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İlahi dəyəri, dərin elmi-fəlsəfi fikirləri, zəngin obrazlar aləmi ilə zaman-

zaman dünyanı heyrətdə qoyan Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dövrün 
tələblərinə uyğun şəkildə təqdim olunduğundan şairin əsərlərində mühüm yer 
tutan minacat, nət və peyğəmbərin mədhi kimi ənənəvi başlıqlar bu günə qədər 
sistemli şəkildə təhlil ediməmişdir. Əslində isə həmin ənənəvi fəsillər şairin 
yaradıcılığını öyrənmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Məlum olduğu kimi, “Xəms”əyə daxil olan bütün poemalar Allahın 
adıyla başlanır. Onun adı hikmət xəzinəsinin açarıdır: 

 
Bismillah ir-rəhman ir-rəhim 
Oldu xəzinə açarın, ya həkim [1, 20]. 

 
Nizami Gəncəvi göstərir ki, Allahı sevmək insanı xudpəsəndlikdən, özü-

nü sevməkdən, təkəbbürdən uzaqlaşdırır. O insan Allahı ürəkdən sevir ki, bu 
yolda özünü unudur, çünki zərrə küllə, damla ümmana qovuşanda qüdrətli olur. 
Allaha pərəstiş etmək hələ Allahı sevmək deyil. Təkəbbür əhlinin qəlbində əsl 
sevgi yuva qura bilməz: 

 
Hər bir Allaha pərəstiş edən Allahı sevən deyil, 
Özünü qiblə etdiyi üçün xudpəsənddir. 
Allahpərəstlik özündən üz döndərməkdir, 
Gündüzlə gecənin ülfəti olmaz. 
Allah ibadət edənlərdən o adamı sevir ki, 
Allah yolunda öz adını unutsun [2, 29]. 

 
Nizami Gəncəvi sənəti möcüzədir, sehrdir. Bu sənətin sirri təkcə onun 

təbiət elmlərinin bilicisi olmağında, folklor motivlərindən ustalıqla bəhrələn-
məsində, musiqi ilə bağlılığında, tarixi-etnoqrafik materiallardan ustalıqla isti-
fadə etməsində, “Qurani-Kərim”dəki ilahi hökmlərə söykənməsində, mahir 
musiqişünas, təbiətşünas, səmaşünas, islamşünas olmasında deyil, eyni zaman-
da Nizami Gəncəvinin özünün səmavi rəmzləri oxumaq və anlamaq 
qüdrətindədir. 
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Ağlın və qəlbin gözü ilə yazıb-yaradan böyük şair-mütəfəkkir dualarını, 
arzu və istəklərini Allaha ünvanlayaraq göstərir ki, insan yalnız kamilləşmək 
yolu ilə cəhalətdən, mənəvi korluqdan və pislikdən xilas ola bilər: 

 
Məni qaldır ki, yıxılmışam! 
Məni cəhalət miniyindən (atından) düşür! 
Sən ilahi mərhəmətinlə 
Qədəmimi istədiyin yerə çatdır! 
Məni öz zülmətimdən qurtar! 
Məni Öz Nurunla tanış et [3, 20]. 
 

Min illərdir ölüm xofu, məhv olmaq təhlükəsi insanlığı düşündürməkdə-
dir. Məhz bu səbəbdən də istər folklorda, istərsə də klassik ədəbiyyatda ölüm-
süzlük motivi geniş yayılmışdır. Ruhun ədəbi həyatına inanan Nizami Gəncəvi 
ölümü “bağ”a, “bostan”a bənzədərək onu “dost sarayına gedən yol” adlandırdı: 

 
O, ölüm deyil, bağdır, bostandır, 
O, dostlar sarayına gedən yoldur [3, 21].   

 
Şair göstərir ki, cismani ölüm məhv olmaq deyil, sadəcə ruhun yerdəyiş-

məsidir. Əslində ölüm özü də Yaradanın insanlığa lütfüdür. Çünki ölüm insanı 
dünya əzablarından, keşməkeşlərdən, günahlardan uzaqlaşdırır: 

 
Necə ki nəql edirlər, əgər belədirsə, 
Belə ölüm ölüm deyil, yerdəyişməkdir. 
(Bu ölüm) yemək yerindən yataq yerinə, 
Yataq yerindən isə şah məclisinə (getməkdir) [3, 21]. 

 
Buradakı yemək yeri dünya həyatına, yataq yeri Bərzəx aləminə, şah 

məclisi isə ruhun nura çevrilməsinə işarədir. 
Bir mühüm cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, İslam dininin nəzəri əsasla-

rını dərindən bilən Nizami Gəncəvi ümumbəşəri ideyaların təbliğində islami 
hökmlərə əsaslanır və hər kəsi Məhəmməd dininə – İslama dəvət edir. Çünki 
İslam təkcə din deyil, eyni zamanda bütün dinlərə hörmətlə yanaşmağı tələb 
edən kainat qanunları toplusudur: 

 
Kim Məhəmməd dinində deyil, 
Onun möhrünün etibarı yoxdur [3, 18]. 
 
Maddi aləmdə yaşayan insan hər an zülmlə, zorakılıqlarla qarşılaşır. Beş 

vaxt namazı Tanrı dərgahında beş dəfə çalınan təbil adlandıran Nizami 
Gəncəvi İslam dinini zülmün qapısını bağlayan vasitə sayır: 

 
Tövbənin əsası olan beş vaxt namaz 
Sənin dərgahında beş növbə çalınan təbildir. 
Beş bünövrə ilə din evində Sən 
Yüz min zülmün qapısını bağladın [3, 24]. 
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İslam mənəvi paklığa çağırışdır. Əsl İslamda haqq-ədalət qanunlarının 
pozulması yasaq sayılır. Çünki Allah zülmü görür, yaratdığı bəndələrinin halın-
dan xəbərdardır: 

Zülmün odundan, məzlumun tüstüsündən 
Hamının əhvalı Sənə məlumdur [3, 18]. 

 
Məlum olduğu kimi, Nizami Gəncəvi tərkidünya həyatı keçirməmişdir. 

Eşitdiyi, oxuduğu, gördüyü hadisələrə hikmət gözü ilə baxmış və ondan çıxar-
dığı nəticələri ustalıqla qələmə almışdır. Bununla yanaşı, şairin şəxsi həyatı ilə 
bağlı müəyyən məqamlar da “Xəmsə”də öz əksini tapmışdır. Bunlardan biri də 
dünya malına meyil etməmək, qənaətlə dolanmaq və mənəvi xəzinələrə sahib 
olduğuna görə şükranlıq etməkdir: 

 
Mən dünyadan üzümü çevirib bir küncə tutmuşam, 
Yolumun azığını (azuqəsini) bircə əl boyda arpa çörəyi etmişəm [3, 35]. 
 
Mənəvi nemətləri maddi nemətlərdən üstün tutan şair özünü bal arısı, 

yazdıqlarını isə yüz cür halva ilə müqayisə edir: 
 

Dar evi olan bir bal arısı kimi 
O evdə yüz cürə halva var [3, 35]. 

 
Nizami Gəncəvi dünya sevgisinin əsiri olmamış, daim əbədiyyət 

mülkünə aparan yolu aramışdır. Həmin yolu İslam dinində görən şair islami 
qanun-qaydalara əməl etməyi tövsiyə edir: 

 
Ey Nizami, nə qədər dünyapərəstlik olar? 
Yüksəklərə ucal, nə qədər alçaqlarda qalmaq olar? 
Səy elə ki, əbəbiyyət mülkünü tapasan. 

Əgər ağıl etiqadı qorusa, 
(Əzabdan) xilas olmağı şəriət işığında gör [4, 24]. 
 
Nizaminin həyat fəlsəfəsinin kökündə nəfsin istəklərindən uzaqlaşmaq, 

mənəvi saflığa çağırış dayanır. Onun fikrincə, həyat bir imtahandır, sınaq mey-
danıdır. İnsan bir ömür boyu bu sınaqlarla üzləşir, Tanrı qarşısında verdiyi 
əhdə əməl etməyə çalışır. Elə ki ömür deyilən müddət bitir, hər şey öz dəyərini 
itirir. Əbədi olan isə yalnız Yaradanın əhdidir. Ona görə də insan hər nəfəs 
çəkdikdə Uca Xaliqi yada salmalıdır: 

 
Hamının qapısı əhddən xalidir, 
Təkcə Sənin qapındır ki, əbədidir. 
Hər nə əhd varsa o, həyatdadır. 
Ölümdən sonra isə əhdin mənası yoxdur [3, 20-21]. 

 
İnsana ağıl verən, onu kamilləşdirərək doğru yola getməyə yönəldən Uca 

Yaradanın Özüdür. Ona görə də ağıl heç vaxt verilən hüdudları, sərhədləri aş-
mamalıdır. Nizami Gəncəvi Haqqa aparan yolda ehtiyatla addımlayaraq göstə-
rir ki, həyat deyilən bu qorxulu yolda yük ağırlaşırsa, yenə də Tanrının ətəyin-
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dən yapışmaq gərəkdir. Çünki Tanrı mərhəmətlidir. Çətin yolları asanlaşdıran, 
yorğun kəslərə Öz mərhəməti ilə güc-qüvvət verən də Odur. Nizami Haqqa 
tapınır, yolun çətinliyi daha onu qorxuda bilmir: 

 
Ağıl gözünü Sənin qapından işıqlandırar! 
Ayağını cızıqdan kənara qoysa yanar. 
Ey mənim ağlıma kamillik verən! 
Axtarmaq məndən, yol göstərmək Səndəndir. 
Mən ürəksizəm, yol isə qorxuludur, 
Elə ki Sən yolgöstərən oldun, nə qorxum var? 
Yükün ağırlığından aciz qaldım, 
Taqət yoxdursa, bəs bu iş necə olacaq? 
Çalışıram, canımda güc qalmayıbdır, 
Sənin mərhəmətindən bunun qorxusu yoxdur [3, 18-19]. 

 
Nizami “Xəmsə”sində Məhəmməd peyğəmbər (ə.s.) çox böyük ehtiram 

və məhəbbətlə yad edilir. Şair sonuncu peyğəmbəri zülmətdə çağlayan Diriliş 
suyu ilə müqayisə edərək onu insanlığın xilaskarı kimi sevə-sevə vəsf edir: 

 
Bizləri cənnətə odur aparan, 
Cəhənnəm odundan odur qurtaran. 
Parlayıb nur saçdı bu kainatda, 
Bənzədi Zülmətdə abi-həyata. 
Mənəvi bir töhfə o verib bizə, 
Ərşin sovqatını göndərib bizə [5, 413]. 

 
 “Xəmsə”dəki ənənəvi başlanğıclar Nizami Gəncəvinin həyat fəlsəfəsi, 

dinə və ictimai ideallara münasibəti, elmi dünyagörüşü, cəmiyyət həyatına 
baxışı, sufizmə münasibəti kimi problemləri öyrənmək baxımından qiymətli 
mənbədir. 
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