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NİZAMİ GƏNCƏVİ: HƏYATI, AZƏRBAYCAN VƏ DÜNYA ƏDƏBİYYATINDA 

MÖVQEYİ, LİRİKASI, “SİRLƏR XƏZİNƏSİ” POEMASI 

        (1141-1209) 
XII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan intibah ədəbiyyatı Nizaminin yaradıcılığında 

inkişafının ən yüksək mərhələsinə qədəm qoyur. Özünəqədərki zəngin elm və mədəniyyəti 
yaradıcı şəkildə mənimsəyən bu dahi sənətkar lirik və epik şeirə yeni istiqamət verdi. Ağlın 
girdabı ilə sənətin zirvəsi arasında vəhdət yarandı. Şərqin və Qərbin qədim mədəniyyətinə, yeni 
müsəlman Şərqinin göylərə hücum çəkən elm və incəsənətinə əsaslanan Nizami irsi dərin 
humanizmi, demokratikliyi ilə fərqlənir. Qadına və əməkçi insana münasibətdə Nizami irsinin 
hüdudları daha genişdir. Nizamidən sonra onun təsiri ilə "Xəmsə" yaratmaq, yaxud hər hansı bir 
poemasına cavab yazmaq ənənəyə çevrilir. Əmir Xosrov Dəhləvi, Hafız, Əssar, Arif, Cami, 
Füzuli kimi sənətkarlar ona ustad kimi yanaşmışlar. Yüksək humanist qayələr, dərin 
psixologizm, ecazkar poetik vüsət, müdriklik, həssaslıq Nizamini Şərqdə intibah dövrü şeirinin 
dahi şairi kimi tanımağa və qiymətləndirməyə haqq qazandırmışdır. 

Həyatı. Nizami Gəncəvi səkkiz əsr bundan əvvəl yaşayıb yaratmışdır. Şairin sağlığında nə 
özü, nə də başqaları onun tərcümeyi-halını yazmışlar. Böyük sənətkarın ölümündən sonra 
yazılan təzkirələrdə isə onun həyatına aid dəqiq və sistemli məlumat verilməmiş, yaradıcılıq 
dühası barədə dəbdəbəli fıkirlər söyləməklə kifayətlənmişlər. Ən yaxşı halda doğulduğu yer və 
vəfat tarixindən danışılmış, əsərlərinin adı göstərilmişdir. Bəzən sufı adlandırılmış, möcüzələr 
göstərən bir şeyx kimi təqdim edilmişdir. Təzkirələr şairin ölümündən sonra yazıldığından 
onların müəllifləri şair haqqında geniş və dəqiq məlumata malik olmamışlar. 

Nizami "Leyli və Məcnun" poemasında adının İlyas, atasının adının Yusif olduğunu, 
babasının isə Zəki Müəyyəd olduğunu yazmışdır. Bu qeydlərdən ancaq babasının adı ətrafında 
mübahisələr vardır. Bəziləri yanlış olaraq bu adı Zəki Müəyyəddin yazırlar. Əslində belə ad ola 
bilməz. Zəki Müəyyədəddin daha doğru olardı. Lakin şair özü babasının adını Zəki Müəyyəd 
formasında qeyd etmişdir. Bu adı həmin şəkildə saxlamaq daha düzgündür. Bəzi nizamişünaslar 
isə Zəki və Müəyyəd adlarını ayırır, orada izafət olduğunu, vəznə görə ixtisara düşdüyünü 
güman edirlər. Nizaminin babasının Zəki, atasının isə Müəyyəd olduğunu yazırlar. Bu mülahizə 
bir çox nizamişünaslar tərəfındən haqlı olaraq rədd edilir. 

Şairin dayısının adı Xacə Ömər olmuşdur. Şairin dayısı dövrünün hörmətli şəxslərindən biri 
imiş. Nizami onun ölümünü özü üçün böyük itki hesab edir. Xacə Ömərin onun həyatında 
mühüm rolu olmuşdur. "Leyli və Məcnun" yazılanda artıq şairin atası, anası, dayısı həyatda yox 
idi. Bəzən Nizaminin ata-anasını erkən itirdiyini yazırlar. Bu, inandırıcı deyildır. Şair həmin 
qohumlarının ölümünü xatırlayanda 47 yaşında idi. Düzdür, atasının nisbətən əvvəl öldüyü 
haqqında "Xosrov və Şirin"də qeyd vardır. Orada Nizami "rəhmətlik atam" ifadəsini işlədir ki, 
bu da şairin atasının artıq bu illərdə həyatda olmadığını göstərir. Bununla yanaşı, şair heç yerdə 
ata-anasının tez öldüyünə işarə etmir. 

Nizaminin anasının adı Rəisə şəklində qeyd edilmişdir. Son vaxtlara qədər onun kürd 
olduğunu yazırlar. Lakin bizə görə, Nizami onun kürd olduğunu yox, igid olduğunu yazmışdır: 

Gər madəre-mən Rəiseyi-qord  
Madər sefətane pişe-mən mord...  
(Mənim anam igid Rəisə  
Ana sifətində qarşımda öldü). 

Buradakı "kord" sözü Nizami dövründə igid mənasını verən "qord" sözü ilə eyni cür yazılır, 
"kaf' və "gaf' hərfləri bir-birindən seçilmirdi. Ancaq beytin mənası tələb edir ki, biz onu "qord" 
şəklində oxuyaq. Sanki Nizami anasının igidliyi ilə anasayağı ölməsini qarşılaşdıraraq təzad 
yaratmışdır. Bu cür faktlar Nizami əsərlərində çoxdur. "İskəndərnamə"də abxaz sərkərdəsi 
Davalidən danışanda da bu sözü işlədir, lakin yanlış olaraq indiyə qədər orada da həmin sözü 
"kord" şəklində oxumuş və yazmışlar. Abxaz sərkərdəsinin kürdlə nə əlaqəsi ola bilər? Aydındır 
ki, şair Davalinı kürd yox, qord, yəni igid adlandırmışdır. Qadınların igid olması Azərbaycan və 
başqa türk xalqları üçün yeni hadisə deyildir. Şairin təsvir etdiyi türk qadınları igidliyi ilə 
seçilirlər. Nüşabə, Şirin, Məhinbanu, çinlı kəniz deyə qeyd edilən türk qızı buna misal ola bilər. 

Nizaminin doğulduğu, böyüdüyü, yaşadığı yer Gəncə olmuşdur. Şair əsərlərində dönə-dönə 
Gəncəni doğma vətəni adlandırmışdır. Bəzi İran müəllifləri "İqbalnamə"dəki sonralar başqaları 



tərəfındən artırılmış beytlərə əsaslanaraq şairin İranın Qum vilayətindən olduğunu iddia 
etmişlər. Elmi cəhətdən əsassız olan bu mülahizə alimlər tərəfındən inandırıcı şəkildə rədd 
olunmuşdur. Nizaminin təxminən 1141-ci ildə anadan olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Bu tarix 
"İqbalnamə"nin sonunda şairin ölümünü təsvir edən beytlərə əsaslanır. Bəzi əlyazmalarında 
1203-cü ildə tamamlandığı qeyd edilən həmin əsərdə şair qəməri hesabla 63 yaş yarımında, 
miladi hesabla 62 yaşında gülə-gülə vəfat etdiyini yazır. Çoxlu mübahisələrə səbəb olan bu 
qeydə görə Nizami 1203-cü ildə vəfat edəndə 61 yaş yarımında imişsə, deməli, 1141-ci ildə 
anadan olmuşdur. Şairin qəbir daşı üzərində onun 1209-cu ildə martın 12-də vəfat etdiyi 
göstərilmişdir. "İqbalnamə"nin sonundakı parçanı isə müxtəlif şəkillərdə izah etmək 
mümkündür. 

Nizami Dərbənd hakimi Bəybars ibn Müzəffərin göndərdiyi Afaq adlı kənizlə, təxminən 
1171-1172-ci illərdə evlənmişdir. Nizamiyə Məhəmməd adlı oğul bağışlayan bu gözəl qadın 
"Xosrov və Şirin" yazılarkən ölmüşdür. Nizami Afaqı ömrü boyu unuda bilməmiş, daim onu 
ürək ağrısı və məhəbbətlə xatırlamışdır. Şəxsi həyatının belə keçməsini şair əsərlərində bəxtinin 
uğursuzluğu kimi kədərlə qeyd etmişdir. Məhəmməd, Nizaminin yeganə övladı olmuşdur. Şair 
"Xosrov və Şirin"də onun yeddi yaşı, "Leyli və Məcnun"u yazanda 14 yaşı olduğunu göstərir. 
Belə çıxır ki, Məhəmməd 1174-cü ildə anadan olmuşdur. Artıq on dörd yaşında olanda şeirə 
maraq göstərən "Leyli və Məcnun"u yazmağı atasından bir daha xahiş edən Məhəmməd şairin 
qeydlərindən aydınlaşır ki, ağıllı, istedadlı bir gənc imiş. Nizami onu şairlikdən çəkindirmək 
istəmiş, ona həkim, yaxud fəqih olmağı məsləhət bilmişdir. Nizami gənc oğlundan hər bir sənəti 
kamil öyrənməyi tələb etmişdir. Ona: 

Kamil bir palançı olsa da insan 

Yaxşıdır yarımçıq papaqçdıqdan - 
deyə nəsihət etmişdir. Nizami həssas bir ata kimi oğlu Məhəmmədi sevmiş, onun gələcəyini 
düşünmüş, həyat və ehtiyacını həmişəlik təmin etməyə çalışmışdır. 

Nizaminin əldə olan lirik şeirlərindən belə anlaşılır ki, onun Məhəmməddən başqa da övladı 
olmuş, lakin körpə ikən ölmüşdür. 

Şair Qivami Gəncəvinin də Nizami ilə qohum olduğu mənbələrdə qeyd edilməkdədir. 
Nizami Gəncəvi Gəncə şəhərində doğulub böyüməklə bərabər, burada mükəmməl təhsil 

almışdır. Yaradıcılığımn ilk çağlarında o da saraylara can atmış, ancaq çox tez bu fıkirdən 
daşınmışdır. Artıq "Sirlər xəzinəsi"ni yazanda şair saraylara nifrət edir, saray şairlə- rini isə ciddi 
tənqid edirdi. Xalqa yaxınlıq onu çox erkən həyatın və sənətin həqiqətini dərk etməyə gətirib 
çıxarmışdır. 

Nizami ömrü boyu Gəncədə yaşamış, başqa yerlərə gedə bilməmişdir. Tək bir dəfə Qızıl 
Arslan onu Gəncənin otuz ağaclığına otuz günlük bir səfərə dəvət etmişdir. 

Nizaminin təhsil aldığı yer, vaxt, onun müəllimləri və s. haqqında da dəqiq məlumat yoxdur. 
Onun əldə olan əsərləri göstərir ki, böyük şair öz dövrünün bütün elm sahələrinə yaxşı bələd 
olmuşdur. Nizami dövründə Gəncə öz dövrünün ən mühüm elm və tədris mərkəzlərindən biri idi. 
Hələ Nizamidən qabaq yaşamış Əbülüla kimi bir alim-şair də təhsilini burada almışdır. 
Əsərlərindən görü- nür ki, Nizami özünəqədərki Yaxm və Orta Şərq aləminin bütün mühüm 
elmi-ədəbi hadisələri və şəxsiyyətlərinə bələd olmuş, onlar haqqında özünün düşüncə və 
mülahizələri yaranmışdır. 

Nizami ilk təhsil illərindən başlayaraq həmişə axtarışda olan, dövrünə qədərki və öz 
dövrünün bütün elmi, ədəbi bilikləri ilə maraqlanan, onlara bələd olan bir sənətkar olmuşdur. İlk 
böyük əsəri olan "Sirlər xəzinəsi"ndən başlayaraq biz onu bütün dini və dünyəvi elmlərə bələd 
olan bir şəxs kimi görürük. Onun əsərlərin- də ciddi fəlsəfı mübahisələrə, ulduzlar aləmi 
haqqında dərin təsvir və müqayisələrə, müxtəlif tarixi əsərlərdən məlumatlara rast gəlirik. Onun 
türk, ərəb və fars dillərindəki poetik əsərlərə bələdliyini xatırlamağa ehtiyac belə yoxdur. Onun 
əsərlərində Sənainin, Firdovsinin, Əsədi Tusinin, İbn Muqlə, İbn Hani, Məhsəti və bu kimi bir 
çox sənətkarların adının çəkildiyini görürük. Şair hər bir yeni mövzu üzərində düşünəndə 
müxtəlif mənbələri araşdırmış, özünün dediyi kimi, onların mayasını, məğzini götürmüşdür. 

Hər nüsxədən bəhrə götürdüm, 
Nəzmdən ona zinət verdim. 
Yeni tarixlərdən əlavə 
Yəhudi, nəsrani və pəhləvi (kitablarını oxudum). 



Böyük şair, əlbəttə, bütün bu müxtəlif mənbələrlə, əsasən, türk, ərəb və fars dillərində tanış 
olurdu. Bu dillərə mükəmməl bələd idi. Əsərləri bu dilləri mükəmməl bildiyini təsdiq edir. 
Nizami həmçinin yeni fars dilindən əlavə, pəhləvicə bilə bilərdi. Şairin yaradıcılığında 
Azərbaycan dilində olan mənbələr, xüsusən Azərbaycan folkloru da mühüm rol oynamış, onu 
fıkir və mövzuca zənginləşdirmişdir. 

Nizaminin əsərlərində onun tərcümeyi-halı, şəxsiyyəti, zəmanəyə münasibəti, əxlaqı, 
dolanışığı, bədii yaradıcılığa baxışı, övladı və qohumları haqqında fıkirləri çoxdur. Bu fıkirlər 
daha çox mənəvi aləmi ilə bağlıdır. Zəmanəsində sənətə, sənətkara, hünərə yaxşı qiymət 
verilmədiyini görən, sözü ilə könüllərdə ölməz abidələr ucaldan şair tənə, məzəmmət və 
böhtanlardan çox vaxt məyus olmuş, taleyindən şikayətlənmişdir. Lakin bu şikayətlər əsas 
olmamışdır. Misilsiz sənəti, çoxcəhətli sağlam, humanist fıkirləri ilə Yaxın və Orta Şərq 
poeziyasının ən yüksək nümunələrini yaradan Nizami öz sənətinin ölməzliyinə inanmış, həqiqi 
intibah şairi kimi şeirə yeni istiqamət verdiyini qürurla, iftixarla dönə-dönə qeyd etmişdir. 
Nizaminin əsərlərini oxuduqca insanın gözü qarşısında həssas, nəcib, gözütox, dərin düşüncəli, 
cavanlığından özünü müdrik bir qoca kimi aparan, nurani, müqəddəs bir insanın heykəli ucalır. 
800 ildən çoxdur ki, onun hər beyti oxuculara cavab verərək Nizami buradadır deyir. Nizaminin 
ən dolğun, ən doğru tərcümeyi- halı, doğrudan da, onun öz əsərlərindədir. 

Lirikası. Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında epik şeirin ən böyük ustadlarından biri sayılan 
Nizami lirik şeirin də gözəl nümunələrini yaratmışdır. Şair poemalarına qədər, onlarla eyni 
vaxtda, arada keçən böyük fasilələrdə, "Xəmsə"nin tamamlanmasından sonra keçən vaxtda -- bir 
sözlə, ömrü boyu lirik şeir yazmaqda davam etmişdir. 30 yaşlarında yazdığı "Coşdu qumrovlar, 
yola qalxıb düzəldi karvan" qəsidəsi, 1191-ci ildən sonra Nüsrətəddinə həsr etdiyi mədhiyyə, 
ömrünün sonralarında yazdığı "Qocalıq" şeiri, Qızıl Arslanın və Əxsitanın adı çəkilən qəzəllər, 
poemalardakı ayrı-ayrı işarələr bu mülahizəni bir daha təsdiq edir. "Xosrov və Şirin”in sonunda 
xanəndələrin Nizami qəzəllərini oxuduğunu yazan şair "Leyli və Məcnun"da artıq "Nizami 
divanf'nı qarşısına qoyduğunu söyləyir. XV əsr təzkirəçisi Dövlətşah Səmərqəndi Nizaminin lirik 
şeirlər divanının 20 “min beytə yaxın” olduğunu qeyd etmişdir. Yəqin ki, o, Nizaminin lirik 
şeirlər divanını şəxsən görmüşdür. XIV əsr Azərbaycan alimi Zəkəriyya Qəzvini də şairin 
"Xəmsə"dən əlavə yaxşı bir "Divanı" olduğunu göstərmişdir. Bu divan XVII əsrdə Səfəvilərin 
dövlət kitabxanasında olmuş və Saib oradan bir çox şeirləri öz "Səfınə"sinə köçürmüşdür. 

Nizaminin lirik irsindən hazırda 6 qəsidə, 120 qəzəl, 30 rübai məlumdur. Əlbəttə, Nizaminin 
adına yazılan bir çox şeirlərin ona aid olması şübhə doğurur. Nizaminin lirik əsərləri haqqında 
istər müxtəlif ədəbiyyat tarixlərində, istərsə də ayrı-ayrı monoqrafıyalarda müəyyən mülahizələr 
irəli sürülmüşdür. Ən ciddi tədqiqatçılar şairin lirikasını onun epik əsərlərindən ayırmır, məzmun 
və sənətkarlıq baxımından şeirlərinin poemalarından geri qalmadığını yazırlar. 

Nizaminin əldə olan lirik irsi klassik Şərq şeirinin üç əsas şəklini - qəsidə, qəzəl, rübai 
şəkillərini əhatə edir. Dahi sənətkarın lirikasının çox az bir hissəsi olan həmin nümunələr onun 
bu sahədəki fəaliyyətini səciyyələndirməyə, lirik şeirlərinin əsas motivləri, ideya istiqaməti, 
sənətkarlığı haqqında danışmağa, müəyyən nəticələr çıxarmağa kifayət qədər imkan verir. Bu 
əsərlərdə xalq mövqeyindən çıxış edən şair dövrünün keşməkeşli hadisələrinə ayıq münasibət 
bəsləyir, gah qəzəbini və heyrətini, gah xəbərdarlıq və şikayətlərini, gah qorxu və inamını əks 
etdirir, ədalətin, insanlığın, düzlüyün, dostluğun, əməksevərliyin bərqərar olmasına çalışır. Gah 
müəllim olub ağıllı nəsihətlər verir, gah bir ittihamçıya çevrilib haqsızlığa, zülmə, acgözlüyə, 
riyakarlığa ölüm hökmü oxuyur. "Xəmsə"də dövrün, mühitin geniş epik lövhələrini cızan lirik 
əsərlərində duyğu və düşüncələrini əks ctdirir. Bu duyğu, düşüncələri özünün şəxsi hissləri kimi 
ümumiləşdirir. Məhz buna görə şairin ən kədərli əsərlərində də gələcəyə inamdan doğan bir 
nikbinlik duyulur. Şair bu əsərlərdə gah keçmişin ibrət dərslərini yada salır, gah da gələcəklə 
qorxudur, həqiqəti aydınlaşdırır, bağlı gözləri açmağa, donuq vicdanlara hərarət verməyə, daş 
ürəkləri yumşaltmağa çalışır. Dünyanın ən böyük humanistləri, yəni intibah dövrü sənətkarları 
kimi Nizami poeziyasının da bir mehvəri, bir qibləsi vardır ki, o da insandır. Ona görə də insana 
zidd olan bütün hallar onun poeziyasında müxtəlif mövqelərdən atəşə tutulur. Şair insanın 
cismani və mənəvi arzu və meyillərini tərənnüm etməklə həyat eşqini, gözəlliyi təsdiq edir. 

Tez-tez nəsihətdən ittihama və əksinə keçən şair bəzən xeyirlə şərin, gözəlliklə eybəcərliyin, 
ədalətlə zülmün qarşılıqlı münasibəti haqqında narahat düşüncələrə dalır, kədərli nəticələr 
çıxarır: 

Öküz üstündə tutub yer kürəsi çünki qərar, 



Bu yer üstündə nə qursan o xəsarətdə olar. 
Pəncələşsə fələyin şiri ilə yer öküzü, 
Varmı onda bir hünər, sonra müsibətdə olar. 
Qorxuram, xain ürəklər doludur dünyada, 
Öküz üstünlük edər, şir də xəcalətdə olar. 
Hər zirək quş uça bilməz bu yaşıl göylərdə, 
Çox göyərçin bu yaşıllıqda əsarətdə olar.  

Şairin qəzəllərinin mühüm bir qismi məhəbbət mövzusundadır. Bu məhəbbət isə,əsasən, real 
məhəbbtdir. Aşağıdakı qəzəldə şair süjetli lirikanın gözəl nümunəsini yaratmışdır: 

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 oloub bir yatdıq, 
Bəxtimin bağçasına güllü bahar gəlmiş idi... 
Ağlayıb getdi o yar, göz yaşıyandırdı məni, 
Odlara yandı dilim, sanki şərar gəlmiş idi. 
Ey Nizami, dedi, birdən ayılıb gördüm o yox, 
Demə, röyada bizə çeşmi-xumar gəlmiş idi. 

Şair bir qisim qəzəllərində vüsal dəmlərinin sevinc və şadlıq hisslərini əks etdirir, oxucunu da 
sevincə, şadlığa səsləyir. "Ey qiblə şode həme cəhanra" misrası ilə başlayan qəzəl bu baxımdan 
səciyyəvidir. Şeirin sətri tərcüməsi belədir: 

Ey bütün aləmin qibləsi olan, 
Ey minlərlə ürəklərə rahatlıq verən, 
Sənin gözəlliyinin ilk baharı 
Bənövşə ilə ərğəvanı bir-birinə qatmışdır, 
Sən ucalıq aləminin sərvisən, 
Göyləri səcdəyə gətirmisən... 
Nə qədər ki, sağsan, şad yaşa. 
Bir də bu zamanı kim tapar. 
Ömür atı çox tez gedəndir 
Bir-iki gün onun yüyənini çək. 

Sevgilini aləmin qibləsi, asimanı səcdəyə gətirən bir insan kimi təqdim edən, onu 
səcdəgahlara qarşı qoyan şair əslində insan gözəlliyinə vurulduğunu bildirir. Onu şad yaşamağa 
çağırır, ömrün qısa olduğunu xatırladır, bu qısa ömrü sevinc içərisində keçirməyi məsləhət bilir. 
Axirət dünyası, cənnət, cəhənnəm. Kəbə yada düşür. Aləmin qibləsi olan insana yaşamaq tövsiyə 
cdilir. Ömür insana bir dəfə verilir, insan bunu anlamalı, onu xoş keçirməlidir. Poemalarında bir 
sıra parlaq qadın surətləri yaradan Nizami qəzəllərində qadını həm real varlıq, həm də həyatın 
bütün gözəlliklərini özündə cəmləşdirən ümumiləşdirici geniş bir anlayış kimi götürür, həyata, 
insana, insanın arzu, amallarına məhəbbətini ifadə edir. Gələcəyə, idealın qələbəsinə inamla dolu 
olan 

Sərxoşluq edən dövlət huşyar olacaq bir gün,  
İllərlə yatan bəxtim bidar olacaq bir gün - 

mətləli qəzəl bu cəhətdən daha səciyyəvidir. Bu qəzəldə Orta əsr zülmət səltənətinin bir gün 
yeni, işıqlı bir aləmlə əvəz olunacağına bəslənilən inam ifadə edilmişdir. İnsanlığa məxsus ən 
nəcib sifətləri özündə birləşdirən aşiqin keçirdiyi yuxusuz gecələr hədər getməyəcək, bivəfa 
məşuqə bir gün səhv etdiyini anlayacaq, yarına yar olacaq, arzuların bağlı qapısı bir gün 
açılacaq, gecələr gündüzə çevriləcəkdir. Nizami və onun lirik qəhrəmanı gələcəyə belə ümidlə 
baxdığından nikbindir.  

Nizaminin qəzəllərinin müəyyən hissəsi də ictimai, fəlsəfı, əxlaqi məsələlərə həsr edilmişdir. 
Dövrünün ədalətsiz qanunları ilə barışa bilməyən şair poemalarında, bəzi qəsidələrində olduğu 
kimi bu şeirlərdə də mühitindən son dərəcə narazı olduğunu bildirir. Gülşəni şadlıq qönçəsi 
bitirməyən bir zəmanədə üzünü insanlara tutub "torpaq ye, amma çörək üçün özgəyə əl açma" 
deyərək yüksək əxlaqi prinsiplər irəli sürür. 



Cavanlıq köç edər, qoyma, gedər əldən, zaman keçsin Inanma bir daha burdan qəribi-
karivan keçsin - 

mətləli qəzəl şairin həyat və insan haqqında, insanın həyatda vəzifəsi haqqında qənaətini əks 
etdirir. Həyat qısa olduğu üçün daha ayıq olmaq, onun qədrini bilib əbədi həyat qazanmağa 
çalışmaq gərəkdir. 

Şair burada oxucunu Kəbəyə, ibadətə çağırmır. Düzgün, xeyirli əməllərlə əbədi həyat 
qazanmaq mümkün və lazımdır deyir. Mənalı gözəlliyi, mənalı ömrü qiymətləndirir, təsdiq edir, 
mənasız eyş-işrətdə keçən həyatı küləklərə verilmiş bir ömür adlandırır. İnsanın sevinc və 
şadlığa haqqı olduğunu deməklə bərabər insanlıq vəzifəsini də xatırladır. 
Nizaminin, onun lirikasının sufızmə yad olduğunu söyləmək səhv olardı. Düzdür, o, Sənai, Əttar, 
Rumi, İraqi sayaq sufı sənətkar deyildir. Bununla belə onu öz dövrünün müxalifət hərəkatından 
təcrid etmək də yanlışdır. Sufızm orta əsr Yaxın Şərq intibahının ayrılmaz xüsusiyyətlərindəndir, 
insanın şəxsiyyətini ucaldan, müdafıə edən fıkir cərəyanıdır. Ağıl və hissin ehkamçılığa, hakim 
ideologiyaya üsyanıdır. Məhz buna görə hakim təbəqələr sufızmlə bağlı olan bir sıra böyük 
şəxsiyyətləri tikə-tikə etmiş, bəzilərini diri-diri soydurmuşdur. Həllac Mənsur, Eynəlqüzzat, 
Sührəverdi, Nəsimi buna misal ola bilər. Belə olan surətdə dövrünün böyük mütəfəkkir şairi 
Nizami sufızmə biganə qala bilərdimi? Əlbəttə, yox. O da ehkamçılığa, sxolastikaya qarşı 
çıxmaq, azadfıkirlilik təbliğ etmək üçün sufızmdən, onun terminlərindən istifadə etmişdir. 

Gər qürurun yox isə, lütf elə, meyxanəyə gəl,  
 Nərd atıb, badə içib kafər olan xanəyə gəl - 

mətləli qəzəl belə şeirlərdəndir. Buradakı meyxanə, canan, aşiqlərin sərvəri olmaq kimi sözlər 
sufizmdə olduğu mənada işlənmişdir. Şeirdə islam dini qaydalarına, cənnət, cəhənnəm 
xülyalarına qarşı açıq-aydın bir hücum vardır.  

Yol çətin, aləm qaranlıq, atını bir yanə çək,  
Varlığı gəl bir zaman can mülkünə, vicdanə çək - 

mətləli qəzəl də məzmunu, forması baxımından yuxarıdakı şeirə çox yaxındır. Başdan-başa 
zəmanəyə qarşı dərin etiraz hissi ilə yazılmış bu qəzəl ağır və mətin şeiriyyəti, dərin məzmunu 
ilə şairin ictimai, fəlsəfı qəsidələrini xatırladır. Burada da eybəcərliyin inkarı əsasdır. Həyat 
yolunun çətin, mühitin qaranlıq olduğunu görən şair ömrün yüyənini çəkib ətrafa nəzər salmağa 
çağırır. 

Təbiət qartallarını ünsiyyət bağından qov,  
Şəriət hümalarını onların öz yuvasına qaytar-  

deyərək bütün şərtilikləri, qondarma buxovları rədd edir, insan səadətinə zidd olan hər şeyin 
üzərindən gözəlliyin, insanlığm, ədalətin, ağlın xatirinə qələm çəkir. 

Gözəlliyin təsdiqi, Nizaminin poeziyası, o cümlədən qəzəlləri üçün səciyyəvi cəhətdir. 
Nizami müxtəlif məzmunlu lirik duyğuları üçün rübai janrından da məharətlə istifadə 

etmişdir. Biz burada da onu Şərq intibahının qüdrətli humanist nümayəndəsi kimi görürük.  
Dünyada ədalətlə zəfər tapmışlar,  
Zülm ilə bu dünyadə zərər tapmışlar.  
Hər yerdə paxdlıq hünərı danmışdır,  
Mərdlər eyib örtüb də hünər tapmışlar. 

Şairin nəyi inkar, nəyi təsdiq etdiyi bu şeirdə aydın ifadə olunmuşdur. Ədalətlə zülm, 
səxavətlə paxıllıq iki zidd keyfıyyət kimi qarşılaşdırılır, birinin xatirinə digəri rədd edilir. 

Nizaminin zəngin lirik irsindən kiçik bir hissə qalsa da, bunlar şairin lirik duyğulanndan, 
qənaətlərindən danışmağa kifayət qədər imkan verir. 

"Sirlər xəzinəsi". Nizaminin ilk iri həcmli əsəri "Sirlər xəzinəsi" poemasıdır. Yaxm və Orta 
Şərq ədəbiyyatında didaktik poema janrının ən qiymətli nümunəsi olan bu əsər dahi şairin 
yaradıcılıq manifesti idi. Əsər hicri tarixlə 570-ci ildə yazılmışdır ki, miladi təqvimlə 1174-
1175-ci illərə uyğun gəlir. "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"nin birinci cildində səhv olaraq 
poemanın 1170-ci ilin əvvəllərində yazddığı göstərilmiş və bu yanlışlıq sonra yazılmış əsərlərdə, 
dərsliklərdə təkrar olunmuşdur.  

"Sirlər xəzinəsi", adından da göründüyü kimi, zahirən Nizamiyə qədər Yaxın və Orta Şərq 
ədəbiyyatında geniş yayılan didaktik əsərlər silsiləsinə daxildir. Dahi şair sanki özünəqədərki 
didaktik ədəbiyyatı yekunlaşdırıb ona yeni humanist, demokratik istiqamət vermişdir. Rudəkinin 
"Kəlilə və Dimnə"sinin, Yusif Xas Hacibin türkcə yazdığı "Kutadqu bilik" ("Xoşbəxtlik gətirən 
bilik") əsərinin ənənələrini davam etdirən Sənai Qəznəvi artıq XII əsrin əvvəllərində "Hədiqətül-



həqiqə" ("Həqiqət bağçası") poeması ilə didaktik poema janrını yeni bir yüksəkliyə qaldırır. 
"Hədiqətül-həqiqə"dən əlavə bir sıra xırda poemaların, çoxlu qəsidə, qəzəl və rübailərin müəllifı 
olan Sənainin yaradıcılığı farsdilli poeziyada humanist fıkirlərin təsdiqi baxımından xüsusi bir 
mərhələ təşkil edir. Təsadüfı deyildir ki, XII əsrin bir çox şairləri, o cümlədən Əbülüla Gəncəvi, 
Xaqani Şirvani humanist poeziya sahəsində, onun varisi olmaları ilə fəxr etmişlər. Dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin də ilk poe- masını Sənai Qəznəvinin "Hədiqətül-həqiqə" 
əsərinə bir paralel kimi yazması təsadüf nəticəsi deyildir. Bu, Nizaminin özündən əvvəlki 
humanist şeirin nailiyyətləri ilə hesablaşması, ona biganə qalmaması ilə izah edilməlidir. Şair 
sələfinin əsərlərinin adına uyğun ad seçməklə bərabər, onun bəzi fıkirlərinə şərik olduğunu 
bildirmiş, hətta bəzi hekayələrini onun hekayələri ilə mübahisə kimi yazmışdır. "Sultan Mahmud 
və qarı" hekayəsi ilə "Sultan Səncər və qarı" hekayələri buna misal ola bilər. Bu bir həqiqətdir ki, 
Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" əsəri öz məzmun, mündəricəsi, humanizmi, aşıladığı fıkirlər və 
sənətkarlıq baxımından Sənainin poemasından çox-çox yüksəkdə durur. "Sirlər xəzinəsi"nin 
özündə də bu həqiqot müəllif tərəfındən aydın şəkildə göstərilir: 

Gəldi iki namə iki ölkədən,  
Hər biri bir Bəhramı tərif edən.  
Köhnəcə kandan o tökübdür zəri,  
Tapdı təzə bəhrdə bu gövhəri.  
Qəznədə qaldırdı o, yerdən ələm.  
Vurdu bu, Rum sikkəsinə bir rəqəm.  
Olsa da ol sikkədə söz zər kimi,  
Yaxşı bil ondan zərimi, sikkəmi.  
Azsa da ondan yükümüz, varımız,  
Yaxşıdır ondan ki, xiridarımız. 

Nizami özü aydın şəkildə Sənainin didaktik poema janrında dəfələrlə işlənmış vəzn və 
formadan istifadə etdiyini (Sənainin əsəri xəfif bəhrində yazılmış, hekayələr müəyyən bir prinsip 
gözləmədən verilmişdir) göstərməklə onun əsərindəki sözləri qızıla bənzədir. Başqa sözlə, şair 
Sənainin poemasının yüksək ədəbi qiymətini etiraf edir, onun əsərinin həcmcə "Sirlər 
xəzinəsi"ndən böyük olduğunu da göstərir. Düzdür, Nizami öz əsərini daha yaxşı hesab edir, 
yeni bəhrdə (səri bəhrində) yazılmasını qürurla xatırladır. Ancaq Nizaminin Sənaini, onun 
əsərini xatırlatmasını, şeirlərini qızıla bənzətməsini təsadüfi saymaq doğru olmazdı. Bunu hər iki 
şairin məmduhunun Bəhram şah adlanması ilə izah etmək də doğru olmazdı (Sənai poemasını 
Bəhram şah Qəznəviyə, Nizami isə Fəxrəddin Bəhram şah Səlcuqiyə həsr etmişdir). Nizaminin 
böyük sələfini xatırlamasının səbəblərindən biri də hər ikisinin Bəhram şah adlı müxtəlif 
hökmdarlara əsər həsr etmələri ola bilərdi, ancaq bu əsas səbəb deyildir. Nizaminin Sənaini 
xatırlatmasının daha mühüm səbəbləri var idi. 

"Sirlər xəzinəsi"ni sözün həqiqi mənasında Nizaminin yaradıcılıq manifesti adlandırmaq olar. 
"Xəzinə'" adını əsərə şair təsadüfı verməmişdir. O, doğrudan da, həyatın müxtəlif sahələrini 
əhatə edən, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin rəngarəng surətlər silsiləsini yaradan, çoxlu yeni 
fıkirlər, ideyalar, qənaətlər ifadə edən bir əsərdır. Didaktik poema janrının imkanlarından 
bacarıqla istifadə edən şair lirik monoloqlar şəklində oxucu ilə söhbət edir, onu düşündürən 
problemlərə toxunur, tənqid və təqdir edir, tərifləyir və pisləyir, nifrət və məhəbbətini bildirir, 
orta əsrlərin qatı zülməti içərisində işığa, həqiqətə, xeyrə doğru çağırır. 

Poema müxtəlif məsələlərə həsr edilmiş müqəddimə, 20 məqalə (söhbət) və bu iyirmi 
məqaləni epik lövhələrlə əks etdirılon 20 kiçik hekayədən ibarətdir. Kitabın tamamlanması 
haqqındakı kiçik bir bəhslə poemaya yekun vurulur. Başlanğıcda şair tovhid, münacat, nət adlı 
başlıqlar altında Allahdan, peyğəmbərdən söhbət açır, islam dini ehkamları çərçivəsində onları 
tərifləyir. Zamanın tələbinə uyğun hərəkət edən şair bu bəhslərin özündə də ənənəvi dini 
ifadələrlə olsa da, çox ciddi ictimai problemlərə toxunur. 

Xalq və hökmdar problemi Nizami poeziyasının, o cümlədən "Sirlər xəzinəsi"nin əsasını 
təşkil edir. Çox vaxt bu problemi ədalətli hökmdar ideyası şəklində ifadə edirlər. Guya 
Nizaminin məqsədi ədalətli hökmdar surəti yaratmaq imiş. Şair əvvəlki əsərlərində buna 
çalışmış, lakin arzuladığı ideal hökmdar surətini İskəndərin simasında son əsərində yarada 
bilmişdir. Nizami yaradıcılığında xalq və hökmdar probleminin həllinə, inikasına bu cür 
yanaşmaq birtərəfli və yanlışdır. Nizaminin məqsədi ideal şah surəti yaratmaq olsaydı, ilk 
əsərindən başlayaraq son əsərinə qədər istənilən qədər ədalətli şah obrazları yarada bilərdi, 
onlarda heç bir nöqsan göstərməzdi. Onda Nizami Nizami olardımı? Əlbəttə, yox. Nizami 



dühasının böyüklüyü ondadır ki, o, xalqla hökmdar arasındakı münasibətləri və bu 
münasibətlərin kölgəli cəhətlərini qorxmadan cəsarətlə açıb göstərə bilir. Onların səhvlərini, 
cinayətlərini üzlərinə deməkdən çəkinmir. İbrətləndirmək, qorxutmaq, öyrətmək, xəbərdarlıq 
etmək yolu ilə onları ədalətə, insanlığa, sülhə istiqamətləndirir. Əsərlərində şahların ədalətini 
təsvir etmək Nizami üçün az əhəmiyyətlidir, dövrünün hökmdarlarını isə xəcalətləndirmək, 
utandırmaq, həvəsləndirmək, ağıllandırmaq yolu ilə ədalətə yönəltmək, onların ədalətli olmasına 
nail olmaq şairin böyük ədəbi irsinin əsas qayələrindən birini təşkil edir. "Sirlər xəzinəsi" 
əsərində də vəziyyət belədir. Şair poemanın bir çox məqalət və hekayələrini onu çox nara- hat 
edən, düşündürən bu problemə həsr etmişdir. "İnsanın mərtəbəsi haqqında" birinci məqaləti, 
"Ədalət və insafı gözləmək haqqında" ikinci məqaləti, "Padşahın rəiyyətə qayğı göstərməsi 
haqqında" dördüncü məqaləti, hekayələrdən "Özündən naümid olub bağışlanan padşahın 
hekayəsi"ni, "Nuşirəvan və bayquşların söhbəti"ni, "Sultan Səncər və qarı"nı, "Zalım padşahla 
zahidin dastanı"nı, "Bir şahzadənin hekayəsi"ni və başqalarını xatırlatmaq kifayətdir. Bu hekayə 
və məqalətlərdə hamını düşündürən aktual bir məsələ - hökmdarın xalqla rəftarı məsələsi 
qoyulub həll edilir. Dahi şair dövrünün zalım hökmdarlarını gah axirətlə qorxudur, gah da 
zülmün bu dünyada ona zərər, ziyan yetirəcəyini xatırladır, xalqın qəzəbi ilə hədələyir: 

Aləmi kim fəth eləyər zülm ilə,  
Mülkü ədalətlə alarlar ələ.  
Məmləkət ədlilə olar payidar,  
İşlərin ədl ilə olar bərqərar. 

Dövrün hökmdarlarının cılızlığını Nizami müxtəlif boyalarla poemasının bir çox yerlərində 
nəzərə çatdırır. Əyləncələrlə gün keçirən bu adamlar xalqın başına faciəli oyunlar gətirir, nahaq 
qanlar tökür, kəndləri, şəhərləri xarabalığa çevirir, ölkənin abadlığı, xalqın rifahı qeydinə qalmır. 
Bunları gördükcə, düşündükcə şairin qəzəbi tüğyan edir, söz qılıncını çəkib bu qorxunc düşmənə 
qarşı hücuma keçir. 

Zülm eləmək yaxşı deyil, heç zaman,  
Tökmə nahaq qan, gedər abrın, həyan.  
Hümməti xalqın pis olar, qorx aman,  
Məzlum ahından çəkin, ey hökmran,  
Hümmət o yerdən ki, salar bir nəzər,  
Baxma həqarətlə, əsər göstərər. 
Bir neçə hümmətli kişi, sal yada,  
Neylədi hümmətlə böyük Mahmuda... 

     Eylə zülüm xəncərini sən kənar,  
     Oxlarına olmayasan ta düçar.  
     Şahlıq üçün şərtdir ədalət fəqət.   
     Aləmə zülm oldu, yetər, bir sənət. 

 Dövrün əli qılınclı ağaları haqqında bu şəkildə cəsarətlə danışmaq, həm də zamanın, ictimai-
siyasi həyatda baş verən böyük irəliləyişin, xalq şüurunun oyanmasının nəticəsi idi. Nizami 
hekayələrdə də eyni cəsarətlə müasiri olduğu hökmdarların iç üzünü açır, onları kütləvi 
cinayətlərdə ittiham edir. "Naümid olub sonra bağışlanan padşahın hekayəsi" də belə 
hekayələrdəndir. Bu hekayə, elə bil ki, etdiyi zülmlərdən qorxuya düşən, gecələr narahat yuxular 
görən bir zalı- mın sayıqlamasıdır, olmayan, daha doğrusu, uzun müddət, yuxuda olan vicdanı ilə 
söhbətidir. İndi oyanmış vicdanın sahibinə qurduğu məhkəməsidir. Müsəlman dininə və Qurana 
görə bu məhkəmə axirət dünyasında qurulur. Lakin Nizami öz qəhrəmanı üzərindəki ədalət 
məhkəməsini bu dünyada qurur. Onun qəhrəmanı hələ bu dünyada ikən gələcək cəzalarını görür, 
qorxuya düşür. Hekayədə iki hökmdar surəti vardır. Biri sağdır, digəri çoxdan ölmüşdür. Sağ 
olanın canını üşütmə almışdır. Görəsən, orada, axirət dünyasmda ona əməllərinə görə 
neyləyəcəklər. Bu düşüncələr onu rahat buraxmadığından yuxusunda həmin ölmüş zalım 
hökmdarla görüşür, başına nələr gəldiyini soruşur. Bir az təskinlik tapmaq istəyir. Yuxuda 
gördüyü hökmdar öz tərcümeyi-halını danışır. Məlum olur ki, o, yer üzündə hökmdar olanda 
həmişə ədalətsiz işlər görmüş, hamını incitmiş, özündən narazı salmışdır. Ölümü yaxınlaşanda 
görür ki, adamlarda ona qarşı şəfqət və məhəbbət yoxdur. Söyüd yarpağı kimi titrəyir. Səhvini 
gec də olsa, başa düşür, üzünü Allaha tutub yalvarır. Nizami burada öz qəhrəmanının dünyadakı 
həyatı ilə axirət həyatını əlaqələndirib yuxuda olan başqa bir şahın vasitəsilə axirətdə təsvir 
etdiyi kimi, ondan çox sonralar dahi İtaliya şairi Dante də dünyada böyük şöhrət qazanan "İlahi 



komediya"sında qəhrəmanlarının axirət həyatını təsvir etmişdir. O da axirətə yuxu vasitəsilə 
getmiş, yəni təsvir etdiklərini yuxuda görmüşdür. 

"Nuşirəvan və bayquşların söhbəti" hekayəsi romantik planda işlənsə də, mövcud həyatın 
eybəcərliklərini çox dolğun şəkildə əks etdirir. Əsərin qəhrəmanı olan Nuşirəvan islamdan xeyli 
əvvəl yaşamış Sasani hökmdarıdır. Lakin burada təsvir edilən həyat Nizami dövrünün həyatıdır. 
Nuşirəvanın ov zamanı qarşılaşdığı mənzəıə XII əsrin mənzərəsidir. Nizaminin gördüyü, 
yaşadığı faciənin təsvirıdir. Şair ədalətsizliyin, qətl-qarətin həddini aşdığnı göstərmək üçün 
maraqlı priyom işlətmişdir. Həmişə xarabalıq sevən bayquşlar şahı yaxşı tanıyırlar. Onlar 
əmindirlər ki, əgər şahları budursa, az bir vaxtda min-min kənd xarabaya çevriləcəkdir. Quş dili 
bilən vəzirin köməyi ilə bayquşların söhbətini dinləyən Nuşirəvan xəcalət çəkir, əməllərini 
yadına salıb peşman olur. Burada Nizami Nuşirəvanın daxili monoloqunu verir. Bu düşüncə-
monoloq hekayənin ən güclü lüssəsidir. Şahın öz dili ilə onun bütün bəd əməlləri sadalanır, xəcil, 
peşman olduğu özü tərəfındən etiraf edilir: 

Barmağını dişlədi şah: "Zülmə bax",  
Quşlara çatmış sitəmimdən soraq.  
Gör necə zülm eylədim insanlara,  
Bayquş oturtdum evə, eyvanlara.  
Ozgə malın zülm ilə aldım yetər,  
Qaldım ölümdən nə qədər bixəbər.  
Oldu bu gün zülm tamaşa mənə,  
Vay ola məhşər günü rüsva mənə.  
Bəli, qiyamətdə tamam bunları,  
Hey soracaqlar tökülən qanları.  
Ah, nə qədər etdi məlamət mənə,  
Bəsdir ömürlük bu xəcalət mənə.  
Söylə, bu vardan ki bilinmir sayı,  
Sam nə götürdü, ya Süleyman nəyi? 

Şahın dili ilə deyilən bu sözlər Nizami əsrinin ədalətsiz şahları üçün ciddi bir ittiham nitqi idi. 
Bu ittiham canilərin yaşamağa haqqı olmadığını, onları məhv etmək, etdiyi günahları, qarət 
etdiyi malları, tökdüyü qanları bir-bir soruşub cəzasını vermək lazım olduğunu göstərir. Bu 
hissədə güclü bir inkar vardır. Lakin Nizami romantik sənətkar kimi qəhrəmanını dəyişdirir, 
Nuşirəvan ədalətli işlər görməyə başlayır. Tarixdə Adil Nuşirəvan adı ilə tanınır. Bu, şairin 
arzusu idi. O, istəyirdi ki, dövrünün zalım hakimləri Nuşirəvan kimi hərəkət etsinlər. Lakin 
bunlar ancaq söz idi. Nizami də hiss edirdi ki, sözlərə əhəmiyyət verən azdır. Lakin o, sənətin 
təsiredici gücünə inanırdı. O, sözün, sənətin vasitəsilə əməl, iş tələb edirdi. "Bəhanə gətirmə, 
bunlar sözdür, səndən isə iş tələb olunıır. Əgər işlər sözlə düzəlsəydi, Nizaminin işləri göylərə 
ucalardı".  

"Sultan Səncər və qarı" hekayəsində əsas fəal surət xalqdır, xalqın nümayəndəsidir. Burada 
törətdiyi əməllərə görə ittiham nitqini şah özü söyləmir, xalqın nümayəndəsi olan zəif bir qarı 
şahın ətəyindən tutub saxlayır, ona dinib-danışmaq imkanı vermir, bir cani kimi yaxalayıb 
müttəhimlər kürsüsündə oturdur, əməllərini üzünə sayır. Onun hər sözündə zəhər acılığı, qılınc 
kəskinlıyi vardır. Nizami xalq qəzəbinin intəhasızlığı, xalqın səbir kasasının aşıb-daşdığını əks 
etdirmişdir. Onun  şikayətində xalq etirazının və qəzəbınin kəskinliyi ifadə olunmuşdur. 
Hekayənin əvvəlindən sonuna qədər qarı hücum vəziyyətindədir. Şah isə dinmədən qarıya qulaq 
asıb səhnədən çıxır. Biz ancaq sonra eşidirik ki, Sultan Səncər xalqın şikayətlərinə qarşı 
laqeydliyinın cəzasını alır, "Xorasan iqlimini" fəth edənə oğıızlara əsir düşür. Bu, Nizaminin 
düşünmək və ibrət almaq üçün kiçik bir xəbərdarlığıdır, məlum və məşhur bir faktı yada 
salmasıdır. 

Dərin ifşaçı məzmunu etibarilə "Zalım padşahla zahidin dastanı" hekayəsi "Sultan Səncər və 
qarı' hekayəsinə çox yaxındır. Əgər "Sultan Səncər və qarı"da şah məmurlarının cinayətləri və 
şahın bu cinayətlərə laqeydliyi əks olunmuşsa, "Zalım padşahla zahidin dastanı”nda feodal 
quruluşunun başqa bir kölgəli cəhəti açılıb göstərilir. Sultan Səncər şikayətləri eşitmir, 
əhəmiyyət vermir, cinayətkarları cəzalandırmır, onlara şərait yaradırsa, bu hekayədə təsvir edilən 
zalım padşah daha qəddardır. O hər tərəfı casuslarla doldurmuşdur, haqq deyən dilləri kəsdiıir, 
şahın zülmündən şikayət edən adamları məhv etdirir. Onun ölkəsində şahın əleyhinə danışmaq 



ən qorxulu cinayət sayılır. Bu da Nizami dövrünün mənzərəsidir. Y.E.Bertels onu "Sirlər 
xəzinəsi"nin açarı və poemanın ən yaxşı hekayəsi adlandırır. Doğrudan da, Nizami qəhrəmanı 
doğruçu zahid kimi "Sirlər xəzinəsi" ilə zəmanəsinin eybəcərliklərinə ən parlaq, hər şeyi olduğu 
kimi göstərə bilən, heç nədən çəkinməyən, qorxmayan, qüdrətli bir poeziya aynası yaratmışdır. 

Dahi şair əxilər kimi mübariz, döyüşkən bir mövqedə duraraq köhnəliyi rədd edir. Nizaminin 
yeniliklə köhnəliyin qarşılıqlı münasibəti haqqındakı fıkirlərini "Bir şahzadənin hekayəsi" 
yekunlaşdırır. Hekayədəki mübarizə ruhunu, köhnəliyə, mühafızəkarlığa qarşı barışmazlıq 
ideyasmı M.Əlizadə çox doğru şərh etmiş, əsərdəki bu mövqeyi əxiliklə əlaqələndirmişdir. 
Hekayədə göstərilir ki, Mərvdə yaşayan gənc bir şahzadə ölkəni yeni qayda ilə idarə etmək 
istərkən ətrafında olan mühafizəkar, dövlətli adamların ciddi müqavimətinə rast gəlir, ölkə ona 
asi olur. Köhnələr təzəyə üsyan edib onu ölümlə hədələyirlər. Ümidsizləşən, bədbinləşən gənc 
şahzadə fıkirli- fıkirli yuxuya gedir. Yuxusunda bir qoca ona bu vəziyyətdən qurtarmağın yolunu 
öyrədərək deyir: 

Ey təzə ay, köhnə olan bürcü sök,  
Ey təzə gül, köhnə budaqları tök.  
Ölkə səninlə ola ta bərqərar,  
Şadlıq elə, sən də yaşa bəxtiyar. 

Deməli, yeniliyin qələbəsini təmin etmək üçün onun qarşısını alan maneələr aradan 
götürülməli, məhv edilməlidir. Nizaminin yenilik tərəfdarı olan şahzadə qəhrəmanı da məhz belə 
edir. Yuxudan duran kimi iki-üç düşmənini aradan götürür, qayda-qanunu pozaraq yeni qayda-
qanun yaradır, ölkə yeniləşir, abadlaşır. Bu, Nizami dövrü üçün son dərəcə cəsarətli bir ideya idi. 
Qəhrəmanın qəti hərəkəti ilə razı olan şair hekayəyə əlavə etdiyi lirik ricətdə bu ideyanı daha da 
dərinləşdirir, qətiyyət və inamla belə yazır:  

Ölməlidir mülkə pozuqluq salan,  
Qovmalıdır olsa qoşun bədgüman,  
Qol-budaq atmaz təzə şax, bil ki, sən   
Köhnə budaqları əgər kəsməsən.  
Kəsməsən arxın önünü aşikar,  
Göylərə qaldırmaz əli göy çinar.  
Sən bulağın gözlərini açmasan,  
Gözdən axıtmaz su bu yer heç zaman. 

"Sirlər xəzinəsi"ndə zülm və ədalət, hökmdar və xalq məsələsi geniş yer tutsa da, şair başqa 
məsələlərə də toxunmuş, insanın böyüklüyünə, ülviliyinə, ilahi qüdrətinə, yüksək kamalına mane 
olan bütün qüsurlara, məhdudluqlara tənqidi yanaşır, rəngarəng obrazlar, löv- hələr yaradaraq 
onu ucaldır, cismən, mənən onu yüksək görmək istədiyini izah edir. Şair gah bəşər tarixinə ötəri 
bir nəzər salır, xoşbəxtlik baxımından keçmişlə bu günü qarşılaşdırır, keçmişdə 
insanların daha xoşbəxt olduğunu söyləsə də, indiki dövrü insan üçün daha yıiksək 
mərhələ sayır, onu bu yeni dövrlə uyğun yaşamağa, boş dayanmamağa yönəldir. İşsiz 
dayanmağı ağılsızlıq sayır, ona görə hamını işləməyə, yazmağa, yazmasa, heç olmasa 
qələm yonmağa, yəni işləməsə də, işləyənlərə kömək etməyə çağırır. 

Əmək və əmək adamına dərin məhəbbət Nizami yaradıcılığın səciyyələndirən əsas 
keyfıyyətlərdən-dir. Başqa əsərlərində olduğu kimi şair "Sirlər xəzinəsi"ndə də bu 
mövzuya xüsusi diqqət yetirir. əməyi insanın zinəti, yaraşığı, onu hər cür bəlalardan 
qoruyan bir vasitə sayır. Nizami belə hesab edir ki, hər bir adam işləməli, zəhməti ilə 
dolanmalıdır. İstər məqalətlərdə, istərsə də ayrı-ayrı hekayələrdə onun insanı işləməyə 
çağıran hərarətli çağırışlarını eşidirik. 

Ey əxi, nəfs itdir, onu çək dara,  
Ruzi üçün açma əl alçaqlara  
Dadına paxıl rizqini, ye torpağı,  
Torpaq olub, olma rəzil tapdağı.  
Qoy əlinə, qəlbinə batsın tikan  
İşlə, çalış, durma bekar bircə an. 

"Süleyman və əkinçi", "Kərpickəsən qocanın dastanı" hekayələrində Nizami öz fədakar 
zəhməti ilə ruzi qazanan, zəhmət çəkməyi özünə borc bilən sadə adamların heyranedici 
surətini yaradır. Nizami əmək adamlarından həmişə dərin məhəbbət, yüksək hörmət 
lüssi ilə danışır. Onları hər cəhətdən başqa adamlara, xüsusən əməyə xor baxan tüfeyli 



hakim təbəqələrə qarşı qoyur. Quru bir çöldə dırnağını bel, alın tərini su edib məhsul 
becərən əkinçini görən Süleyman peyğəmbər onun zəhmətini mənasız sayır, qocanı 
toxumu zay etməməyə çağırır. Lakin əkinçi öz ağıllı cavabı, sonsuz inamı, insanın 
həyatda vəzifəsi haqqında sağlam təsəvvürü ilə müdri'k peyğəmbər Süleymanı 
utandırır.  

Otdan-ələfdən özünə paltar toxuyub kərpic kəsməklə əldə etdiyi qazancla dolanan 
qoca bir kişi qızğın işlədiyi vaxt yanına avara və tüfeyli bir gənc gəlir. Nizaminin 
təsvirindən görünür ki, bu gənc varlı təbəqəyə məxsusdur. O, qocaya məsləhət görür ki, 
yaşı ötmüşdür, daha işləməsin, heç kəs ondan bir parça çörək əsirgəməz. Qoca ağıllı, 
mərdanə cavabı ilə həmin avara gənci utandırır, onu öz nadanlığı, tüfeyliliyi üçün göz 
yaşı tökməyə  məcbur edir. Onun sözlərındə sağlam, ayıq bir həyat flsəfəsi gülümsəyir, 
hər kəsi öz həyatına nəzər salmağa, kim olduğunu anlamağa yönəldir.  

Nizami Gəncəvi "Sirlər xəzinəsi"ndə dövrünün geniş bədii mənzərəsini yaratmış, 
müxtəlif məsələlərdən danışmış, müxtəlif təbəqələrin həyatından söhbət açmışdır. 
Əfsanəvi, tarixi şəxsıyyətlərdən tutmuş müasir dövrün adi adamlanna qədər hamı 
burada əks olunmuşdur. Peyğəmbərlər, şahlar, xəlifələr, ruhanüər, dəlləklər, kəndlilər, 
kərpickəsənlər, əlsiz-ayaqsız qarılar, avara, tüfeyli şəhər gəncləri, cavan uşaqlar, 
darğalar, oğrular, ziyarətçilər, saray əyanları, yəhudi, atəşpərəst, müsəlman, xristian 
dinlərinin nümayəndələri, saray xidmətçiləri, sufılər, varlı şəhərlilər-Nizami 
poemasında iştirak edən adamlann ümumi və qısa siyahısı belədir. Ancaq dahi şairin 
bu ilk poeması bununla kifayətlənmir. İlk insan olan Adəmdən başlamış müasirlərinə 
qədər bütün insanlığı, keçmişi, bu günü və sabahı ilə birlikdə əks etdirməvə çalışan şair 
insanı yaşadığı təbiətdən, canlı və cansız aləmdən təcrid olunmuş şəkildə deyil, onunla 
birlikdə təsvir edir.  

"Sirlər xəzinəsi" zəngin və mürəkkəb məzmunlu, yüksək sənətkarlıqla yazılmış bir 
əsərdir. Azərbaycan intibahının qiymətli abidəsi olan poema insanlığın işıqlı sabahına 
inamla, sadə adamlara məhəbbətlə yazılmışdır. 
 


