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Məqalədə Nemətullah Kişvərinin farsca “Divan”ının əlyazma nüsxələri 

əsasında Nizami yaradıcılığının təsiri araşdırılır ki, bunun da şeirlərdə öz əksini 
necə tapdığı göstərilməyə çalışılmışdır. Yeri gəldikcə isə onun türkcə şeirləri 
ilə müqayisələr edilmiş, həmçinin Kişvərinin ideyalarından bəhrələnmiş şeir 
nümunələri ilə də qarşılaşdırmalar aparılmışdır. Məqsəd ədibin dahi 
sələflərinin yaradıcılığından agah olub-olmadığını üzə çıxarmaqdır. Araşdırma 
və təhlillər müqayisəli metoda əsaslanmışdır. 

XII əsrdə Gəncədə doğan poeziya günəşi hələ uzun əsrlər nəinki öz 
vətənində, hətta onun hüdudlarından kənarda da öz nuru ilə söz sənəti 
aşiqlərinin ruhunu işıqlandırıb özünə pərəstişkarlar ordusu, ardıcıllar qazandı. 
Məhz Nizami Gəncəvi elə bir ənənənin yaradıcısı oldu ki, onu davam etdirmək 
şairlər üçün şərəf, istedadını sübutetmə vasitəsinə çevrildi, söz sərrafları isə 
şairi özünə ustad hesab etməyə başladı. Bu tendensiya, demək olar ki, XX əsrə 
qədər davam etdi. 

XX əsrdə isə Nizami Gəncəvi yaradıcılığı həm Şərqdə (Vəhid Dəstgerdi, 
Səid Nəfisi, Rzazadə Şəfəq, Əli Əkbər Şəhabi, Zəbihullah Səfa, Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadə, Zeynalabdin Mötəmən, Əbdül Nəim Məhəmməd Həsəneyi, 
Mirzə Məhəmməd Axundzadə, Firidun bəy Köçərli, Mikayıl Rəfili, Həmid 
Araslı, Qəzənfər Əliyev, Azadə Rüstəmova, Rüstəm Əliyev və başqaları), həm 
də Qərbdə (Yevgeni Eduardoviç Bertels, Aqafangel Krımski, Edward Granville 
Browne, Jan Rypka, Kirstine van Rimbeke, Çarlz Ambroze, Kamran Tələtov 
və b.) ədəbiyyatşünaslar, tədqiqatçılar və şairlərin böyük marağına səbəb oldu, 
özünə yüksək qiymət qazandı. 

Artıq XIII əsrdən Nizaminin yaradıcılığının zirvəsi olan “Xəmsə”yə nəzi-
rələr yazılmağa başlanır. Bizə məlum olan farsca ilk nəzirə müəllifi Əmir Xos-
rov Dəhləvidir. Daha sonra Xacə Kirmani, Cəmali, Hatifi, Əbdürrəhman Cami 
(poemaların sayını 7-yə çatdırmışdır) və digərləri Nizamiyə cavab yazmağa, 
onun yolu ilə getməyə çalışmışlar. Türk dilində isə ilk mükəmməl “Xəmsə” 
yazmış şair Əlişir Nəvai olmuşdur. Lakin Nizami irsinin xələflərinə təsiri 
“Xəmsə” ilə məhdudlaşmır. Bəzi şairlər ustadın poemaları və divanındakı 
obrazları, onun ideya və motivlərini öz şeirlərində işlətməklə kifayətlənmiş, 
“beşlik” yaratmağa cəhd etməmişlər.  

Belə şairlərdən biri də XV əsrdə yazıb-yaratmış Nemətullah Kişvəridir 
ki, onun həm farsdilli, həm də türkdilli irsində Nizami Gəncəvi əsərlərinin 
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təsiri müxtəlif poetik vasitələrlə ifadə olunur. Kişvəri məharətlə “Pənc gənc” 
obrazlarına özünün yaratdığı ayrı-ayrı poetik nümunələrdə müraciət edir: 

  
 نيست درد عاشقی در ساکنان صومعه 

 [12, 2-3]   را  چون من مجنون صحرا گرد بايد عشق
Məbəd sakinlərinin aşiqlik dərdi yoxdur, 
Mənimtək eşqin səhra dolaşan Məcnunu olmalı. 

مجنون و صحرا گردد آواره  بود چون کشوری  
 [11; foto 58] هر آن کو را بود دل در کف خوبان هرگاهی  

Kişvəritək Məcnun olar və avara səhra dolaşar, 
Hər an ürək gözəllərin ovcunda olduğu hər yerdə. 

 
Gördüyümüz kimi, misallarda şair aşiqlik anlamını Şərqdə geniş yayılmış 

cünunluq motivi ilə əlaqələndirir. Səhraları dolaşan aşiqi məbədin zahidlərinə 
qarşı qoyur. Kişvəri təsəvvüfündə ilahi eşq ilə özündən gedən və əqli sağlam-
lığı pozulmuş Haqq aşiqinə Məcnun [9, 239] deyirlər ki, bununla da təsəvvüf-
dəki həm sofu, həm xam ruhlu, yetkinləşməmiş, dinin özündən xəbərsiz zahiri 
aləmə yönəlik kəslərə, arif və aşiq olmayan zahidlərlə [9, 389] təzadını nəzərə 
çatdırmaq istəyini görürük. Həmçinin şair özünü Məcnuna deyil, Məcnunu 
özünə bənzətməklə təşbeh nümunəsi yaradır. Ancaq özünün ondan üstün 
olduğunu nəzərə çatdırır. Füzulinin məşhur qəzəlində də bu fikrə rast gəlirik: 

 
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var, 
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var [1, 123]. 

 
Kişvərinin türkcə şeirlərində də tez-tez Məcnunun xatırlanmasının şahidi 

oluruq: 
Süt əmərkən ağlar irdi xəstə Məcnun Leyli deb, 
 Mehribanlığ sütü birlə anı xamuş etdilər [2, 23]. 

 
Nizamidə isə Qeysin dünyaya gəlişini aşağıdakı şəkildə oxuyuruq: 

 
Zamana, mehriban dayələr kimi, 
Məhəbbət südüylə onu bəslədi [6, 64]. 

 
Göründüyü kimi, Nizamidə qəhrəmanın anadan olan zaman ah-nalə 

çəkməsi ideyasına rast gəlinmir. Lakin bu ideyaya Kişvəri yaradıcılığında 
təsadüf edilir. Amma şairə qədər kimsənin hadisələrin gedişatını bu tərzdə 
təqdim etmədiyi iddiasını irəli sürmək düzgün olmazdı. Nemətullahdan sonra 
Füzulinin də “Leyli və Məcnun”da Qeysin dünyaya göz açması səhnəsini təsvir 
edərkən sələfinin fikirlərindən təsirləndiyini görürük: 

 
Dayə onu pak qıldı qandan, 
Qaldırdı bit tirə xakdandan. 
Qüslün verib abi-çeşrai-tərdən, 
Süd yerinə verdi qan cigərdən [2, 46-47]. 
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Şairin qəzəllərində təkcə Məcnun deyil, Leyli ilə də bağlı təşbehlər və 
xitablar var:  

را بياراست ليلی او در حسن هم  
  که دّر اشک مجنون دانه کرد است [62 ,12]

O da Leyli hüsnünün dürrünü bəzər. 
Ki, Məcnun göz yaşlarını danə etmişdir. 

مجنونی تو ای ليلی بخواب ناز شبها وای  
 [11; foto 31] که نبود بستری بجز خار حسرت زير پهلويش    
Sən, ey Leyli, gecələrin nazlı yuxusunda vay Məcnun ki, 
Altında həsrət tikanından savayı bir yatağı olmadı. 

 دور از توام ای ليلی من کشوری مجنون
 [11; foto 53]   هر کو ۀ هر شهری رسوا شدۀآوار 

Səndən uzaq, uzağam, ey Leyli, mən Məcnun Kişvəri, 
Hər bir şəhərin avarası, hər küçənin rüsvay olanıyam. 

  
Birinci misalda ədəbiyyatda geniş yayılmış göz yaşlarının inci dənələrinə 

bənzədilməsi ifadəsindən istifadə etmişdir. Leylinin hüsnünü Məcnunun mirva-
ri dənələrinə dönmüş göz yaşları bəzəyir. İkinci misalda isə Leyliyə xitab edən 
şair onun gecələr nazlı, rahat yuxusunu Məcnunun həsrətdən tikanlı yataqda 
yuxuya gedə bilməməsinin təzadını vermişdir. Üçüncü misalda isə sevgilisini 
Leyliyə bənzədərək metonimiyaya müraciət etmişdir.  

Dahi söz ustasının əsərlərindəki obrazlardan danışarkən isə qeyd edilmə-
lidir ki, Firdovsi “Xosrov və Şirin”ə müraciət etsə də, Fərhad adını əsərdə 
çəkməmiş, Nizami isə onu öz sənəti, zəhməti, zəkası, ülvi məhəbbəti ilə hökm-
dar Xosrovdan üstün göstərmişdir [3, 7]. Bundan başqa, şair əsərdə dağ obrazı-
na müraciət edir. Çünki bədii ədəbiyyatda, obrazlı düşüncədə çox zaman dağ 
paklıq, ucalıq rəmzi olaraq geniş yayılmış, hətta dini ədəbiyyatlarda da ilahi 
eşqin əsirləri, Allaha qovuşmaq, onunla mükalimə etmək üçün dağlara üz 
tutmuşlar. Məsələn, “Quran”da Musa peyğəmbər Allahla danışmaq üçün Tur 
dağına qalxmış, hz.Məhəmmədə (s.ə.v.) Allahdan ilk ayələr isə Cəbəl-i Nur 
dağının Hira mağarasında nazil olmuşdur. Nizami isə eşqdə vəfasını, əzmini, 
sadiqliyini, sevginin ülviliyini göstərmək üçün aşiqi-sadiqi, Fərhadı Bisütun 
dağını yarması ilə əbədiləşdirib. “Xosrov və Şirin” poemasından sonra Fərhad 
eşqin, sədaqətin sanki etalonuna çevrilir. Bisütun dağı isə saf eşqin imtahan 
simvoluna dönür. İlk dəfə Nizami tərəfindən epik şeirdə Fərhad obrazı 
canlandırılmış, XIV əsrdə isə Arif Ərdəbili “Fərhadnamə” poemasını yazmışdır 
[3, 18]. Kişvəri isə bənzətmələrində Fərhad obrazına tez-tez müraciət etmişdir: 

 
 فرهاد صفت مايم در کوه وفا ساکن 

 [11; foto 42] بی لعل لب شيرين تلخاب غم آشامان    
Fərhad simalı bizik vəfa dağında sakin 
Şirinin ləl dodaqları olmadan qəmin acı göz yaşlarını dadan.  

 
Qeyd etdiyimiz kimi, sədaqətli, sevgilinin vüsalına yetməmiş, nakam aşiq 

surətini yaratmaq üçün şair Fərhada üz tutur. Şirinin dodaqlarının rəngi isə 
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qırmızı ləllə qarşılaşdırılır ki, bənzətmə əlaməti və qoşması işlənməyən təşbeh-
i bəliğ8 meydana çıxmışdır:  

 از قسمت روز ازل شيرين به کام خسرواست 
 [11; foto 8] جان کندن بی فايده قسمت شده فرهاد را    
Əzəl gündən Şirin Xosrovun arzusundadı 

 Faydasız can didmək Fərhada qismət olub. 
 
Bu beytdə Kişvəri Şirinin Xosrovu sevdiyini, lakin Fərhadın isə onun 

yolunda bihudə fədakarlıq etdiyini xatırladır. Amma maraqlı bir üsul işlədir. 
Belə ki, aşiqin dağı deyil də, öz canını diddiyini yazır:  

 
 جفای عشق شيرين را کجا تاب آورد هر کس 

[12, 70] که اين کوه بال را عاشقی چون کوه کن بايد    
Hər kəs Şirinin eşqinin cəfasına necə tab etsin 
Ki, bəla dağının dağ çapan aşiqi olmalıdı.  

 
Burada isə birinci misrada birbaşa Şirinin adı çəkilsə də, Fərhadın adı 

xatırlanmadan “kuhkən” (“dağ yaran”) deməklə Kişvəri təlmih işlədir: 
 

 خسروانيم جهان بخش چنين خوار مبين
  ماۀ پشمينۀاين کاله نمد و خرق [36 ,12]

Cahanbəxş xorsovlarıq bu cür bəlli (aşkar) zəlillik 
Bu bizim keçə papaq və yun xirqəmiz. 

 لباس خسروی نايد به قد عاشقان چابک
 [11; foto 15]    کسی عاشق بود کو همچو من عريان تنی باشد

Xosrovun libası çabok (cəld, xoşüz, mahir) aşiqlərə yaraşmaz, 
Bir kəs ki aşiq olar, mənimtək bədəni üryan olar. 

 
Bu misallarda şair sərgərdan, dünyadan gəlib-keçmiş Haqq aşiqlərini, 

keçə papaq, yun xirqədən başqa geyimi olmayan sufi dərvişləri dünya malına, 
eyş-işrətə aludə olmuş hökmdar Xosrov obrazı ilə qarşı-qarşıya qoyur. 
Sufilərin “bu dünyaya çılpaq gəldik, çılpaq gedərik, heç nəyə sahib olmarıq” 
[9, 364] fikirlərini nəzərdə tutur.  

 سکندر کو که از ظلمات جستی چشمه حيوان
 [12, 62]    آن لبۀکه بيند خال مشکين ترا بر گوش 

Hanı İsgəndər ki, zülmətdə dirilik çeşməsin araya 
Ki, sənin qara müşkin xalını o dodağın küncündə görə. 

 
Bu poetik nümunədə “İsgəndərnamə” poemasından məşhur olan, 

Nizaminin ədalətli hökmdar arzusunun təcəssümü olan İsgəndərin qurduğu 
məclisdə bir qocanın şaha zülmət diyarında həyat suyu olduğunu, dünyada 
uzun ömür sürmək üçün həmin abi-həyatı ələ keçirmək tövsiyəsindən sonra 
hökmdarın ordusunu götürüb Şimal qütbünə sarı, “dirilik çeşməsi”ni axtarmağa 
getməyinin hekayəsi [5, 371-378] xatırlanır. 

                                                            
8 Təşbihin növləri haqqında bax: Anlatımlı belağat, s.131-138. 
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Sonda bu nəticəyə gəlinir ki, Kişvərinin farsca şeirlərində Nizami 
yaradıcılığının təsiri təşbehin məqlub, bəliğ, müəkkəd növləri, təzadlar, xitab, 
təlmih kimi bədii ifadə və təsvir vasitələri şəklində təzahür etmişdir.  

Bundan əlavə, Nizaminin qələmə aldığı obrazlar içərisində Leyli, Məc-
nun, Şirin, Fərhad, Xosrov və İsgəndərin adına Kişvəri şeirlərində təsadüf 
olunur. Lakin “Xəmsə”nin ayrı-ayrı hekayələrində işlənmiş obraz və motivlərin 
üstündən sükutla keçilmişdir. Bu da onu göstərir ki, Nizami Gəncəvi sözünün 
qüdrəti Kişvəri dövründə də hökmranlığını sürdürmüş, digər söz ustaları kimi, 
o da ədəbiyyat irsimizin tarixi keçmişinə bələd olmuş, zəngin söz xəzinəsinin 
incilərindən bəhrələnməyə çalışmışdır. 
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Nimatullah Kishvary’s Persian divan. Simultaneously there are given samples 
of his turkic poems, furthermore you can see patterns which have sensation of 
Kishvary’s own influence on his successors’ literary heritage. 

 
Лейла Байрамова 

Влияние наследия Низами на персидский «Диван»  
Ниметуллаха Кишвери 

Р е з ю м е 
В этой статье рассматривается влияние наследия Низами Гянджeви 

на персидский «Диван» Ниматуллаха Кишвери. Одновременно провод-
ятся сравнения с его стихами на тюркском языке. А так же приведены 
примеры в которых можно увидеть влияние самого Кишвери на 
литературное наследие его преемников. 
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