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Giriş. Lirik və epik şeirə yeni istiqamət verərək insana, həyata, cəmiyyətə baxış-
larında dərin humanizmə və demokratizmə əsaslanan Nizami bəşər mədəniyyəti xəzi-
nəsinə incilər bəxş etmiş, ədəbi məktəb yaratmış dahi sənətkardır. Bədii dühasının 
qüdrəti ilə yaratdığı beş poeması özündən sonra bir yerə toplanmış və “Xəmsə” 
(“Beşlik”) adı ilə məşhurlaşmışdır. Bütün Yaxın və Orta Şərq ədəbi-bədii fikrinə 
güclü təsir göstərmiş Nizami irsi 880 ildir ki, qəlbləri, ruhları oxşayır. Sənətinin əbə-
diyaşar olacağına inamında şair yanılmamışdı: 

 
Dedim: “Məni görmək istəsə hər kim, 
Beytimdə görünər ona surətim... 
Şeiri oxunanda bu Nizaminin 
Özü də hər sözdə görünər, yəqin... 
Yüz il sonra sorsan, bəs o hardadır? 
Hər beyti səslənər: “Burda, burdadır”. 

 
“Xəmsə”ni ilk dəfə “Beşlik” adlandıran M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Niza-

mi” monoqrafiyasında Nizami əsərlərinin əski nüsxələrini araşdırmış və onların surə-
tini yuxarıda qeyd olunan monoqrafiyasına əlavə edərək Nizaminin Qum şəhərindən 
olması ilə bağlı misraların sonradan başqaları tərəfindən əlavə edildiyini üzə çıxar-
mışdır. Qeyd edək ki, M.Ə.Rəsulzadənin bu qiymətli tədqiqatının əsas məqsədi 
Nizaminin milli mənsubiyyəti – türklüyü ilə bağlı mübahisələrə aydınlıq gətirmək 
olmuşdur. Nizami yaradıcılığının, dünyagörüşünün, sənətkarlıq-dil-üslub xüsusiyyət-
lərinin, mövzularının, etik-estetik baxışlarının dərin elmi təhlili əsasında M.Ə.Rə-
sulzadə dahi şairin azərbaycanlı olduğunu sübut edən təkzibedilməz dəlillər ortaya 
qoymuşdur [12]. 

Nasir Xosrov Ələvinin Qətranın fars dilini yaxşı bilmədiyini yazması, Xaqaninin 
“əcəm türkü” olduğunu bildirməsi, Nizami farscasının fars şairlərinin dilindən ciddi 
surətdə fərqlənməsi barədə əsaslı fikirlər onların doğma yurda, dilə və bədii təfək-
kürə bağlılığına dəlalət edir. 

Dövr, ədəbi mühit Nizaminin fars dilində yazmasını tələb edirdi. Lakin türk ruhu, 
türk zövqü Nizami poeziyasında qabarır, türk düşüncəsi özünü aydın büruzə verirdi. 
Farsca yazmasına görə Nizaminin İran ədəbiyyatının nümayəndəsi hesab edilməsinə 
münasibət bildirən M.Ə.Rəsulzadənin aşağıdakı fikirləri ədəbi-tarixi həqiqəti əks 
etdirir: “Nizaminin dövründə formanın (oxu: dilin) bizim zamanda olduğu qədər mil-
li bir əhəmiyyəti yox idi.  
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Fars dili yalnız farslara deyil, müəyyən bir coğrafi ərazidə bütün millətlərin oxuyub 
yazanlarına, ziyalılarına məxsus bir dil idi. Eyni zamanda o dövrdəki “milli ruhlar” da 
bugünkü qədər kəskin şəkildə bir-birindən ayrılıb büllurlaşmamışdı... Buna baxmayaraq, 
qəbul etmək lazımdır ki, şüurda olmasa da, şüur altında milli varlıq və özünəməxsus-
luqlar o zamanlarda öz təsirini göstərməkdən geri qalmamış və bu müştərək formaya 
baxmayaraq, ədəbi əsərlərin ruh, məna və məzmunları üzərində dərin izlər buraxmışdır. 
Nizami yaradıcılığı şəkil (forma) baxımından Azərbaycana nisbətdə milli deyilsə də, 
hissiyyat, duyğu, düşüncə, şüur və şüuraltı varlığı ilə öz yetişdiyi mühitə dərindən 
bağlıdır. Bu bağlılıq onu bizim gözümüzdə azərbaycanlı bir şair olmaqdan başqa, bir 
Azərbaycan şairi də etmişdir... Nizaminin türklüyünü isbat edən dəlillər bir deyil, mindir; 
“gözəl ilə böyüyə – türk, gözəllik ilə böyüklüyə – türklük, gözəl və böyük sözə – türkcə, 
gözəllik və böyüklük diyarına – Türküstan” deyən şairə hansı ağız “O, türk deyildir” 
deyə bilər?.. Yunanlar dünyaya Homeri, farslar Firdovsini, italyanlar Vergilini vermişlər-
sə, biz də Nizamini vermişik” deyə öyünən azərbaycanlılar haqlıdırlar” [12, s.42-44, 48]. 

M.Ə.Rəsulzadə “Xəmsə”yə daxil olan 5 əsərin hər birinə yazılmış, ümumilikdə 107 
bənzətmə və onların müəllifləri haqqında da məlumat vermişdir ki, bu sırada Əmir Xos-
rov Dəhləvi, Arif Ərdəbili, Lamii, Əlişir Nəvai, Əbdürrəhman Cami, Füzuli kimi sənət-
karlar var.  

Məhəmmədəli Tərbiyət “Daneşməndane-Azərbaycan”da bir neçə mənbəyə söy-
kənərək Nizaminin “İsgəndərnamə”ni hicri-qəməri 597-ci (1200) ildə bitirdiyini və bun-
dan sonra daha beş il yaşadığını göstərir [3, s.260]. 

Nizami özü “İqbalnamə”ni bitirərkən 60 yaşa çatdığını yazır. Əsərin sonundakı 
misralar isə şairin 63 yaş yarımdan bir az artıq yaşadığını təsdiq edir: 

 
Bu dastan bitən kimi Nizami 
(Dünyadan) köçmək üçün yığışdı. 
Bundan sonra bir neçə vaxt keçdi, 
Onun ömür tarixinin vərəqi çevrildi. 
Yaşı altmış üç il altı aydan (bir az) artıq idi, 
O, yol üçün köç təbilini çaldı, 
Bilicilər yatmışdılar, o da (əbədi) yuxuladı. 

 
Deməli, Nizami “İqbalnamə”ni bitirəndən sonra daha üç il yarım ömür sürmüş və 

təxminən 1203-cü ildə vəfat etmişdir. Yuxarıdakı sözlər isə, təbii ki, Nizaminin qələminə 
məxsus ola bilməz və bu misraların şairin ölümündən sonra əsərə əlavə edildiyinin izaha 
ehtiyacı yoxdur. Nizaminin qəbir daşı üzərində vəfat tarixi 1209-cu il göstərilir. Bəzi təd-
qiqatçılar bu tarixin 1211-ci ilə təsadüf etdiyini də istisna etmirlər. Lakin “İqbalnamə” ilə 
yaradıcılığının zirvəsinə çatmış müdrik bir “şeyxlər şeyxi”nin 10 il sərasər söz sənəti ilə 
məşğul olmaması məntiqə sığmır. Nizaminin əldə olan əsərləri “Coşdu qumrovlar, yola 
qalxıb düzəldi karvan” qəsidəsi, Qızıl Arslan və Axsitanın adını çəkdiyi qəzəlləri, 
“Qocalıq” şeiri və s. göstərir ki, şair gənc yaşlarından ixtiyar vaxtlarına qədər lirik şeirlər 
yazmaqda davam etmişdir. Bəzi müəlliflərin (A.Bakıxanov, M.Tərbiyət) Nizaminin Əxi 
Fərəc Zəncaninin müridlərindən olub ömrünün axırlarında inzivaya çəkilməsi barədə 
məlumatları böyük şairin bədii sözə etinasız qalıb sənətindən əl çəkməsi anlamına gəl-
məməlidir. 

 
Dörd min beyti ötən bu dastan 
Dörd ay da deyildi bitdi asan, – 
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söyləyən, “Leyli və Məcnun” kimi mükəmməl bir əsəri dörd aya asanlıqla yazıb 
tamamlayan Nizaminin “İqbalnamə”dən sonra uzun yaşayıb bədii yaradıcılıqla 
məşğul olmaması sadəcə mümkün deyildi. Şair özü yaradıcılığının yekunu olan son 
əsərini yazmağa başlayarkən ağır xəstə olduğunu, ölümün onu haqladığını bir neçə 
dəfə qeyd edir. 

Beləliklə, bir sıra mənbələrin şairin 1203-cü ildə vəfat etməsi ilə bağlı qənaəti hə-
qiqətə daha uyğundur.  

Azərbaycanda Nizami haqqında məlumatı ilk dəfə Zəkəriyyə Qəzvini (XIII) və on-
dan sonra Əbdürrəşid Bakuvi vermişdir. M.Tərbiyət Nizaminin “Azərbaycanın ən 
böyük söz ustası və mütəfəkkiri..., istisnasız olaraq hamının etirafına görə, fars dilində 
məsnəvi yazanların rəhbəri” olduğunu qeyd edərək yazır: “Əbu Zəkəriyyə Qəzvini və 
Əbdürrəşid Bakuvi ən qədim müəlliflərdəndirlər ki, Nizami haqda danışmışlar. Onlar 
Cənzə (Gəncə) sözünün izahında yazırlar: “Əbu Məhəmməd Nizami Gəncədəndir. 
Onun şair, ecazkar yaradıcı, arif və filosof olaraq gözəl “Divan”ı vardır” [3, s.256]. 
Başqa bir XIII əsr müəllifi – Cəmaləddin Xəlil Şirvani də öz “Nüzhatül-məcalis” 
(“Məclislərə gəzinti”) əsərində Nizami “Divan”ından xəbər vermişdir. 

Nizaminin “Divan”ı olması barədə məlumatlar digər qaynaqlarda da yer almışdır. 
Dövlətşah Səmərqəndi mötəbər mənbə hesab edilən “Təzkirətüş-şüəra”sında Niza-
minin 20 min beytlik “Divan”ından bəhs etmişdir. XVII əsrin böyük Azərbaycan şairi 
Saib Təbrizinin öz məşhur “Səfineyi-Saib”ini yazarkən Nizami “Divan”ından istifadə 
etdiyi məlumdur. A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm”də “Həkimi-mənəvi Şeyx Nizami 
Gəncəvi” haqqında “Onun böyüklüyü və fəzilətlərini söyləməkdə dil acizdir, ümumin 
rəyincə, onun misli olmamışdır” deyərək şairin “Xəmsə”dən başqa 20 min beytdən 
ibarət “Divan”ı olduğunu yazır [1, s.235-236]. 

M.Ə.Rəsulzadənin yuxarıda qeyd olunan əsərində Nizaminin 19 min beyt 
həcmində “Divan-e-əşar”ı barədə qeyd vardır. XI-XII əsrlər və elə ondan sonrakı orta 
əsrlər də Şərq ədəbiyyatı tarixinə “Divan ədəbiyyatı” dövrü kimi daxil olmuşdur. O 
dövrlərdə şairlər əsasən divanları ilə şöhrət tapırdılar. Nizami kimi azman bir 
sənətkarın “Divan”ının olmaması barədə düşünmək belə gülüncdür. Hələ onu demirik 
ki, “Divan”ı haqqında ilk məlumatı şair özü “Leyli və Məcnun”da verir: 

 
Qaşlarım açıqdır, sanki bir kaman, 
Qarşımda dururdu yazdığım “Divan” [4, s.96]. 

 
Nizami lirik əsərlərində də “Divan”ından danışmış və hətta I Axsitanı öz “Divan”ı-

nın sahibi adlandırmışdır. “Xosrov və Şirin”də Nizami xanəndələrin onun qəzəllərini 
oxuduğunu yazır. Deməli, “Leyli və Məcnun”u yazanda Nizami artıq lirik şeirlərindən 
ibarət “Divan” bağlamışdı. Nizami Gəncəvi irsi Şərq və Qərb ədəbi-elmi fikrini həmişə 
məşğul etmişdir. Demək olar ki, bütün Orta əsr təzkirəçiləri, qüdrətli söz ustaları Nizami 
yaradıcılığını çox yüksək qiymətləndirmiş, şairi “söz mülkünün sahibi” adlandırmış, 
“insan nəslinin imkanları xaricində” olan sənəti qarşısında heyrətlərini gizlətməmişlər. 
Rus, Qərb, İran şərqşünaslarının Nizami irsi ilə bağlı ciddi araşdırmaları, Azərbaycan 
alimlərinin fundamental tədqiqatları dünya nizamişünaslığının filoloji elmin müstəqil bir 
sahəsi kimi formalaşması ilə nəticələnmişdir. Bu sahədə H.Araslı, M.Cəlal, M.Əlizadə, 
M.Rəfili, M.Arif, M.Cəfər, M.Quluzadə, Ə.Ağayev, X.Yusifov, R.Azadə, T.Kərimli, 
N.Araslı və b. görkəmli alimlərin xidməti xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Nizami və Azərbaycan ədəbi-estetik fikri. Nizami Gəncəvi ilə Azərbaycan 
ədəbi-estetik fikrinin yeni mərhələsi başladı. “Nizaminin ədəbi görüşlərindən bəhs 
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etmək – XII əsr Azərbaycan və Yaxın Şərq ədəbi fikrinin ümumi istiqamətlərindən 
bəhs etmək deməkdir” (K.Talıbzadə). Sənətin həyata münasibəti, gerçəkliyin doğru-
düzgün əksi bütün dövrlərdə ədəbiyyatın qarşısında duran ən mühüm vəzifə olmuş-
dur. Nizami də bədii yaradıcılığın bu əsas prinsipini dərindən dərk etmiş, əsərlərində 
dönə-dönə bu məsələyə qayıtmış, həyat həqiqəti ilə bədii təfəkkürü birləşdirməyi 
poeziyanın məzmunu, qayəsi saymışdır. “Hər şeyin əksini aynatək doğru” göstər-
məyi şeirin mənası hesab edən Nizami sənətkarı “yalanlar ardınca” getməkdən çəkin-
dirmişdir. Şeirə “bəzəkli don” verməyin vacibliyini təkidlə söyləyən şair həyat həqi-
qətinin bədii məzmun verilmədən təsvirini qəbul etmirdi. Dahi sənətkar şeirin, sənə-
tin bəzəyi olan sözü şair təxəyyülünü ərşə yüksəldən ilahi bir qüvvə hesab edirdi: 
“Yalnız sözlə yüksəlib ərşə, məncə, düşüncə” deyən Nizami doğru sözü sənətkar 
təxəyyülünün ifadəsi hesab edirdi. Doğru sözlə həqiqətin düzgün təsviri Nizami ilha-
mına güc verirdi:  

 
Əzəl gündən qiymətli bir incidir doğru söz, 
Acısıyla könüllər sevincidir doğru söz. 
El gözündə Nizami ucalıbdır düzlükdən, 
İlhamına, qəlbinə güc alıbdır düzlükdən. 

 
Nizami sənətkardan tələb edirdi ki, dəyərli sözlər tapıb inci kimi düzsün, çünki 

sözün dəyəri onun doğruluğundadır. Lakin sözləri inci kimi düzsən belə, əgər onlar 
ağla sığmırsa, yalana oxşayacaq. Yəni təxəyyülün də, sözün də ölçüsü var, “sözün 
yüyənini” buraxmaq, həqiqəti təxəyyülə qurban vermək olmaz: 

 
Dəyərsiz sözlərdən uzaq ol bir az! 
Əyri pərdələrdə çalğı çalınmaz... 
Parlaq inci kimi düzülən sözlər 
Ağıla sığmasa, yalana bənzər... 
Sözün qanadları var, quş kimi incə-incə, 
Dünyada söz olmasa nəyə gərək düşüncə? 

 
Nizami yaradıcılığı söz, sənət, sənətkar, məzmun gözəlliyi, forma kamilliyi, sənətin 

həqiqiliyi, bədii sözün mahiyyəti, əxlaqi-tərbiyəvi əhəmiyyəti və s. barədə estetik 
fikirlərlə zəngindir. Nizamidən sonra onun ədəbi görüşləri, estetik baxışları, xüsusilə 
sənət və həyat həqiqəti haqqında düşüncələri Şərq və onun ayrılmaz hissəsi olan 
Azərbaycan ədəbi fikrini uzun zaman məşğul etmiş, Orta əsrlər estetik fikrinin 
ənənələrinə uyğun olaraq problemə daha çox bədii söz ustaları münasibət bildirmişlər.  

Nizami istər lirik, istərsə də epik şeir yaradıcılığında bədii söz sənətinin başlıca prin-
sipinə sədaqətini daima nümayiş etdirmiş, onun estetik baxışları əsərlərində təsbitini 
tapmışdır. 

Nizaminin “Divan”ı dövrümüzə gəlib çatmamışdır. Şairin əsərlərindən məlum 
olur ki, yaradıcılığa çox gənc yaşlarından lirik şeirlərlə başlamış və məşhurlaşmışdır. 
Dərbənd hökmdarı da, görünür, şairin lirik şeirlərini çox bəyəndiyi üçün qıpçaq qızı 
Afaqı ona kəniz göndərmişdir. Nizami “Xosrov və Şirin”də qəzəllərinin dillər əzbəri 
olduğunu, qəlbləri oxşadığını fəxrlə yazır: 

 
Müğənni düzəldib söz pərdəsini, 
Hər dəfə qaldırır bir nəğməsini... 
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Dəstə-dəstə durmuş türfə gözəllər, 
Dillərdə Nizami yazan qəzəllər. 

 
Nizami iman sahibi, Allahını, Peyğəmbərini sevən, mədh edən dindar müsəlman 

idi. Lakin onun İslama münasibəti kor-koranə itaətdən, xurafatqarışıq qorxudan uzaq 
idi. Böyük müasiri Xaqani kimi əxiliyə üstünlük verən Nizamini qədim hind və antik 
yunan fəlsəfəsindən narazı salan məqamlar mütəfəkkir şairin dərin humanizmi ilə 
bağlı idi. Onun dini-irfani görüşlərində də Renessans ideyaları təzahürünü tapırdı. 
Nizami “Sirlər xəzinəsi”ndən əvvəl yazdığı bir qəsidəsində bu dünyadan əl çəkməyə, 
dünya nemətlərinə bağlanmamağa çağırır. Lakin bu, bir sufinin tərkidünyalıq ideyası 
deyil. Nizami xurafatçı deyildi. İntibah dövrünün şairi kimi yüksək ideallar carçısı 
olan Nizami insanı hər şeyin fövqündə görür, onda özünə inam aşılayır, dünyanı 
dərkin özünüdərkdən başladığını bəyan edir: 

 
Allahı tanımaq istərsən əgər, 
Özünə mənalı gözlə sal nəzər! 
Özünü dərk edib tanısa insan, 
Dərk edib tanıyar kimdir Yaradan. 
Qarşında belə bir güzgü var ikən 
Uzaq fələklərdə, de, nə gəzirsən?! 
Bir nursan, fələyin təşti şəmdanın, 
Səndədir varlığı iki dünyanın. 

 
Nizami göstərir ki, bu dünya insan qüdrəti ilə bəzənmiş xeyir əməllər meydanı, 

haqq, ədalət, bərabərlik, halal zəhmət meydanı olsun gərək. Buna görə də şair yaşadığı 
zalımlar və əzilənlər dünyası ilə barışmır, belə dünyanı tərk etmək istəyir. Nizami 
yaradıcılığında insan ləyaqəti hər şeydən ucadır, bütün dünya insan üçün yaradılmışdır. 
Şair üzünü bəşər övladına tutaraq deyir: 

 
Əziz bir vücudsan, mülkündür cahan, 
Dünyada nə varsa, sənindir, insan! 
Sənindir bu cahlı-calallı dünya, 
Qürurla sinə gər, fəxr et hamıya!.. 
Məqamın artıqdır iki cahandan, 
Et bu dairədən xaricdə cövlan. 
Xoş yaşa, kimsədən əskik deyilsən, 
Özünü dünyaya kölə sanma sən!.. 
 

Nizami hesab edir ki, insan yaşadığı cəmiyyətdə xoşbəxtliyini tapmalıdır, nikbin 
olmalı, qurub-yaratmalıdır, cənnəti elə bu dünyada da yaratmaq olar. “İqbalnamə”də 
insan əli ilə ərsəyə gəlmiş səfalı bir bağı vəsf edən şair aləmlərin yaradıcısına müra-
ciətlə yazır: 

 
Var ikən belə xoş səfalı cahan, 
Bəqanı behiştə niyə salmısan?! 
Bu yerdən gözəl yer olarmı məgər? 
Qoy olsun, bunu sən deyirsən əgər!.. 
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Şair dönə-dönə insanı dünyanın gözəlliyindən zövq almağa, həyatı şad-xürrəm 
yaşamağa səsləyir, çünki dünya şadlıq üçün yaranmışdır və insan xoşbəxt, firavan 
yaşamağa layiqdir: 

 
Sığın şadlığa, bəsdir, az qüssə çək! 
Bu dünyaya biz gəlmədik qəm çəkək. 
Sevinc, şadlıq üçün yaranmış cahan, 
Nə zindan, nə matəmsəradır, inan! 

 
Bu xoşbəxtlik üçün isə ədalətli, zülmdən, zalımdan xali cəmiyyət, hamının azad, 

bərabər yaşadığı dövlət gərəkdir. Bu insansevərlik və demokratizm Nizami poeziyasının, 
onun epik şeir yaradıcılığının leytmotividir. 

Nizaminin “Divan”ından cüzi bir hissə – 6 qəsidə, 135 qəzəl, 31 rübai dövrümüzə 
gəlib çatmışdır. Bunlardan bəzilərinin Nizamiyə aid olması mübahisəlidir. Nizami lirika-
sından əldə olunan bu nümunələr Azərbaycan İntibah şeirinin yüksək sənətkarlığı ilə 
seçilən örnəkləridir. 

Qəsidələrin üçü ictimai-fəlsəfi məzmunda olan şeirlərdir, şairin bir mədhiyyəsi, bir 
fəxriyyəsi və qocalığından bəhs edən bir qəsidəsi də vardır. Fəlsəfi-ictimai lirikanın 
mükəmməl nümunələrini yaratmış Nizami bu qəsidələrində də bütün yaradıcılığının 
mərkəzi xətti olan humanizmə sadiqdir. Zülm və zalıma qarşı üsyan, haqsızlığa nifrət, 
ədalətə çağırış: 

 
Gəlməyirsə ədl əlindən, qəhrini az et bəyan... 
Hər quyu adil üçün asan bir nərdivan. 
Var kamalın, kimsənin alma əlindən ruzisin 
Ta şəyatindən mələklər söyləsin cizyə alan. 

 
Şair “Zülmü at, yalnız ədalət mayedir tərkibinə” deyərək hakimlərə, hökm sahiblə-

rinə zülmdən əl çəkməyi tövsiyə edir, çünki hər şey – dövlət də, cəmiyyət də, şah da, 
şahlıq da ədalətin üstündə bərqərardır. Nizami sadəcə öyüd-nəsihət verməklə kifa-
yətlənmir, əzilən kütləni haqsızlığa, cəbrə qarşı vuruşda “hümmətli”, “qüdrətli”, 
“zəncirləri qıran, zindanları açan” görmək istəyir: 

 
Dəmir yonsan, heç olmasa açar düzəlt, nəinki ox! 
Bu açarla zindanı aç, zəncirləri qır yerə at! 
Bu açarla zindanları qıfıllayıb, şadlıq yarat! 

 
Nizaminin məhəbbət lirikası real hisslərin, duyğuların ifadəsidir. Burada sufi, ilahi 

məhəbbətlə yox, aşiqin intim dünyasının incə poetik tərənnümü ilə qarşılaşırıq. 
Nizaminin məhəbbət mövzusunda qələmə aldığı qəzəllərindəki eşq realdır, dünyəvidir: 

 
Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi, 
Üzü aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi. 
Tər axıb gül yanağından, bulud örtmüşdü ayı, 
Onu düşmənmi qovub, könlü qubar gəlmiş idi. 
Ona mən göz yetirib xəlvəti baxdım, baxdım, 
Ovçunun ovlağına körpə şikar gəlmiş idi. 
Uyuyub hər ikimiz rahat olub bir yatdıq, 
Bəxtimin bağçasına güllü bahar gəlmiş idi. 
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Nizami hansısa əlçatmaz, ilahi, rəmzi bir gözəlliyin vurğunu deyil. Onun saf, 

təmiz məhəbbətinin ünvanı hicrinə dözdüyü, vəslinə ümid etdiyi və sonda aşiqini 
arzusuna çatdıran, real həyati cizgilərlə təsvir edilən gözəldir: 

 
Aşiqəm, əmrini ver aşiqi-nalanə, gülüm, 
Yanına ya gəlim əql ilə, ya divanə, gülüm. 
Sevirəm qəlb ilə canım kimi cananımı mən, 
Ölərəm, ya yetərəm sən kimi cananə, gülüm. 
Sənə dost olmağıma cümlə şəhər düşmən olub, 
Məni əfv eylə, baxıb bir belə düşmanə, gülüm. 
Harda görsəm səni zülfündən öpüb yalvararam, 
Aşiqəm, aşiqə yoxdur yazı, divan, a gülüm. 
Sənsizəm, səndən uzaq kimsəni düşsün demərəm, 
Yetməyir əl sənə, yox səbr də hicranə, gülüm. 

 
Yaxud: 

 
Şəkkər demərəm mən sənə, ondan da şirinsən, 
Dilbər, necə bir bəxtəvərə can olacaqsan? 
Zülmət gecə, sən nurlu çıraq, bəd gözə gəlmə! 
Ey abi-həyat, sən kimə canan olacaqsan? 
Getdin, necə bəs tab eləsin hicrə Nizami, 
O, xəstə ikən sən kimə dərman olacaqsan? 

 
Şairin hicran əzabı kimi, vüsal sevinci də səmimidir, inandırıcıdır. Sevgilisinin 

gəlişini Allahın inayəti hesab edir, sevincini bölüşür, özünə gözaydınlığı verir: 
 

Gözüm aydın, gözümə surəti-canan görünür, 
Müşki-ənbər saçaraq, ətirlə əfşan görünür. 
Allaha şükr edirəm, ey gözümün nuru, bu gün 
Yar gəlib göz önünə, sərvi-xuraman görünür... 
Ey sənəm, vəslin ilə eylə ki şad oldu könül, 
Yırtdı qəm köynəyini, gül kimi xəndan görünür. 
Şadlığından alışıb yandı Nizami, dedi ki, 
“Gözüm aydın, gözümə surəti-canan görünür”. 

 
Nizaminin qəzəllərində X-XII əsrlər qəzəl yaradıcılığına xas mövzu vəhdəti, 

süjetlilik var. Və bu zaman janrın tələblərinə uyğun olaraq hər beyt bitmiş bir fikir 
ifadə edir.  

Nizaminin ideal insan, ideal cəmiyyət fəlsəfəsi. Nizaminin epik şeirə verdiyi yeni 
istiqamət təkcə məzmunla bağlı deyildi, şair epik şeirə həm də yeni vəzn və forma 
gətirdi. “Sirlər xəzinəsi” Nizaminin epik şeirə gətirdiyi səri bəhrində yazılmışdır. 
Əsərin orijinal kompozisiyası vardır. Nizami əsərini tovhid, minacat, nət və meracna-
mə ilə başlayır, daha sonra məsnəvisini ithaf etdiyi Bəhram şahın mədhi, əsərin yazıl-
ma səbəbləri, sözün fəziləti, şairlik ləyaqəti bölmələrini verir. Beləliklə, Nizami Şərq 
epik şeirində vacib hesab edilən bu hissələri əsərinin əvvəlində ardıcıl yerləşdirməklə 
onları əsas bədii mətndən ayırır. Bununla da Nizami Yaxın və Orta Şərq epik şeirinin 
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yeni bir kompozisiyasını yaradır və onun davamçıları əsərlərini məhz bu üsulla tərtib 
edirlər. 

“Sirlər xəzinəsi”ndən başlayaraq Nizaminin müraciət etdiyi hökmdar və xalq prob-
lemi, əmək və əməkçi insan mövzusu şairin yaradıcılığında mühüm yer tutur. Əsl xəlqi 
şair kimi Nizami sadə zəhmət adamını məhəbbətlə, sevə-sevə şeirinə gətirir, onun xalqı 
təmsil edən qəhrəmanları müdrik, cəsarətli, qorxmadan, çəkinmədən şahları, hökm-
darları ittiham edən, onların günahlarını üzünə çırpan insanlardır. “Sirlər xəzinəsi”nin 
baş qəhrəmanı Nizami özüdür. Müxtəlif rəvayətlərdən, şifahi xalq ədəbiyyatı nümu-
nələrindən məharətlə istifadə edən şair bəzən yarıəfsanəvi tarixi şəxsiyyətləri, hadisələri, 
dini-mifik obrazları əsərinə gətirməklə öz fikirlərini, ideallarını təlqin edir. Əslində isə 
onun bu fikirlərinin ünvanı müasirləridir. “Ümidsiz şahın günahının bağışlanması”, 
“Sultan Səncər və qarı”, “Zalım padşahla zahidin dastanı”, “Bir şahzadənin hekayəti”, 
“Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Süleyman və əkinçi” və s. hekayətlərində sadə adamlar 
Nizaminin bəşəri arzularının ifadəçisidir. Şair öz demokratik fikirlərinin təsbiti üçün 
hətta alleqoriyadan istifadə edir. “Sirlər xəzinəsi”ndəki “Ovçu və tülkünün hekayəti”, 
“Firidunla ceyranın hekayəti”, “Oğru və tülkü”, “Bülbül ilə qızılquşun dastanı” hekayət-
ləri bu qəbildəndir. 

“Sirlər xəzinəsi”ni yazmağa başlayanda Nizami artıq bənzərsiz lirik şeirləri ilə şöh-
rət qazanmışdı və saray məddahları onun qüdrətli poetik ilhamı qarşısında aciz qalıb 
hər cür fitnəyə əl atırdılar. Nizami “Vicdansızlardan şikayət” adlı söhbətində sənə-
tindən söz açır, ona quyu qazan alçaqları ifşa edir. Söhbətdən sonra verdiyi “Bülbül və 
qızılquşun dastanı”nda haqsızlığa qarşı çıxır, haqqın, həqiqətin üstün gələcəyinə 
inamını ifadə edir: 

 
Şeir-sənət göyündə bədirlənmiş Ayam mən, 
Bulud nədir qoymaya öz nurumu yayam mən. 
Ayağımın altını qazmaqları nahaqdır, 
Mən fələyəm, yazımı pozmaqları mahaldır... 
Namərdlərin əlindən çox gəlmişəm zara mən, 
Susmağımla çatmışam bu şöhrətə, şana mən. 

 
Nizaminin işıqlı ideyaları onun böyük hadisə və surətləri əhatə edən ikinci poe-

masında – “Xosrov və Şirin” adlı məhəbbət əfsanəsində əksini tapmışdır. 
“Xosrov və Şirin” mənzum romanını Nizami Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvanın 

sifarişi ilə yazmışdır. Lakin, görünür, hökmdarın istəyi dahi şairin də ürəyincə olmuş, bu 
ölməz məhəbbət dastanını Nizami şövqlə qələmə almışdır. 

Yüksək amallar carçısı olan Nizami insanın ən ali hissi olan məhəbbətin qüdrətini 
parlaq boyalarla əks etdirərkən ona dərin ictimai-fəlsəfi məzmun vermişdir. Bu qədim 
sevgi macərasını öz məhəbbət fəlsəfəsinin üfüqlərinə qaldıran şair bütün yaradıcılığı 
boyu sadiq qaldığı böyük arzu və ideallarının ifadəsinə çevrilən əzəmətli bir əsər 
yaratmışdır. Nizami bu əsərində də tarixi şəxsiyyət olan Sasani hökmdarı Xosrov Pər-
vizin timsalında dövrün hakimlərinə ibrət dərsi vermiş, Xosrovun mənəvi təkamülünü 
Şirinin ona olan ülvi məhəbbəti işığında qələmə almışdır. Şair əsərini yazarkən əsas 
qayəsinin pak, təmiz məhəbbət olduğunu bildirir. Mövzunun özündən əvvəl böyük fars 
şairi Firdovsi (934-1024) tərəfindən işləndiyinə işarə edən Nizami təkrara yol 
vermədiyini, əsasında, cövhərində məhəbbətin dayandığı yeni, orijinal dastan yaratdığını 
bəyan edir. 
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Nizami, məlum olduğu kimi, “Leyli və Məcnun” poemasını Şirvanşah Axsitanın 
sifarişi ilə yazmışdır. Əsərin yazılma səbəbindən danışarkən Nizaminin Axsitanın 
dili ilə onun məktubundan gətirdiyi sözlərin mənası ətrafında fikir ayrılığı var. 
Səməd Vurğunun tərcüməsindən belə çıxır ki, Axsitan Nizamidən əsəri fars, ərəb 
dilində yazmağı tələb etmiş və bu da şairi narazı salmışdır: 

 
Bu təzə gəlinə çəkəndə zəhmət 
Fars, ərəb diliylə vur ona zinət... 
Türk dili yaraşmaz şah nəslimizə, 
Əskiklik gətirər türk dili bizə. 
Yüksək olmalıdır bizim dilimiz, 
Yüksək yaranmışdır bizim nəslimiz. 

 
“Leyli və Məcnun”un yüksək poetik tərcümə nümunəsi olduğu və Səməd 

Vurğunun əsəri böyük ustalıqla ana dilimizə çevirdiyi müzakirə mövzusu ola bilməz. 
Burada söhbət mətnşünaslıq baxımından yazıçının (tərcüməçinin) iradəsindən gedə 
bilər. Nizami sənətinə və ana dilinə pərəstiş edən S.Vurğun sanki bir anlığa özünü 
dahi şairin yerində hiss etmiş və bir türk oğlu türkün “Leyli və Məcnun”u özgə dildə 
məcburən qələmə aldığını vurğulamaq istəmişdir. Burada S.Vurğunun poetik sənət 
dünyasının şah əsəri olan “Vaqif” pyesində Qacarın Vaqifdən təkəbbürlə fars dilində 
yazmasını tələb etməsi yada düşür. Nizaminin “Leyli və Məcnun”dan nə əvvəl, nə də 
sonra türk dilində əsər yazdığı məlumdur. Fikrimizcə, əsəri ikinci dəfə Azərbaycan 
dilinə çevirən filologiya elmləri doktoru, prof. X.Yusifli buradakı “torki” sözünün 
“türklük” şəklində tərcümə edilməli olduğu qənaətində haqlıdır. Alim göstərir ki, 
orijinalda “Bizim vəfamızın sifəti türkü deyil” birləşməsində bu söz yalnız “vəfasız”, 
“əhdinə düz olmayan” mənasında işlənmişdir. Beləliklə, həmin parça aşağıdakı kimi 
tərcümə olunmalıdır: 

 
Türklük bizim olmayıb vəfamız, 
Türkanə sözə yox etinamız. 
Kim ki doğulub uca nəsəbdən, 
İstər uca söz o, bu səbəbdən [8, s.34]. 

 
Burada Məhəmməd Cahan Pəhləvana işarə olunur. Məlumdur ki, o, böyük vədlər 

verərək Nizamidən “Xosrov və Şirin”i yazmağı xahiş etmiş, lakin vədinə əməl 
etməmişdi. 

Bu əsərinə görə şair Həmdünyan kəndini on ildən sonra almışdı. Axsitan demək 
istəyir ki, o, Cahan Pəhləvan kimi əhdinə xilaf çıxmayacaq, çünki yüksək nəsəbdəndir, 
onun kimi qul oğlu deyil. Ona görə də onun adına yazılan dastan da əsil-nəcabətinə layiq 
olmalı, “Xosrov və Şirin” kimi türk ruhunda yazılmamalıdır. 

Qeyd edək ki, bu məsələyə ilk dəfə görkəmli sovet şərqşünası A.Krımski münasibət 
bildirmişdir. A.Krımski 1939-cu ildə çap olunmuş “Azərbaycan poeziyası antolo-
giyası”nın müqəddiməsində Axsitanın məktubunun tərcüməsinin qeyri-dəqiq olduğunu 
qeyd edərək yazırdı ki, “orijinalda “dil”dən deyil, “türkobrazlılıq”dan söhbət gedir”..., 
“Leyli və Məcnun”un müqəddiməsi aşkar surətdə göstərir ki, Nizami əsərinin “türk-
obrazlılığı” həqiqətdə Şirvanşah sarayının zövqünə uyğun olmamışdır” [11, s.19]. 

Şübhəsiz ki, Axsitan Nizami sözünün qüdrətinə, bir türklük dastanı olan “Xosrov 
və Şirin”ə bələd idi, yoxsa şeir-sənət diyarı Şirvanı qoyub, Gəncəyə – Nizamiyə üz 
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tutmazdı. Axsitanı bu türklük qorxudurdu və “Xosrov və Şirin”dəki türk ruhunu 
“Leyli və Məcnun”da görmək istəmirdi. Böyük şairi narahat edən məhz bu idi. Nə 
əmrdən qaça bilirdi, nə də ruhunu oxşamayan əsər yazmaq istəyirdi. Sirrini açmağa, 
dərdini söyləməyə adam tapmayan şair çətin vəziyyətə düşmüşdü: 

 
Şah halqasını asıb qulaqdan, 
Huşum məni tərk edib bayaqdan. 
Nə qaçmağa əmrdən üzüm var, 
Nə xəznəni tapmağa gözüm var. 
Divanə olub xəcalətimdən, 
Gücsüz və çətin vəziyyətimdən 
Sirr açmağa var nə bircə məhrəm, 
Şərh etməyə qəm nə bircə həmdəm. 

 
Poemada şəxsiyyət və cəmiyyət, qadın azadlığı problemini qaldıran Nizami 

“Azərbaycan şairləri içərisində ilk dəfə boğucu zülmətdən çıxıb günəşə, azadlığa, 
şəxsi xoşbəxtliyə can atmağa çalışan qadını tərənnüm etmişdir” (M.Rəfili). 

Nizami irsinin tanınmış tədqiqatçılarından Y.Bertels və A.Boldıryevə görə, “Ley-
li və Məcnun” əfsanəsinin zaman və məkan, ideya və süjet məhdudluğu Nizamiyə bu 
əsərində onun yaradıcılığına xas olan yüksək idealları tərənnüm etmək imkanı ver-
məmişdir.  

Həqiqətən də, poemanın yazılma səbəbindən danışanda Nizami deyir ki, əfsanə-
nin dəhlizi dardır, söz orada axsaya bilər, şeirin gərək meydanı geniş olsun ki, ilham 
orada cövlan edə bilsin.  

Ərəbistan səhrasında, qumsal dərələrdə nə abadlıq, nə şadlıq var, qəmdən nə 
qədər danışmaq olar? Kim bilir, bəlkə Nizami Axsitanın sifarişindən boyun qaçırmaq 
üçün bunu özünə bəraət qazandırmaq məqsədilə söyləmişdir? Bununla belə, “əzizi, 
könlü, diləyi, xələfi” Məhəmmədin təkrar xahişi ilə “Xosrov və Şirin”dən sonra 
ikinci dəfə müraciət etdiyi məhəbbət mövzusuna şair daha dərin ictimai məzmun 
vermiş, mövzunun fərd və zaman, şəxsiyyət-insan azadlığı və cəmiyyət kontekstində 
bədii həllinə nail olmuşdur. 

“İsgəndərnamə” Nizami yaradıcılığının yekunu, dahi humanist şairin dərin demok-
ratizmindən doğan ictimai-siyasi və fəlsəfi fikirlərinin məntiqi nəticəsidir. Ədalətli 
hökmdar, azad insan, xoşbəxt cəmiyyət problemi “Sirlər xəzinəsi”ndən başlamış 
Nizami yaradıcılığının əsas məzmununu, ideyasını təşkil edir.  

Nizami getdikcə kamil insan, ideal cəmiyyət haqqında düşüncələrinin, arzularının 
sərhədlərini genişləndirmiş, onlara bəşəri məzmun, dünyəvi miqyas verməyə çalış-
mışdır. Şairi bir ölkədə – Səncərlərin, Nuşirəvanların, Xosrovların, Bəhramların məm-
ləkətində ədalətin bərqərar olması, əhalinin azad, firavan həyatı qane etmir. Nizami 
“İsgəndərnamə”də bütün dünyanı vahid, xoşbəxt, bütün insanlığı bəxtəvər görmək 
istəyir. Bunun üçün də o, dünyada qüvvət və kamalı, qılınc və ədaləti birləşdirən 
əfsanəvi cahangir kimi Şərqdə məşhur olan İsgəndəri əsərinin əsas qəhrəmanı seçir. 
Nizamiyə görə, yalnız İsgəndər kimi ədalət, elm, xeyirxahlıq timsalı olan fateh 
bəşəriyyətə səadət gətirə bilər. Ona görə də Nizami İsgəndəri Misiri işğal etmək 
istəyən zənci hökmdarı Pələngərə, Makedoniyadan xərac alan İran şahı Daraya, abad, 
firavan Bərdəni tarmar edib Nüşabəni əsir alan ruslara və b. qarşı qoyur, İsgəndərin 
zülm, haqsızlıq üzərində qələbəsini ədalətin təntənəsi hesab edir.  
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Nizami tarixin yaddaşında qalan İsgəndərdən çox bədii təxəyyülünün məhsulu 
olan İsgəndəri oxucusuna təqdim edir. O İsgəndəri ki, pillə-pillə mənəvi kamilliyə 
doğru aparır, ölkələr fəth edən cahangirdən peyğəmbərlik məqamına yüksələn insana 
çevirir. Dünyanı fəth edən İsgəndər əbədi həyat arzusuna düşür. “Şərəfnamə”nin 
sonunda Nizami qəhrəmanını dirilik suyu dalınca zülmət ölkəsinə gətirir və təbii ki, 
İsgəndər axtardığını tapmır. Nizami deyir ki, əbədiyyət insanın ölümsüzlüyü ilə, bu, 
mümkün olsa belə, ölçülə bilməz. İnsan yüksək mənəviyyatı, xeyirxah əməlləri ilə, 
elmə, xalqa xidmətə həsr edilmiş ömürlə, özündən sonra qoyduğu ad-sanla əbədilə-
şər. “İqbalnamə”nin “Kitabın başlanması” bölümündə şair yazır: 

 
Bir dəfə dünyanı səyahət edən 
İsgəndər keçərək neçə ölkədən 
Gəlib öz yerinə, yurduna çatdı, 
Doğma vətənini nurla parlatdı. 
Ağıl hər bir sirrə yol tapsın deyə, 
O verdi fikrini elmə, biliyə... 
İstər Rum elində, istər Yunanda, 
Dünya dillərində nə var cahanda, 
Buyurdu, tərcümə edilsin bütün 
Bilik xəznəsini doldurmaq üçün... 
Onun yaratdığı birinci əsər 
Dünyaşünaslıqdan verirdi xəbər... 
O böyük, ağıllı, ayıq hökmüdar 
Öz şahlıq taxtında tutarkən qərar 
Əmr etdi, verildi belə bir fərman: 
“Alimdir gözümdə ən əziz insan! 
Elmlə, hünərlə! – Başqa cür heç kəs 
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz! 
Rütbələr içində seçilir biri  
Hamıdan ucadır alimin yeri!”... 
Hamı elmə, fənnə elədi rəğbət, 
Çünki elmə təşviq edirdi dövlət. 
Elmə qiymət qoydu böyük hökmüran, 
Elm ilə ucaldı dünyada Yunan. 

 
Fütuhatını başa çatdırıb dünya səyahətindən geri dönən İsgəndəri Nizami elm, bilik, 

mənəvi kamillik dünyasına səyahətə çıxarır, qəhrəmanına “dünyaşünaslıq” elmini öyrə-
dir. Məhz buna görə də zülmət ölkəsindən qayıdan İsgəndəri “İqbalnamə”də alimlər, 
filosoflar arasında görürük. İsgəndərin bu mənəvi kamilləşməsinə Nizami yaradıcılığına 
xas olan, şairin əsas ideyasını, bədii fikri qüvvətləndirən ibrətamiz hekayələr də qatılır. 
İsgəndər “Şərəfnamə”dəki fatehdən, ədalətli hökmdardan dünyanı, yaradılışı, həyatı dərk 
etməyə çalışan filosofa çevrilir. İsgəndərin məclislərində Ərəstu, Valis, Bəlinas, Sokrat, 
Fərfüriyus, Hermes və Əflatunun iştirakı ilə dünyanın ən böyük zəkalarını əsrlərlə 
məşğul edən mövzular ətrafında fəlsəfi söhbətlər aparılır. İsgəndər mənəvi kamilliyin 
zirvəsindədir. Ona göylərdən peyğəmbərlik nazil olur. Nizami İsgəndər obrazında öz 
idealını yaratmışdır. Lakin şairin ideal cəmiyyət haqqında fikirləri tamamlanmamışdır. 
Buna görə də Nizami qəhrəmanını şimal səfərində Xoşbəxtlər ölkəsinə gətirir. Gördüklə-
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rindən heyrətə gələn İsgəndər bu xoşbəxtliyin, azadəliyin səbəbini soruşur. “Ədalət 
yurdunun ağsaqqalları” cavab verir: 

 
Əyri dolanmaqla yoxdur işimiz, 
Düzlükdən başqa şey tanımırıq biz. 
Yalan gətirmərik biz dilimizə, 
Əyri yuxuda da görünməz bizə. 
Bizdə bərabərdir hamının varı, 
Bərabər bölərik bütün malları. 
Bizdə artıq deyil heç kəsdən heç kəs, 
Bizdə ağlayana bir kimsə gülməz. 
Oğurluq eyləməz bizdə bir nəfər, 
Oğurlaya bilməz bizdən özgələr. 
Qapımız nə qıfıl görər, nə açar, 
Bizim mal-qaramız çobansız otlar. 

 
Burada hamı bərabərdir, ağa-nökər, hakim-qul anlayışı yoxdur, bazar-dükanın 

qapıları açıqdır, bütün nemətlərdən hamı ehtiyacı olan qədər faydalanır. Ən maraqlısı 
isə odur ki, Xoşbəxtlər ölkəsində heç hökmdar da yoxdur. Kamil insan, halal zəhmət, 
ədalət var. Beləliklə, yaradıcılığının sonunda Nizaminin ədalətli hökmdar probleminə 
münasibəti dəyişir. Şairə görə, tək bir hökmdarla, nə qədər adil olsa da, xoşbəxt 
cəmiyyət qurulmaz. Ölkənin xoşbəxtliyi oradakı insanların kamilliyindən asılıdır. 
“Şərəfnamə”də Kəbə ziyarətindən Bərdəyə gələn İsgəndəri bu abad, gözəl diyar, 
onun müdrik, ədalətli hökmdarı valeh edirsə, “İqbalnamə”də hökmdarsız, hökmsüz 
də xoşbəxt cəmiyyət qurmağın mümkünlüyü onun dünyaya baxışını dəyişir: 

 
İsgəndər bu qayda-qanunu görcək 
Duruxub dayandı divanələrtək. 
Çünki belə şeyi nə görmüş, nə də 
Oxumuş idi bir xosrovnamədə... 
Öz-özünə dedi: “Arifsən əgər, 
Qoy sənə bir ibrət olsun bu sirlər. 
Dünyanı gəzmərəm mən, daha bəsdir, 
Hər ovlaqda bir tor qurmaq əbəsdir... 
Bunlar şövkət vermiş aləmə, yəqin, 
Sütunu bunlardır bütün aləmin. 
Düz yaşayış yolu budursa əgər, 
İnsan bunlardırsa, bəs nəyik bizlər?.. 
Bunları əvvəldən görsəydim əgər, 
Dünyanı bu qədər gəzməzdim hədər. 
Bunlartək asudə ömr edərdim mən, 
Dinim də olardı həmin bu dindən!..” 

 
Nəticə. Bütün Yaxın və Orta Şərq ədəbi-bədii fikrinə güclü təsir göstərmiş, lirik və 

epik şeirə yeni istiqamət vermiş Nizami bəşər mədəniyyəti xəzinəsini zənginləşdirmiş, 
ədəbi məktəb yaratmış dahi sənətkardır. Şairin milli mənsubiyyət məsələsi 
əsərlərindəki türklük, türkobrazlılıq barədə fikirləri ilə bir daha təsdiqini tapır. Nizami 
Gəncəvi ilə Azərbaycan bədii-estetik fikrinin yeni mərhələsi başlanır. Nizaminin 
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ədəbi-bədii sözün başlıca prinsiplərinə sədaqəti – realizmi, dərin humanizmi və 
demokratizmi, epik şeirin forma və məzmununa gətirdiyi yeniliklər, söz, sənət, 
sənətkar, məzmun gözəlliyi, forma kamilliyi, bədii sözün mahiyyəti, əxlaqi-tərbiyəvi 
əhəmiyyəti və s. barədə estetik baxışları Şərq ədəbi fikrinin inkişafına əvəzsiz töhfə 
vermişdir. 

Nizami həyatı boyu saraylardan uzaq qaçmış, sadə güzəran sürmüşdür. Bunun 
əsas səbəbi şairin daima xalq içərisində, xalqla birgə olmaq, dövrə, mühitə müxalif 
ideyaları yaymaq, mütərəqqi ictimai-fəlsəfi-əxlaqi fikirlərini azad ifadə etmək istəyi 
ilə bağlı olmuşdur. Digər tərəfdən, Xaqanilərin, Fələkilərin fəlakəti ədalət aşiqi olan 
şairin saraylara inamsızlığını, nifrət hissini gücləndirmişdir: 

 
Böyük qorxudur şahların hər işi, 
Odur, şahlara dost deyil bir kişi. 
Qızarsa üzü, girsə kin qoynuna, 
Ata şəfqətini qıymaz öz oğluna. 
Şah oddur, ona kim yaxınsa, yanar, 
Uzaqdan odu görməyin zövqü var. 

 
Nizami poeziyasının amalı, məqsədi olan ağlın, zəkanın, elmin, biliyin təbliği, 

insanın yüksək əxlaqi keyfiyyətlərinin, mənəvi kamilliyinin, azad, xoşbəxt cəmiy-
yətin tərənnümü – bir sözlə, dahi şairin ideal insan, ideal cəmiyyət konsepsiyası 
bütövlükdə “Xəmsə”də, xüsusilə “İsgəndərnamə”də öz mükəmməl bədii həllini 
tapmışdır. Nizaminin yüzillikləri qabaqlayan ideal sənət dünyası əxlaq, gözəllik, 
mərifət kodeksi, insanşünaslıq elmidir.  
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 Faig ALIYEV 

 
NIZAMI'S IDEAL WORLD OF ART 

 
S u m m a r y 

 
The article touches on some aspects of Nizami's work, which gave a new 

direction to lyrical and epic poetry and had a strong impact on the literary and artistic 
thought of the entire Middle East. We express our opinions about the Divan of the 
genius poet, who gave pearls to the treasury of human culture and created a literary 
school, the issues of the poet's nationality, Turkism in his works are reconsidered, 
various attempts to clarify the date of his death are repeated. It is noted that a new 
stage of Azerbaijan's literary and aesthetic thought has begun with Nizami Ganjavi. 
We comment on the poet's attitude to the question of the relation of art to life, the 
correct reflection of reality, the connection of literary thinking with the reality of life. 
We show the invaluable role of Nizami's creative views and opinions on words, art, 
artist, the beauty of content, the perfection of form, the essence of the artistic word, 
moral-educational significance, etc. in enriching the literary thought of the East and 
Azerbaijan, which is an integral part of it. The influence of Nizami's enlightened 
ideas on human society, state-power, justice-equality, which preceded the period of 
hundreds of years, on the epic poetry of the Middle East is emphasized. It is noted 
that the great poet separated the main parts of Eastern epic poetry – tovhid, minajad, 
nat, merajname, madh etc. from the main text by placing them at the beginning of the 
work, thus creating a new composition of epic poetry of the Near and Middle East 
and that Nizami's followers also compiled their works in this way. It is emphasized 
that the propagation of intellect, perfection, science, knowledge, high moral qualities, 
moral perfection, the concept of a free, happy country, ideal man, ideal society 
turned an ideal world of literature of the poet into a code of ethics, beauty, 
enlightenment and anthropology. 

 
                               

Фаиг АЛИЕВ 
 

ИДЕАЛЬНЫЙ МИР ИСКУССТВА НИЗАМИ 
 

Р е з ю м е 
 

В статье рассматриваются некоторые моменты творчества Низами, которые 
послужили созданию нового направления лирико-эпической поэзии, оказавшей 
сильное влияние на литературно-художественную мысль всего Ближнего и 
Среднего Востока. Исследуются мнения о Диване гениального художника, 
подарившего жемчужины сокровищнице человеческой культуры, создавшего 
литературную школу, а также снова рассматриваются вопросы национальной 
принадлежности поэта, тюркизма и тюркообразования в его произведениях, 
предпринимаются повторные попытки прояснить различные суждения об истории 
его смерти. Отмечается, что именно с Низами Гянджеви начался новый этап 
художественно-эстетической мысли Азербайджана. Трактуется отношение поэта к 
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вопросу влияния искусства на жизнь, правдивому отражению действительности, 
соотношению художественного мышления с реальностью жизни. Также показана 
неоценимая роль красоты слова, искусства, мастерства, содержания, совершенства 
формы творчества Низами, его эстетических взглядов, убеждений о сущности, 
нравственно-воспитательном значении художественного слова и др. в обогащении 
литературной мысли Востока и Азербайджана, являющегося его неотъемлемой 
частью. Подчеркивается влияние светлых идей Низами о человеке – обществе, 
государственной власти и справедливости – равенстве, опередивших свое время 
на сотни лет на Средневековую Восточную эпическую поэму. Обращается 
внимание на то, что, помещая в начале произведения такие важные в Восточной 
эпической поэзии части как товхид, мунаджат, нат, мираджнаме, мадх и др., 
великий поэт отделяет их от основного текста, создавая таким образом новую 
композицию эпической поэмы Ближнего и Среднего Востока, и на то, что 
последователи Низами оформляют свои произведения именно таким способом. 
Подчеркивается, как поэт трансформирует пропаганду ума, совершенства, науки, 
знаний, высоких нравственных качеств человека, духовного совершенства, вос-
певание концепции независимой, счастливой страны, идеального мира искусства в 
кодекс нравственности, красоты, благовоспитанности и человековедения.  

 
      
 


