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NİZAMİ GƏNCƏVİ ƏSƏRLƏRİNDƏ GƏNCƏ 
 
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Gəncə, Xəmsə 
Key words: Nizami Gancavi, Ganja, Hamsa 
Ключевые слова: Низами Гянджеви, Гянджа, Хамса 
 

Gəncə orta əsrin qüdrətli illərini yaşamış Arran adlanan ölkənin ən 
görkəmli şəhəridir. Yarandığı dövrdən daim yüksəlişə doğru gedən bu qədim 
şəhər həm coğrafi mövqeyi, həm də ictimai-mədəni həyatındakı fərqliliyi baxı-
mından hər zaman dünyanın diqqətini özünə cəlb etmişdir. Belə ki, Azərbay-
canın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatının inkişafında əvəzedilməz rol 
oynayan və turistlərin buradan keçərkən ayaq saxlayıb xarici elm adamlarıyla 
söhbət, müzakirələr aparmaqdan zövq aldığı qədim mədəniyyətin beşiyi, Niza-
minin ana yurdu olan bu cazibədar məkan karvan yollarının kəsişdiyi bir 
ərazidə yerləşir (8; ens. az). Bundan əlavə, Gəncə şəhərinin daha bir özəlliyi 
ondadır ki, tarixən dünya şöhrətli elm və incəsənət əsərlərinə sahib sənətkar, 
şair və alimlər məhz bu şəhərdə yaşayıb-yaratmışlar. XII əsrdə Azərbaycan 
ədəbiyyatının intibah dövrünə qədəm qoyduğu bir anda söz, sənət mərkəzi olan 
qədim Gəncədə bir dahi dünyaya göz açdı. Bu dahi yaradıcılığı ilə aləmə səs 
salan Nizami Gəncəvi idi.  

Həqiqətən də misli görünməyən “xəzinə” sahibi Nizami özünün əvəz-
olunmaz bədii yaradıcılığı ilə Gəncədə günəş kimi parladı, dünyaya nur saçdı.  

 Şair onu qüdrətləndirən söz sənətinə hər zaman yüksək qiymət vermiş və 
bu dəyəri öz əsərlərində əks etdirmişdir.  

 
  صدر نشين تر ز سخن نيست کس

]11,40[ دولت اين ملک سخن راست بس   
 
Söz cahanın ən ulu bir neməti! 
Təkcə sözündür bu yerin dövləti! [1, 55] 

 
Nizaminin fikrincə, sığallı, sahmanlı yazılan söz bir xəzinənin açarıdır. 

Belə sözə sahib olan şair isə “ərşin ötən bülbülüdür” [1, 55].  
 

  چشمه حکمت که سخن دانيست
]11,43[آب شده زين دوسه يک نانيست   

 
Şeir özü nur çeşməsidir hikmətin, 
Tökdü neçə alçaq onun hörmətin [1, 56].  

 
  آنکه درين پرده نوائش هست

  ]11,43[خوشتر ازين حجره سرائش هست
 
Kim ki bu ahəng ilə bir şey çalar, 
Aləm evindən də gözəl qəsr alar [1, 56].  
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 Dahi şairin xələfi, XV əsr özbək şairi Əlişir Nəvai bu beytlərdən ilham-
lanaraq Nizami Gəncəvini, onun dediyi kimi, “aləm evindən də gözəl” olan 
qəsrin sahibi hesab edir və bu haqda özünün “Leyli və Məcnun” poemasında 
yazır: 

 
Sal daşdan o qurdu beş uca qala,  
Beş gizli xəzinə çıxdı aşkara,   
Qala dövrəsində bu tikdi qəsr, –  
Zinəti deyilsin əsrbəəsr.   
Həm çölünə vurdu incə naxışlar,  
Həm də içində zər parladı par-par [9, 7].  

 
Əlişir Nəvai “beş uca qala”, “beş gizli xəzinə” deyərkən Nizaminin 

dünya şöhrətli “Xəmsə”sinə daxil olan beş poemasını nəzərdə tuturdu. Özbək 
şairinin də qeyd etdiyi kimi, dahi Nizaminin bərabəri olmayan əqli, zəkası və 
insanı valeh edən poetik düşüncəsi ilə əsərlərinə vurduğu incə naxışlar əsrlər 
boyu yaddaşlardan silinməmiş, dillərdən düşməmişdir.  

Hər kəlməsi zər kimi parlayan dahi şair ömrü boyu “ən böyük xəzinə 
sözdür” deyərək, onunla yetinmişdir.  

 
  هر که بزر نکته چون روز داد

]11, 45[سنگ ستد لعل شب افروز داد   
 
Kim ki verir şeiri zərə, daş-qaşa, 
Ləli verir qiyməti yox bir daşa [1, 57].  
 
  نچون سخنت شهد شد ارزان مک

  ]11 ,46[شهد ن سخن را مگس افشان مکن 
 
Olsa sözün baltək, ucuz satma sən! 
Söz balını milçək üçün atma sən! [1, 57] 
 
Nizami Gəncəvinin yuxarıda qeyd etdiyimiz misrasındakı nəsihətamiz 

fikirləri sanki onun özünü əks etdirir. Belə ki, sözü həqiqətən də baldan şirin 
olan Nizami heç zaman saray şairi olmamış, şeirini lələ, daş-qaşa satmamışdır.  

Əsrlərdən bəri Nizamini özünə ustad hesab edən, yaradıcılığından bəhrə-
lənən xələfləri və dahi şairin həyatını, əsərlərini tədqiq edən görkəmli nizami-
şünaslar onun haqqında bir sıra faktları araşdıraraq elm dünyasına təqdim 
etmişlər. Bu böyük alimlərin araşdırmalarına görə, Nizami Gəncəvi köklü bir 
gəncəli türk ailəsində doğulmuşdur. Doğma şəhəri Gəncədən kənara çıxmayan 
Şeyx Nizami ömrünün sonunadək Gəncədə yaşamışdır. Araşdırmalar aparan 
alimlərin əsas istinad yeri şairin əsərləri olmuşdur. Nizamini tədqiq edən 
alimlər ondan bəhrələnərək müxtəlif elm sahələrinə (psixologiya, riyaziyyat, 
tibb, astronomiya və s.) aid kitablar yazmış və öz elmi istiqamətlərinə, oxucuya 
çatdırmaq istədikləri fikirlərinə uyğun olaraq mülahizələr irəli sürmüşlər.  

Nizami əsərlərində dönə-dönə Gəncənin adını çəkmiş və vətəninə 
məhəbbətini bəyan etmişdir. Bu fikirləri nəzərə alaraq əminliklə söyləyə bilərik 
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ki, Nizami Gəncəvi tayı-bərabəri olmayan “Xəmsə”sini məhz Gəncədə 
yaratmışdır.  

Nizami kimi dahi şəxsiyyətin XII əsrdə Gəncədə yetişib parlaması da 
təsadüfi deyil. Çünki Gəncə Nizamidən öncə də sözə, sənətə dəyər verilən yer 
olmuş və bu şəhərdə yaşayıb-yaradan ziyalı alimlərin fəaliyyəti daha sonralar 
dərin zəka sahiblərinin, böyük sənətkarların meydana gəlməsinə zəmin yarat-
mışdır. Hələ XI əsrdə yaradıcılıq fəaliyyətini Gəncədə inkişaf etdirən böyük 
söz ustadı Qətran Təbrizi “Divan”ına daxil etdiyi şeirlərin əksəriyyətində 
Gəncə ziyalıları, orada yaşayan qələm sahibləri və alimlərin adlarını qeyd 
etmiş, sözə-sənətə dəyər verən insanların şərəfinə mədhiyyələr yazmışdır.  

Gəncə yüksək mərtəbədə dayanan şeirin, dünyanın nəzərini özünə cəlb 
edən mənalı, sirli sözün məskənidir. Bu sözləri dilə gətirib yazıya salmaq üçün 
çox düşünmək lazım deyil. Sözü və şeiri ilə insanlığı sehrə salıb içinə çəkən 
Nizami “Xəmsə”sinə nəzər yetirmək kifayətdir.  

 
  بابل من گنجَه هاروت سوز

]11 , 48 [ زهرَه من خاطر انجام فروز   
 

Gəncə yaxır Harutu, o, Babilim, 
Zöhrə könül göylərə nur qəndilim [1, 60].  

 
Şairin qeyd etdiyimiz beyti haqqında bir sıra məqalələr yazılmış və 

fikirlər söylənmişdir. Nizamişünas professor Xəlil Yusifli özünün “Nizami 
vətəni Gəncə” adlı məqaləsində bu beytlə bağlı maraqlı mülahizələrini irəli 
sürmüşdür. Xəlil Yusiflinin fikrincə, Nizami poeziya sənətində göstərdiyi sehr-
karlığı Harutun Babildə göstərdiyi sehrkarlıqdan üstün sayır və belə düşünür 
ki, onun sənət sehrkarlığı Babil quyusunda xalqa sehrkarlıq dərsi keçən Haru-
tun həsədinə, qısqanclığına səbəb olur və onu yandırıb-yaxır. Yəni Nizaminin 
Gəncədə göstərdiyi sənət, şeir sehrkarlığı Harutun Babildə göstərdiyi sehri 
heçə endirir, onu törədəni yandırıb-yaxır [7, 166].  

Harut zərdüştilikdə və Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə adıçəkilən 
mələkdir. Onunla birlikdə başqa bir mələk Marutun da adı çəkilir. Zərdüşti-
likdə dişi Harut suların qoruyucu mələyi kimi bilinir. Qurani-Kərimdə isə bu 
mələklərin adı “Bəqərə” surəsinin 102-ci ayəsində çəkilir. Orada Harut və 
Marutun Allah tərəfindən insanlara ağıl vermək üçün Babilə göndərilən iki 
mələk olduğu qeyd edilir. Quranda və zərdüştilikdə adı çəkilən bu mələklər 
haqqında bir çox rəvayətlər yaranmışdır. Onların içində ən geniş yayılanı isə 
belədir. 

Allah Harut və Marut adlı iki mələyi insanlara ağıl verib, onlara kömək 
etmək məqsədilə hakim şəklində Babil ölkəsinə göndərir [1, 203]. Harutla 
Marut Allahın əmri ilə Babilə enirlər. Ancaq burada öz vəzifələrini unudub 
Zöhrə adlı bir qadına aşiq olurlar. Qadın onların məşuqəsi olmaq üçün qarşı-
larına şərt qoyur və deyir: “İsmi-əzəmi mənə öyrədin və şərab için!” Mələklər 
qadının dediklərinə əməl edirlər. Şərab içib, ən böyük adı Zöhrəyə öyrədirlər. 
Zöhrə isə İsmi-əzəmi oxuyub göyə qalxır. Tanrı onu ən parlaq ulduza çevirir. 
İndi də guya ulduz olaraq göydə eyni adla (Venera) yaşayır. Bütün bu hadisələr 
nəticəsində isə Harutla Maruta cəza kəsilir və onlar Babildə bir quyuda 
başıaşağı asılırlar.  
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Həm Nizami Gəncəvinin əsərində, həm əfsanədə, həm də Qurani-
Kərimdə adı keçən Babil isə m.ə. II minilliyin əvvəllərində Mesopotamiyada 
mövcud olmuş şəhərdir. Qədim dünyanın ən böyük və inkişaf etmiş şəhər-
lərindən biridir. Babil akkad dilindəki “Allahın qapısı” mənasını verən “bab-
illu” sözlərindəndir. Bu şəhər m.ə. XIX əsrdə Babilistan dövlətinə çevrildi. 
Dəclə və Fərat çaylarının arasında yerləşdiyi və böyük mədəniyyət mərkəzi 
olduğu üçün buraya بين النهر (beyn-əl-nəhr) deyirlər. Bu qədim şəhər yarandığı 
dövrdən daim inkişaf etmiş və dünya mədəniyyətinin mərkəzinə çevrilmişdir 
[10, az. wikipedia. org].  

Qədim Babil şəhəri haqqında tarixi məlumatları təsadüfən vermədik. 
Əgər bu şəhərin inkişaf tarixi ilə Gəncə şəhərinin tarixini qarşılaşdırsaq, bir 
oxşarlıq olduğunu görərik. Dahi Nizaminin əsərində Gəncəni Babillə müqayisə 
etməsi bu fikrin təsdiqidir. Bütün dünyəvi biliklərə malik olan Nizami Gəncəvi, 
heç şübhəsiz ki, Harut və Marutla bağlı əfsanəni bildiyi kimi, Babil şəhərinin 
tarixi ilə də tanış olmuşdur. O, Gəncəni dünyada ən inkişaf etmiş şəhər olan 
Babillə, Gəncədə deyilən, yazılan sözü isə əfsanədəki İsmi-əzəmlə müqayisə 
edir.  

Gəncədə Babildəki kimi sözünü bilən ağıllı insanlar (əfsanədəki Zöhrə 
kimi) ucalaraq ulduz kimi parlayırlar.  

Təsadüfi deyil ki, Nizami Gəncəvi sözügedən beyti “Xəmsə”sinə daxil 
etdiyi ilk poeması “Sirlər xəzinəsi”ndə məhz “Şeirin mərtəbəsi və sözün 
fəziləti haqqında” adlı bəhsində vermişdir. Zöhrənin yerə enən mələklərdən 
Allahın Ən Böyük Adı – İsmi-əzəmi öyrənib göyə, Tanrının yanına qalxaraq ən 
parlaq ulduz olması Böyük Adın, yəni həmin fəzilətli sözün qüdrətidir. Bu o 
deməkdir ki, sözü düzgün, yerində desən, ucalar və ən parlaq ulduz olarsan.  

Nizami Gəncəvi də dövrünün söz və mədəniyyət mərkəzi olan doğma 
Gəncəsində öz qüdrətli sözü, ölməz sənəti ilə göylərə ucalaraq ən parlaq ulduz 
oldu.  

Dahi şair əsərlərində dönə-dönə Gəncənin adını çəkmişdir. Həmin beyt-
lərlə bağlı bir çox nizamişünaslar müxtəlif fikirlər söyləmiş və öz araşdırma-
larında onlardan iştifadə etmişlər. Sözügedən beytlərdən daha çox Nizaminin 
gəncəli olması fikrini qəbul etməyən və yanlış mülahizələrlə çıxış edib guya 
“Nizaminin vətəni Gəncə deyil” deyənlərə (Əmin Əhməd Razi, Lütfəli bəy 
Azər Beqdeli, Məhəmməd Əli Təbrizi, Vəhid Dəstgirdi və b.) qarşı cavab kimi 
istifadə olunmuşdur.  

Nizamiyə Gəncədən çıxıb İraqa getməsi üçün çox məsləhətlər verilmiş-
dir. Ancaq o, ata yurdundan ayrılıb getməmişdir. Şair “Xəmsə”yə daxil olan 
poemalarında bu məsələyə dönə-dönə işarə etmişdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, 
həmin beytlərdəki məna yanlış anlaşılmış və Nizaminin Gəncədən olmaması 
fikrini yaratmışdır.  

 
  گنجه گره کرده گريبان من

]11,247[ عراق آن من بی گرهی گنج   
 
Gəncə tutubdur yaxamı ərk ilə, 
Yoxsa İraq xəznəsin allam ələ [1, 199].  
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Şairin bu beytinə alimlər bir sıra yanlış şərhlər yazmışlar. Məsələn, Və-
hid Dəstgirdi qeyd edir ki, guya Nizami Əcəm İraqındandır, ancaq Gəncə yaxa-
sını düyünləyib və o, vətəninə gedə bilmir [7, 165]. Digər bir mülahizəyə 
əsasən, guya Nizamini Gəncədən çıxmağa qoymurdular. Biz bununla da razı 
deyilik. Çünki bu zaman belə bir fikir yaranır ki, Nizami İraqa gedib oradan 
maddi cəhətdən yararlanmağı düşünürmüş. Yəni saraylarda əsərlərinə görə 
mükafatlandırılmağın həsrətini çəkirmiş. Halbuki şair elə Gəncədə də saray 
şairi kimi fəaliyyət göstərə bilərdi. Ancaq o, hər zaman saraylardan çəkinmiş, 
xalq arasında yaşayıb-yaratmağı üstün saymışdır. O dövrdə təkcə Nizami deyil, 
bir çox sənətkarlar, alimlər İraqa can atmış, İraqı vəsf etmişlər. Hər hansı bir 
hökmdar və ya məkan haqqında yazmaq üçün həmin yerə getmək mütləq 
deyildi. Yalnız müqəddəs məkanları ziyarət etmək və elmi mənbələrdən 
bəhrələnmək üçün İraqa can atan Nizami istəyini əsərində bildirmişdir. Lakin 
el-obası, doğma şəhəri Gəncədən ayrılıb gedə bilməmişdir.  

Belə beytlərdən biri də şairin “Xosrov və Şirin” əsərində verilmişdir.  
 

  !ِرکاب از شهربنِد گنجه بگشای
!]12,145[عنان شيرداری، پنجه بگشای   

 
Atı sür, dustaq olma, Gəncədən qaç, 
Sən aslan pəncəlisən, pəncəni aç [2, 48].  

 
  تو آن خورشيِد نورانی قياسی

. ]12,146[ز مشرق تا به مغرب را شناسی   
 

Günəşsən, səndə bir dünya işıq var, 
Saçırsan Şərqə, həm Qərbə işıqlar [2, 48].  

 
Bu sözləri Nizamiyə söyləyən onun yaxın bir dostu idi. O, Nizami 

sözünün qüdrətinə bələd idi və şairin qələmini tərifləmək haqqı da vardı. 
Ancaq Nizami dostunun sözlərinə qəti cavab bildirməyi də unutmur və yazır: 

 
  !ای بخِت بلندم: به تندی گفتم

  نه تو قّصاب و من گوسپندم
  تا چراق من نميرد! َمَدم دم

. ]12,146[که در موسی دم عيسی نگيرد   
 
Dedim hiddətlə: “Sus, ey bəxtəvər, kəs.  
Nə sən qəssab, nə mən oldum qoyun, kəs.  
Yetər, sönməz çırağım, üfləmə çox, 
Yəqin bil, Musada İsa dəmi yox [2, 48].  

 
Şair xalq arasında olub, əlindən gəldiyincə insanlara, insanlığa yardım 

etməyi üstün bilmişdir.  
 

  چو خندان گردی از فرخنده فالی
 ! بخندان تنگدستی را به مالی
  نبينی آفتاِب آسمان را
 از آن خندد که خنداند جهان را [147 ,12].
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İşin yaxşı gəlib könlün güləndə, 
Sevindir malla bir bədbəxti sən də.  
Günəş, bir bax, dolandıqca səmanı, 
Gülür ki, güldürə daim cahanı [2, 49].  

 
Nizami Gəncəvi sözü, sənəti ilə yaratdığı xəzinəsini doğma yurdundan 

çıxarmaq istəməmiş, elə ona görə də Gəncədən heç yana ayrılmamışdır. 
Əsərlərinin sorağı dünyanı dolansa da, günəş kimi parlayan Nizami işığını 
vətənindən əsirgəməmişdir.  

Nizaminin həqiqətən də Gəncədən olmasını təsdiqləmək üçün isə şairin 
əsərlərinə diqqət etmək kifayətdir. O, “Xəmsə”də yazdığı bir neçə beytdə açıq 
şəkildə özünün Gəncədən olduğunu bəyan edir.  

“Sirlər xəzinəsi”ndən: 
 

  بر آورده جهان کای غالمبانگ 
]11,247[گنجه کدامست و نظامی کدام   

 
Aləmə aləm dinərək saldı səs: 
Kim bu Nizami, haradır Gəncə bəs [1, 199]?  

 
Yəni dahi şairin dünyanı heyrətə gətirən əsərlərini tapmaq, ona yetmək 

üçün Gəncənin yerini bilmək lazımdır.  
“Yeddi gözəl”dən: 
 

  من که در شهربنِد کشوِر خويش
]759,12[بسته دارم ُگريزگه پس وپيش   

 
Keçir öz ölkəmdə mənim hər günüm, 
Qaçmaram, bağlıdır arxamla önüm [3, 289].  

 
Bu beytdə Nizami Gəncəni özünün vətəni adlandırır. Şəhərin adını 

çəkməsə də, şairin ömrü boyu Gəncədən kənara çıxmadığı hər kəsə məlumdur. 
Buna görə əminliklə söyləyə bilərik ki, Nizami vətən deyərkən məhz Gəncəni 
nəzərdə tuturdu.  

“İsgəndərnamə”dən: 
 

  نظامی که در گنجه شد شهْربند
!]12 ,773[مباد از سالم تو نابهرمند   

 
Nizami tutmuşdur Gəncədə məkan,  
O, məhrum olmasın salamlarından [4, 29].  
 
  نهاِن مرا آشکارا برند

. ]775,12[ز گنجه است اگر تا بخارا برند   
 
Fikrimi qapırlar, könlüm əmindir,  
Buxaraya getsə, o, Gəncənindir [4, 33].  
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Bu cür nümunələrin sayını istədiyimiz qədər artıra bilərik. Nizaminin 

Gəncənin adını çəkərək qələmə aldığı sətirlərinə həm “Xəmsə”yə daxil olan 
poemalarında, həm də lirik şeirlərində rast gəlmək mümkündür.  

XII-XIII əsrlərin əvvələrini Gəncə üçün çiçəklənmə dövrü adlandırmaq 
düzgün olardı. Həmin dövrdə Gəncə "Arran şəhərlərinin anası" səviyyəsinə 
qədər ucalmışdı. Bunu nəzərə alaraq Nizami də bir qəzəlində Gəncəni Arran 
şəhəri adlandırır və özünün oradan olduğuna işarə edir.  

 
مکن ار تو ز شهر ارانی   مرا غلط 

. ]13,1290 [روستا نمی آيد  از ای صنم ،نظامی  
 
Sənin yerin bu Aran şəhridir, sözüm yoxdur.  
Nizami bəs necə, kənddənmi gəldi, ey canan?! 

 
Hər bir şair öz yaradıcılığında yaşadığı dövrün ictimai-siyasi, mədəni 

mühiti ilə yanaşı, onun tarixini də əks etdirir. Bu baxımdan şairin Gəncə 
tarixində mühüm rol oynamış dəhşətli Gəncə zəlzələsi (1139) haqqında yazdığı 
beytləri oxucuda maraq doğurur. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”yə daxil olan 
sonuncu “İskəndərnamə” poemasında oxuyuruq:  

 
  از آن زلزله که آسمان را دريد

. ]12,1063[شد آن شهرها در زمين ناپديد   
 
Qopdu bir zəlzələ, göyü oynatdı,  
Şəhərlər dağılıb yerlərə batdı [4, 447].  

 
Əsərdə Nizami “Dağ-daş sarsılaraq qopub uçanda” söylərkən zəlzələ 

zamanı Kəpəz dağı zirvəsinin çökməsinə işarə edir. İndi Gəncənin rəmzlə-
rindən biri olan Göy göl də məhz həmin təbii fəlakət nəticəsində yaranmışdır.  

Gəncədə təbii fəlakətin yaratdığı ürəkdağlayan mənzərəni dərin hüznlə 
qələmə alan şair, bununla bərabər, şəhərin zəlzələdən öncəki gözəlliyini, sahib 
olduğu xəzinəni də qeyd etməyi unutmur.  

 
  ُرخ يوسفان را بر آمود ميل

. ]12,1064[در مصريان را بر اندود نيل   
 
Yusiflər gözünə sanki batdı mil,  
Sanki aşıb-daşıb Misri basdı Nil [4, 447].  

 
Nizami burada Gəncəni əfsanəvi gözəl Yusifə və Misirə bənzədir. Mil 

Yusifin gözünü kor və Nil Misiri viran etdiyi kimi, zəlzələ də Gəncəni viran 
etmişdir [4, 637].  

 
  ر کار ماْندنه يک رشته را ُمهره ب

  نه يک ُمهره درهيچ ديوار ماْند
  ز بس گنج که آن روز بر باد رفت

. ]12,1064[شب شنبه را گنجه از ياد رفت   
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Heç bir göz salamat qalmadı, inan,  
Matəm sürməsinə qərq oldu cahan.  
Nə qədər xəzinə batdı o gecə,  
O şənbə gecəsi yox oldu Gəncə [4, 447].  

 
Şairin də qeyd etdiyi kimi, həmin zəlzələ zamanı Gəncədə dəhşətli 

dağıntılar baş verdi. Bu haqda “Gəncə” tarixi oçerkində oxuyuruq: “Böyük 
əzəmət və şöhrətə malik olan, iqtisadi-ictimai və mədəni həyat səviyyəsi yük-
sək inkişaf etmiş Gəncə şəhəri XII əsrin birinci yarısında (1139-cu il sentyabrın 
30-da) dəhşətli zəlzələyə məruz qalır. Hicri 534 (1139)-cü ildə Gəncədə, 
Azərbaycan və Arranın başqa vilayətlərində zəlzələ oldu. Lakin ən güclü 
zəlzələ Gəncədə baş verdi. Orada çoxlu evlər dağıdıldı, saysız-hesabsız adam 
qırıldı. Deyirlər ki, ölənlərin sayı 230 min nəfər idi” [6, 13].  

Həmin dəhşətli zəlzələdə ölənlərin sayını nəzərə alsaq, hələ XII əsrdə 
Gəncənin əhalinin sıx məskunlaşdığı böyük bir ərazi olduğunu söyləyə bilərik. 
Bununla yanaşı, əlbəttə ki, insanları şəhərə cəlb edən yüksək mədəniyyət, 
sənətkarlıq, elm və həmin sahələrə aid yaradıcılıq nümunələri də mövcud idi. 
Nizami Gəncəvi “Nə qədər xəzinə batdı o gecə” söylərkən məhz bunları 
diqqətə çatdırırdı.  

  ز چنان زن و مرد و ُبرنا و پير
. ]12,1064[ه يش جز نفير برون نامد آواز  

 
Hamı: kişi, qadın, qoca, ya cavan  
Qopardı dəhşətli fəryadla fəğan [4, 447].  
 
Baş vermiş təbii fəlakətdən əziyyət çəkən insanların fəryadı səngimədən 

elə həmin gündə çar Davidin oğlu – Gürcüstan çarı Demetre böyük bir qoşunla 
hərəkət edərək Arran vilayətinə gəldi. O öz sərkərdəsi İvanenin başçılığı altın-
da qoşunla paytaxt olan Gəncə şəhərinə çatdı. Onlar sağ qalmış şəhər əhalisi 
üzərinə amansızcasına və kobud surətdə hücum edərək hamını qılıncdan keçir-
dilər, ya da özlərinə qul etdilər. İşğalçılar əhəmiyyətli bir şəhər olan Gəncənin 
birdən-birə cəhənnəmə çevrildiyini (çünki burada qızıl yığınları insan cəsədləri 
ilə bir yerə qalanmışdı) gördülərsə də, əsla mərhəmət göstərmək istəmədilər. 
Qızıl və gümüş xəzinələrini qazıb çıxararaq özləri ilə apardılar. İşğalçılar öz 
basqınları və işgəncələri ilə zəlzələdən daha çox əzab verdilər [5, 266].  

Şairin haqqında danışdığı zəlzələ onun doğumundan əvvəl baş vermişdi. 
Nizami Gəncəvi həm gözəl görkəmini, həm də saysız-hesabsız xəzinəsini itirən 
şəhərin yenidən dirçələrək inkişaf etməsinin ömrü boyu şahidi olmuşdur. O, 
əsərində bu hadisəni belə qələmə alır: 

 
به کم مّدت آن مرز ويرانه بود   

  به َفّر وی آبادتر شد ز روم
  در آن رخنه منگر که از پيچ و تاب
  شد از مملکت دور اکنون خراب

   گردون سريرنگر تا بدين شاه
  دگر باره چون شد عمارت پذير
  گلين بارويش را ز بس برگ و ساز
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. ]12,11064[به ديوار زّرين بدل کرد باز   
Az zaman içində bu viran ölkə  
Keçdi abadlıqda Rumu da bəlkə.  
Baxmayın zəlzələ qoparıb tufan,  
Ölkəni bir anda elədi viran, –  
Görün ki, nə sayaq qadir hökmüdar 
Pozulmuş cəlalı etdi bərqərar! 
Palçıq barıları tamam sökdürdü,  
Yerində qızıldan divar hördürdü [4, 447] .  

 
Təbii fəlakətin yaratdığı qaranlığı yenidən nurlandıran hər zaman incə 

zövqü, dərin zəkası və əməyi ilə seçilən Gəncə sənətkarları oldu. Sözü ilə 
Gəncənin üzərinə nur saçan dahilərdən biri də Nizami idi. O, yaratdığı 
“Xəmsə”si ilə Gəncəyə itirdiklərindən də dəyərli xəzinə bəxş etdi.  

Nizami zəngin yaradıcılığında Hindistan və Ərəbistan dünyasını, rus, 
yunan, hind motivlərini əks etdirmiş, böyük tarixi obrazlar yaratmışdır. Ancaq 
nədən yazırsa-yazsın, öz doğma yurdundan ayrılmamış, vətəninin tarixini, 
təbiətini, insanlarını böyük ustalıqla tərənnüm etmişdir.  
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Tarana VERDIYEVA 
 

GANJA IN NIZAMI GANJAVI’S CREATIVITY  
SUMMARY 

 
The article analyzes the episodes related to Ganja in the works of the 

great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi. Today, with these excerpts, the study 
of questions about the life and work of the poet is most closely connected. In 
the article, the author focuses on the selection of characteristic features of 
Ganja. As a result, the inseparable link between the poet and his homeland, as 
well as the rich cultural heritage of the ancient city is underlined.  

 
Тарана ВЕРДИЕВА 

 
ГЯНДЖА В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

РЕЗЮМЕ 
 
В статье приводится анализ связанных с Гянджой эпизодов в 

произведениях великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. 
Сегодня с этими отрывками больше всего связаны исследования вопросов 
о жизни и творчестве поэта. В статье же автор акцентирует внимание на 
выделении характерных для Гянджи особенностей. В итоге 
подчёркивается неразрывная связь поэта с родиной, а также богатое 
культурное наследие древного города.  
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