin tənqidinə 

məruz qalmıĢdır. Mehdi Hüseynin “Nizami” dramı müasir 

bədii-estetik dəyərlərin tələblərinə cavab verməsə də, 

ədəbiyyat tariximizin silinməz səhifəsini təĢkil etdiyindən 

öyrənilməsi zəruridir. 

 Mənzum dram janrında da Nizami obrazı öz əksini 

Zeynal Xəlilin “ġairin yuxusu”, Kəmalə Ağayevanın “ 

Məhsəti”, Mirvarid Dilbazinin eyni adlı poeması əsasında 

ssenariləĢdirilən “Məhsəti”, M.S.Ordubadinin eyniadlı 

romanı əsasında ssenariləĢdirilən “Qılınc və qələm”, 

Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər” dramlarında 

tapmıĢdır. Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər” dramı 

ədəbiyyat tariximizdə Ģairin həyatına həsr olunmuĢ əsərlər 

siyahısında önə çəkilmiĢ bədii nümunə kimi 

diqqətəlayiqdir.    

Beləliklə, tədqiqatdan hasil olan qənaətlər belə bir 

nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, dahi Nizami Gəncəvi dühası, 

Ģəxsiyyəti, obrazı bundan sonrakı yüzilliklərdə də 

Azərbaycan ədiblərinin bütün janrlarda yazdıqları elmi və 

bədii əsərlərin Ģah mövzusunu təĢkil edəcəkdir... 
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