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"XOSROV VƏ ŞİRİN". "Xəmsə"yə daxil olan ikincı böyük əsər "Xosrov və Şirin" 

poemasıdır. Əgər onun ilk poeması Yaxın və Orta Şərq intibah ədəbıyyatında geniş yer 
tutan didaktik poema janrına daxil idisə, "Xosrov və Şirin" aşiqanə-fəlsəfı roman silsiləsinin ən 
yüksək nümunəsi kimi meydana çıxmışdır. 

Nizami bu əsəri  1177-ci ildə Sultan Toğrul ibn Arslan hakimiyyət başına keçəndə 
yazmağa başlamışdır. "Bu şeirin tarixi və səbəbi haqqında" adlanan bəhsin başlanğıcında 
Nizami aydın şəkildə bu cəhətə işarə edərək yazır ki, "Sultan Toğrul taxta çıxanda mən bu 
binanın əsasını qoydum". Təəssüf ki, tərcümədə bu fıkir təhrif olunmuşdur. 1180-1181-ci ildə 
tamamladığı "Xosrov və Şirin" üzərində Nizami 4 ildən çox işləmişdir. Qızıl Arslanla görüşünü 
təsvir edəndə də Nizami bu məsələyə toxunmuşdur. Qızıl Arslan da şairlə söhbətində onun əsər 
üzərində illərlə zəhmət çəkdiyini xatırlatmışdır. Məhz bir neçə illik gərgin zəhmət nəticəsində 
Nizami geniş yayılmış bu aşiqanə mövzunu misilsiz bir sənət abidəsinə çevirmiş, ona dərin 
ictimai, fəlsəfı, həm də humanist, demokratik məzmun vermiş, Cahan Pəhləvanın gözlədiyi kimi, 
adi bir sevgi dastanı yaratmanuşdır. Şair sevginin özünə də dərin fəlsəfı məna vermişdir. Əsərdə  
bütün kainatı idarə edən, ona varlıq əlaməti verən, göylərin mehrabı olan məhəbbət insanın 
mahiyyətini, xarakterini müəyyənləşdirən, onun kimliyini açıb göstərən bir keyfıyyətə 
çevrilmişdir. "Sirlər xəzinəsi" kimi bir xəzinədən sonra "həvəs yolunda əziyyət çəkməyi" özünə 
rəva görmür. "Mənim "Sirlər xəzinəsi" kimi xəzinəm vardır, həvəsdən ötrü nə üçün əziyyət 
çəkməliyəm", - deyə öz narazılığının səbəbinı aydınlaşdırır. 

Şair poemanın müqəddiməsində "Eşq haqqında bır neçə söz" başlığı altında özünün məhəbbət 
anlayışını irəli sürür. Dahiyanə sadəlik, ecazkar fəlsəfı dərinlik, əzəmi şeiriyyət bu kiçik parçanın 
səciyyəvi cəhətləridir. Nizami eşqin fəlsəfı, poetik şərhinə 56 misra həsr ctmişdir və bu 
misraların hər biri böyük ümumiləşdirmənin nəticələridir. 

Eşqdir mehrabı uca göylərin 
Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin? 
Bu dünya eşqdir, qalan fırıldaq, 
Eşqdən başqa şey boş bir oyuncaq. 
Eşqsız olsaydı xilqətin canı,  
Dirilik sarmazdı böyük cahanı.  
Eşqsiz bir adam bir neydir qırıq,  
Yüz canı olsa da, ölüdür artıq... 

Ecazkar bir poetikliklə ifadə olıınan bu dərin fəlsəfı düşüncələr ayrılqda lirik bir əsər kimi nə 
qədər gözəl olsa da, poemanın bütün hissələri ilə birlikdə daha böyük məna kəsb edir, onun 
mahiyyətini başa düşməyə, dərk etməyə kömək edir, dərinləşdirir, ümumiləşdirir, özü də həmin 
bütövlə birlikdə daha əzəmətli, fusunkar və gözəl görünür. 

İdrakı dinləsək, söyləyər o da,  
Hər şey eşq üstündə durur dünyada. 

Nizaminin poeması sözün həqiqi mənasında tarixi əsərdir. Şair Hörmüz və Xosrov Pərvizin 
simasında Sasanilər sülaləsinin fütuhatında, Şirin-Xosrov xəttində İran-Azərbaycan 
münasibətlərinə toxunur. Məryəm, Qeysər, Bəhram Çubin, Fərhad surətlərilə İranın Bizans və 
Orta Asiya dövlətləri ilə əlaqəsinə, həmçinin Məhəmməd peyğəmbərin məktubuna Xosrovun 
etinasızlığı və başqa poetik ümumiləşdirmələrlə İranın Sasanilər sülaləsinin süqutunun 
səbəblərinə işarə etmişdir. Məhinbanu-Şirin xətti Azərbaycanın əfsanəvi tarixinin inikası kimi 
qələmə alınmışdır. Məhinbanu qədim Bərdənin uzaq əfsanəvi tarixini təcəssüm etdirir, Şirin 
surəti onu daha yaxın olan Xosrov Pərviz dövrü ilə əlaqələndirir, ona poetik həqiqət görkəmi 
verir. Məhz bu tarixi sütun üzərində şair son dərəcə müasir əsər yaratmış, XII əsrin mürəkkəb 
tarixi şəraitindən doğan ideya və münasibətləri qələmə almışdır. Nizamirün poeması bu dövrün 
elmi, fəlsəfi, ədəbi axtarış və tapıntılarını ümumiləşdirir. 



Pocmanın süjeti son dərəcə dəqiq və məharətlə qurulmuşdur. Hər şey vahid bir hərəkətə tabe 
edilmişdir. Xosrovun Şirinə olan məhəbbəti poemanın əsas mövzusudur. Şair bu məhəbbətin 
yaranmasını, inkişafını və uğurlu həllini göstərmişdir. Lakin şair əsas mövzu olan məhəbbəti 
dövrün ictimai, siyasi, əxlaqi hadisələri ilə təmasda, əlaqədə göstərmişdir. Bundan istifadə 
edərək dövrünün gcniş poetik mənzərəsini yaratmış, onu dərin bədii təhlildən keçirmişdir. 
Nizami əsas qəhrəmanı olan Xosrovun anadan olduğu gündən ölümünə qədər bütün həyatını 
təsvir etsə də, onun həyatında baş verən əsas bir epizodu - Şirinə vurulması, ona qovuşmağa can 
atması və istəyinə nail olmasını məntiqi ardıcıllıqla qələmə almışdır. Bu məsələnin özündə 
hadisələrin, surətlərin xarakterini, mahiyyətini açmaq, göstərmək üçün lazım olan epizodlardan 
kənara çıxmamışdır. Nizami biri yüz etmək yox, yüzü bir etmək yolu ilə getmişdir. Poemada 
əsas mətləb dahiyanə bir ekspozisiya ilə başlayır. Zahirən bu ekspozisiyanın əsas məsələ ilə 
əlaqəsi yoxdur. Halbuki bu hadisə Xosrovu mətləb üstünə gətirir, gələcəyini xəbər verir. 

Kəsra Ənuşirəvanın ölümündən sonra oğlu Hörmüz hakimiyyəti ələ alır. Nəzir-niyazla övladı 
olur. Oğlu, varisi Xosrov böyüdükcə gözəlliyi və ağlı ilə hamını heyran qoyur. Onsuz da ədalətli 
olan Hörmüz daha da ədalətli olur, xalqın, ölkənin xeyri üçün son dərəcə ədalətli qərarlar verir. 
Atasının qoyduğu qanunları başqa adam yox, fəxri, varisi, inandığı oğlu pozur, Hörmüz onu 
cəzalandırır. Xosrovun günahını başa düşüb boynuna alması, əyanların işə qarışması onu ən ağır 
cəzadan xilas edir. Müasir həyatın eybəcərlikləri ilə əlaqələndirən bu kiçik parça dahi şairin 
ictimai ideallarını, "Sirlər xəzinəsi"ndə geniş əks etdirdiyi mütərəqqi fıkirlərin davamı idi. Lakin 
burada o, bütövün ayrılmaz tərkib hissəsi kimi daha geniş və dərin məna kəsb edir. Əsas həyat 
yolunda buraxılacaq səhvləri əsaslandırır. Xosrovun xarakterindəki qüsurların ancaq məhəbbətə 
deyil, bütün başqa sahələrə də aid olduğunu göstərir. Cəzalanan, dörd neməti əlindən alınan 
Xosrova babası yuxuda vəd edir ki, bunların əvəzində dörd böyük nemətə çatacaq. İtirdiyi daş 
idisə, tapdığı qızıl olacaq, əlindən alınan dörd muncuq idisə, dörd gövhər əldə edəcək: Şirin, 
Şəbdiz, Barbəd, taxt-tac. Bundan sonra Xosrovun həyatı bütünlüklə bu dörd gövhəri əldə etmək 
səyləri ilə əlaqələnir. Poemanm əsas mövzusu da budur. Onların əldə edilməsi itirilmişlərin 
sadəcə təkrarı, əvəzini almaq deyil, bəlkə insanın özünün daş və muncuq olub qalmaqdan, 
adilikdən qurtarıb qızıla, gövhərə çevrilməsi, ayılması, ən yüksək qayələr uğrunda mübarizəsidir. 

"Xosrov və Şirin" poemasında Nizami bir çox aktual, bəşəri problemlər qoymuş, yeni 
mütərəqqi ideyalar irəli sürmüş, bitkin insan surətləri yaratmışdır. Bu surətlər Nizaminin insan 
və zaman haqqındakı dərin narahat düşüncələrini əks ctdirir. Nizaminin poemasında Xosrov, 
Şirin, Fərhad, Məhinbanu, Hörmüz, Şapur, Büzür- gümid, Məryəm, Şəkər, Şuriyə və başqa bu 
kimi rəngarəng obrazlar silsiləsi vardır. 

"Xosrov və Şirin" romanında əsas surət Xosrovdur. Xarakterindəki ziddiyyət və mürəkkəblık 
baxımından o, bütün başqa surətlərdən zəngindir, çoxşaxəlidir, ifadə etdiyi ideya geniş və 
dərindir. Romandakı bütün hadisələr onun ətrafında cərəyan edir, onunla əlaqələnir, bu, surətin 
mahiyyətini aydınlaşdırmağa xidmət edir. Xosrovun təbiətində bir ikilik vardır. Onda əvvəldən 
axıra qədər bu ikilik mübarizədə qələbə və məğlubiyyətdə əks etdirilir. Aşiqlə hökmdar, xudbin 
bir şəxslə insan onun təbiətində daim mübarizədə verilir. Xosrovun həyatı buna görə öz-özü ilə 
mübarizə kimi qələmə alınmış, insanın özünə, öz xudbin, fərdiyyətçi hisslərinə qalib gəlməsi 
kimi göstərilmişdir. Roman "Xosrovnamə" də adlandırıla bilər, çünki Xosrovun dünyaya 
gəlməsi, böyüməsi, aşiqanə macəraları və ölümü bu əsərin əsasını təşkil edir. Bütün başqa 
surətlər həyatının müxtəlif mərhələlərində onunla qarşılaşır, xarakterinin ayrı-ayrı cizgilərini, 
cəhətlərini açır. Uzun müddət onun əsil təbiəti şahzadəliyi və şahlığının verdiyi imtiyaz və 
imkanlar nəticəsində kölgədə qalır, onu səhvlər etməyə, büdrəməyə, cinayətə aparır, 
xırdalaşdırır, yüngülləşdirir, səthiləşdirir. Həyatda Şirin kimi günəş təbiətli bir şəxslə 
qarşılaşması, sevməsi Xosrovun üzündəki eybəcərlik pərdəsini tədricən cırıb atır, qəlbinin 
dərinliklərində gözəlliyə, məhəbbətə olan güclü meyil onu ucaldır, xırdalıq, yüngüllük, səthilik 
içində batıb qalmağa qoymur. Roman boyu aşiq Xosrovla hökmdar və insan Xosrov paralel 
inkişafda verilir. Məhəbbət Xosrovun insanlığını, dövlət başçısı kimi ləyaqətinin dərəcəsini 
müəyyənləşdirir, meyara çevirir. Məhəbbət burada geniş, fəlsəfı mahiyyət kəsb edir. Məhəbbət 
güclü bir işıq dalğası kimi insanın varlığına nüfuz edir, oradakı işıqlı və kölgəli cəhətləri olduğu 
kimi göstərir. Bu güclü işıq axınının qarşısından qaçmaq, onu aldatmaq, ondan nəyisə gizlətmək 
mümkün deyildir. Burada hər şey olduğu kimi təcəssüm olunur. Lakin bir məsələ 
unudulmamışdır. İnsan, o cümlədən Xosrov sevgi ilə qarşılaşana qədər müəyyən həyat yolu 
keçmiş, xarak- terinin müəyyən cəhətləri artıq formalaşmışdır, o, artıq əsasən, formalaşan, özünü 



bəzi hadisələrdə büruzə verən xarakterini sevgi aləmində birdən-birə dəyişib başqa adama çevrilə 
bilməz. Artıq məhəbbətinin astanasında Xosrov təbiətindəki qüsuru və bu qüsura qarşı duran 
daxili səsi, öz-özünü mühakimə keyfıyyətini, qüsurunu anlamaq xüsusiyyətini aşkar edir. Nizami 
bununla qəhrəmanının gələcək hərəkətlərini əsaslandırır. Kəsra Nuşirəvanın nəvəsi, ədalətli 
Hörmüzün oğlu Xosrov nağıl və dastanlarda olduğu kimi nəzir-niyazla dünyaya gəlir. Gözəlliyi, 
mehribanlığı ilə hamını heyran edir. Gözəl- lik, işıq, xeyir mücəssəməsi kimi tanınır. 

Övlad nə övladdı - dəniz incisi, 
Nurlu çıraqların ən birincisi. 
Səhərdən gözəldi onun gülüşü, 
Günəşdən qəşəngdi hər görünüşü. 

Beş yaşında hər kəsdən ibrət götürən, yaşı artdıqca biliyi artan, illər keçdikcə tükü tükdən 
seçən, tük kimi zərif sözlər danışan, artıq on yaşında otuz yaşhlıları heyran qoyan Xosrov 
uşaqlıqdan işığa, biliyə can atır. Yaşı on üçü keçəndə könlündə hər şeyə maraq oyanır, dünyanın 
yaxşı və yamanını dərk edir. Lakin Xosrov həyatı boyu müxtəlif ciddi səhvlər buraxır. Guya 
atasının qoyduğu ədalətli qanunu pozur, gah onu sevən Şirinə yüngülcəsinə yanaşır, hisslərini 
təhqir edir, insan və aşiq kimi deyil, hökmdar kimi Şirinə qalib gəlmək, onu alçaltmaq istəyir. 
Şirin onun hökmdar şıltaqlığına tabe olmur. Şirinin və öz vicdanının səsinı dınləyən Xosrov 
tədricən dəyişir, hökmdarlıqdan əl çəkir. Oğlu Şuriyə tərəfındən ölümcül yaralandıqda su 
istəmək üçün Şirini yuxudan oyatmağa qıymır. Onun mahiyyətindəki gözəllik bütün əzəməti ilə 
aşkara çıxır. Xosrov əsl aşiq-insana çevrilir.  

Şirin surəti Nizami humanizminin ən möhtəşəm ifadə formalarından biridir. Nizaminin sevgi 
fəlsəfəsi, insan haqqında anlayışı, qadına münasibəti, mənsub olduğu xalqın əfsanəvi-tarixi 
keçmişinə məhəbbəti bu surətdə cəmlənmişdir. Gözəllik bütün torma və məzmun çalar- ları ilə 
birlikdə bu obrazda təcəssüm olunmuşdur. Yerlə göyün, idealla həqiqətin birləşməsi nəticəsində 
Şirin ən kamil insan kimi meydana çıxmışdır. O, qadın qəlbinin poeziyasnı, qadın iradəsinin 
möhkəmliyini, qadın sevgisinin zənginliyini, qadın fədakarlığının intəhasızlığnı əks etdirir. Bu 
keyfıyyətlər onda adi, təbii, bütün qadınlara məxsus qayğı və istəklərlə birlikdə əks olunmuşdur. 
Qadın-günəş kimi ən yüksək hisslərlə sevən, yaşayan Şirin həm də bədnam olmamaq, zamanın 
müəyyənləşdirdiyi qanunlardan kənara çıxmamaq, sevdiyi adamın rəsmi, kəbinli arvadı olmaq 
arzusu ilə yaşayır. O, bütün arzularını, istəklərini boğar, həyatını qurban verər, ancaq bədnam 
olmağı özünə rəva görməz. Misilsiz gözəlliyi, dərin məhəbbəti və fədakarlığı müqabilində onun 
istədiyi nə qədər azdır. Dağlar qoynunda, təbiətin qucağında, güllər, çiçəklər arasında həyat 
keçirən Şirin romanın ilk səhifələrindən insanın can atdığı gözəlliklərin təcəssümü kimi verilir. 

İnsan psixologiyasını dərindən bilən Nizami Şirini çox danışdırmağa, onun çox söz 
söyləməsinə ehtiyac görmür. Bununla bərabər hərəkət və düşüncələri haqqında bır qədər ətraflı 
danışmağı lazım bilir. O, Şirini də öz-özü ilə vuruşmada göstərir, onun da ağlı ilə hissi eyni 
dərəcədə soyuqqanlı, laqeyd deyildir. Düzdür, Şirin öz hissini, güclü məhəbbətini ağlına tabe 
etdirə bilir. Nizaminin qüdrəti ondadır ki, bunu bacarıqla əks etdirir: 

Ağlı "təslim olma" deyərkən ona,  
Nə arzu hakimdi, yarəb, könlünə.  
Qızarmış tikan tək itiydi yaman,  
Nə xoşdur, qırmızı gül aça tikan.  
Zahirdə olsa da acıqlı, ancaq  
Könlü mehribandı, ürəyi yumşaq.  
Bir göz deyir: "Dur get, artıq zamandır ".  
Bir göz deyir: "Getmə, getmə, amandır".  
Doğrudan, bu istək yüz cana dəyər,  
İstəmirəm deyər, candan istəyər. 

Şirin xarakterindəki bütün yüksək keyfiyyətləri büruzə verir. O sevir, lakin sevgini cismani 
ləzzət almaq, şəhvani ehtirasına tabe olmaq kimi başa düşmür. O, sevgiyə daha real, yüksək 
düşüncə ilə yanaşır, yaxşı adı hər şeydən üstün tutur, özünü əməyi, yəni hisslərinə qalib gəlməyi, 
onları ağlabatan etməyi bacardığı üçün insan kimi ucalır, namuslu məhəbbət fədaisinə çevrilir. 

Şirinin həyatı insanlıq və qadınlığın adını doğrultmaq üçün gərgin, iztirablı döyüşlərdə keçir. 
Şirin həm ətraf mühitlə, həm də özü ilə döyüşür, geriyə çəkilir, səngər qazır, "düşmən" 
basqınlarından qorunmaq üçün müdafıə mövqelərini möhkəmləndiıir. Şairin bəzən daha böyük 
amallar xatirinə "düşmənə" güzəştə gedir, rahat, fıravan yaşaya biləcəyı haqqında özü çətinliyə, 



gərginliyə, iztirablara doğru addımlayır. Zahirən bəzi hərəkətlərinə görə Şirinə irad tutmaq olar. 
Məsələn, Məhinbanudan sonra hakimiyyət başına keçən Şirinin ölkəni buraxıb Qəsri-Şirinə 
getməsi, Qəsri-Şirindən "qovduğu", qəbul etmədiyi Xosrovun arxasınca onun düşərgəsinə 
gəlməsi kimi epizodları xatırlamaq olar. Lakin diqqətlə yanaşsaq görərik ki, Şirin öz dövrünün 
ən kamil, yüksək insanı kimi hərəkət edir. Düşdüyü şəraitdə ən doğru yolu seçir, pusquda durmış 
iblisə, onun hiylələrinə aldanmır, insani duyğularını boğmur, onları başlı-başına da buraxmır. 
Onu nə hökmdarlıq şöhrəti aldadır, nə şəhvani hisslərini təmin edə biləcəyi ləzzət. Bu iki 
düşmənin təzyiqi Şirini doğru yoldan çıxara bilmir. Bununla yanaşı o, hisslərini tamam boğan, 
tərki-dünya bir zahidə də çevrilmir. Şirinin ölkəsini buraxıb Qəsri-Şirinə gəlməsi onun 
məhəbbətinin, sədaqətinin təsdiqidir. Şirinin istəyi öz eşqindən dönmədiyini, dərin, güclü bir hiss 
ilə sevdiyini Xosrova çatdırmaqdır. Şirin bu hərəkəti ilə sanki vaxtilə Xosrovu "qovduğunun" 
əvəzini çıxır. O vaxt Xosrov Şirinin hərəkətlərindən hirslənib onu acılamışdı, günahlandırmışdı. 
Şirin indi öz hərəkətı ilə həmin ittihamları rədd edir. Qəsri-Şirinə gəlmək hələ o demək deyildi 
ki, Şirin artıq əsas məsələdə güzəştə getməyə, Xosrovun şıltağına tabe olmağa hazırdır. Şirinin 
belə fıkri yoxdur. O yenə də Bisütun kimi yenilməz və məğlubedüməzdir. Onun Qəsri-Şirinə 
gəlişindən Xosrov özü də yanlış nəticə çıxarır, elə güman edir ki, Şirin öz hərəkətindən peşman 
olmuşdur, indı istəklərinə tabe olacaqdır. Ona görə Şapurun vasitəsilə onu gizlincə saraya dəvət 
edir. Şirinin bu təklifə verdiyi rədd cavabı qəzəbli, alovlu məzəmmətləri, gileyləri, keçirdiyi ruhi 
hallar, gah hirslənib, gah yumşalması məğrur və həssas təbiətini bir daha nümayiş etdirir. Bu 
epizod göstərir ki, o, Qəsri-Şirinə necə olursa olsun, nəyin bahasına olursa olsun qovuşmağa 
gəlmişdir. Bəlkə, hələlik mənəvi qüsurları cəhətdən əks mövqedə duran Xosrova kömək etməyə, 
onu mənəvi xırdalıqdan qurtarmağa, şərin əlindən almağa gəlmişdir. 

Şirin eşqə sədaqətini, ad və namusunu gözləmək bacarığını həmişə təsdiq edir. Xosrovun 
ölümündən sonra Şiruyənin eybəcər məhəbbətini üzdə qəbul edib ona gülür. Şərə istehza edir. 
Şirin Xosrovun varını yoxsullara paylayır, özünə şahanə bir dəfn mərasimi düzəldir. Sonra tək 
sərdabəyə girərək Xosrov yaralanan yerdən özünü yaralayıb öldürür. Xarakterinin bütövlüyünü, 
dəyişməz- liyini, məhəbbətinə sonsuz sədaqətini bir daha təsdiq edir.  

"Xosrov və Şirin" romanında üçüncü əsas surət Fərhaddır. Bu surət ifadə etdiyi ideya 
baxımından köməkçi deyil, müstəqildir. Məhəbbətin xarakterindən asılı olaraq insan 
fəaliyyətinin və mənəviyyatının necə dəyişdiyini göstərməyə xidmət edir. Onun məhəbbəti, 
məhəbbətə münasibəti Xosrovun və Şirinin məhəbbətindən, məhəbbətə münasibətindən 
fərqləndiyi kimi, özü də onlardan fərqlidir. Onların heç biri ilə eyniləşmir. O, məhəbbəti və 
məhəbbəti tərəfındən müəyyənləşən xarakterinə görə Xosrova nisbətən Şirinə daha yaxındır, 
lakin onun özünün də eyni deyildir. Bəzən Fərhadı epizodik surət adlandıranlar yanılırlar. 
Xosrov, Şirin və Fərhad - hər üçü romanın bərabərhüquqlu iştirakçısıdır. Şair Xosrovun həyatını 
anadan olduğu gündən ölümünə qədər, Şirinin həyatını Xosrova vurulduğu vaxtdan ölümünə 
qədər, Fərhadın həyatını da Şirinə vurulduğu vaxtdan ölənə qədər təsvir edir. Burada həcm 
zahiridir. Kimə neçə beyt həsr edilməsi əsas deyildir. Hər üç surət təxminən yaşıddır. Eyni 
vaxtda anadan olub böyüyüblər, Aristotelin qeyd etdiyi kimi, sənətin hərəkət vəhdəti qanununa 
tabe olaraq bir hərəkət, yəni  məhəbbət mehvəri ətrafında gözə görünüb mahiyyətlərini büruzə 
vermişlər. Xosrovun dünyaya gəlməsi, uşaqliğı onun sonrakı xarakterini müəyyənləşdırdiyi kimi, 
Şirin və Fərhadm təsvir edilən həyatı da onların bütün əvvəlki tərcümeyi-halını təsəvvür etməyə 
imkan verir. Ona görə də Fərhada "Xosrov və Şirin" poemasında az yer verilməsini zahiri hesab 
etmək lazımdır. Fərhad bu əsərin əvvəlindən axırına qədər- iştirak edir. O haradasa məhəbbət və 
hünər üçün doğulur, axtarır, axtardığı həqiqəti, gözəlliyi tapandan sonra şimşək kimi çaxaraq 
varlığını göstərib məhv olur. Nizami onun böyümə və axtarışlar dövrünü göstərməyi lazım 
bilməmişdir. Bunu, əsasən, bir surətin - Xosrovun simasında göstərmişdir. Şair Şirinin simasında 
da bu böyümə və axtarışlara müəyyən yer verir. Fərhadda isə bu tamam ixtisar olunur. O, Şirini 
sevməklə Xosrova rəqib çıxır. Xosrov isə onu aradan götürmək üçün xəyanətə əl atır. Bu 
qüvvətli rəqıbdən xilas olmaq üçün başqa çarə tapa bilmir. Həm də bu qüdrət qarşısında öz 
cılızlığını daha aydın görən Xosrovlar aləmi Fərhadı mərd-mərdanə üzbəüz döyüşdə, vurşda 
məhv edə bilmir. 
Fərhad hər şeydən əvvəl insan hünərinin, qüdrətinin intəhasızlığına inamı təcəssüm etdirir. 
Fərhadın qolunda böyük güc vardır. Orta əsrlərin, Xosrovlar dünyasının qeyri-mümkün hesab 
etdiyi işlərin öhdəsindən çox asanlıqla gəlir. Onun gördüyü iş gözəlliyi, kamilliyi ilə heyrət 
doğurur. Şirin süd arxı çəkdirmək istəyəndə təbii olaraq Şapurun yadına Fərhad düşür. Fərhad 



Şirinin arzusunu az bir vaxtda o qədər gözəl yerinə yetirir ki, Şirin bu hünərə heyran qalır, onu 
mükafatlandırmaqda, zəhmətinin haqqını ödəməkdə acizlik çəkir. Mənalı bir bəxşişlə - 
qulağından sırğaları açıb mükafat kimi Fər- hada təqdim etməklə bu hünərə baş əyir. Fərhadın 
gördüyü bu iş hələ mümkün idi. Onun icrasına inam və ümid var idi. Şirin, Şapür kimi adamlar 
belə bir işin başa gələcəyinə inanırlar. Burada Fərhadın hünəri onda özünü göstərir ki, o, həmin 
işi qeyri-adi bir məharətlə, başqalarının görə bilməyəcəyi bir şəkildə yerinə yetirir. Lakin Fərhad 
qüdrətinin hüdudsuzluğu Bisütunun çapılması epizodunda daha parlaq ifadə olunmuşdur. Xosrov 
və onun adamları Bisütunun çapılmasını qeyri-mümkün, insan qüdrətinin xaricində olan bir iş 
hesab edirdilər. Onların bu təsəvvürü orta əsrlərin insanın qüdrətli, daha doğrusu, qüdrətsizliyi 
haqqındakı düşüncələrinin ifadəsidir. Onlar nağıllarda olduğu kimi düşmənlərini, rəqiblərini 
məhv etmək, aradan çıxarmaq üçün gedər-gəlməzə göndərirlər. Bisütunu çapmaq onlar üçün əsil 
gedər-gəlməzdir. Onlar belə düşünürdülər ki, Fərhad işin öhdəsindən gələ bilməyəcək, dağlarda 
qranit qayaların əlində məhv olacaq, ya da şərti yerinə yetirə bilmədiyi üçün yoldan çəkiləcəkdir. 
Orta əsrlər öz inamsızlığında, insan gücünün məhdudluğu, onun aciz- liyi haqqında 
təsəvvürlərində nə qədər yanılır. Fərhadın qarşısında Bisütun tab gətirə bilmir, onun külüngü 
önündə mum kımi əriyib tökülür. Fərhad az qalır ki, işi başa çatdırsın. Xosrov məğlub olduğunu 
görərək hiyləyə əl atır, xəyanətlə Fərhadı məhv edir. Lakin bu ölüm cismani ölümdür. Ölən bir 
dünya üzərində ölməzliyin faciəli təntənəsidir. Bu epizodun çox dərin rəmzi, ümumiləşdirici 
mənası vardır.  

Poladdan dağ olsa yenə də, inan, 

Onu parça-parça dağıdar insan - 
deyən şair Fərhadın simasında insanın qüdrət və əzəmətini tərənnüm edir. 

Fərhadın ikinci əsas xüsusiyyəti gözəlliyə, kamilliyə vurğunluğudur. Bu vurğunluqda heç bir 
məqsəd, təmənna düşünmür. Öz gücü ilə Bisütunu parçalamağa, hünər və istedadı ilə ən yüksək 
gözəllik yaratmağa qadir olan, heç bir qüvvə qarşısında halını pozmayan Fərhad Şirinin səsini 
eşidəndə özünü itirir, pərdə arxasında danışan Şirinin nə dediyini eşidə bilmir. Şirinin səsi onun 
ruhunun, qəlbinin dumanlı şəkildə axtardığı gözəlliyin, kamilliyin səsi idi, onun idealının, 
arzusunun səsi idi. O, intibah döv- rünün insan idealının ən yüksək poetik təcəssümüdür. 
"Xosrov və Şirin" poeması böyük intibah şairi olan Nizaminin insan gözəlliyinə dərin inamını 
əks etdirən parlaq sənət abidələrindən biridir. 

"LEYLİ VƏ MƏCNUN". 1188-ci ildə Nizami Gəncəvi Şirvanşah Əxsitandan "Leyli və 
Məcnun" əfsanəsi mövzusunda yeni bir əsər yaratmaq barədə sifariş alır. 1188-ci il mayın 24-də 
başladığı əsəri həmin ilin sentyabr ayının 24-də tamamlayır. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın eşq 
mövzusunda əsər istəməsi kimi bu sifariş də intibah ideyalarının və əhvali-ruhiyyəsinin nə qədər 
geniş yayıldığını, hakim təbəqələrə də təsir etdiyini göstərmək baxımından maraqlıdır. Feodal 
hökmdar olan Əxsitan mədhiyyə, qəsidə yox, ayrı-ayrı hökmdarları tərifləyən əsər yox, eşq 
haqqında, mahiyyət etibarilə insan haqqında poema istəyir. Eşqdən yazmaq insandan yazmaq 
demək idi. 

Nizamini "Leyli və Məcnun" mövzusunda razı salmayan əsas bir cəhət vardı. Bu əfsanə 
kədərlə, zəncirlə, faciə ilə bağlı idi. Belə bir əhvali-ruhiyyə şairə o qədər də xoş gəlmırdi. 

Bu ayə olsa da aləmə bəlli,  
Qəlbə gətirməyir şadlıq, təsəlli.  
Şadlıqdır, eyhamdır sözün arxacı.  
Bunlarla düzəlmir söz ehtiyacı.  
Kədərlə, zəncirlə bağlansa dastan,  
Sözlər çılpaq olar, can çıxar, inan. 

Nizami sevinc, şadlıq, uğurlu hadisələr təsvir etmək, insanda nikbin, gözəlliyin qələbəsinə 
inam doğuran əsərlər yazmaq tərəfdarıdır. Leyli və Məcnun əfsanəsi ilə bağlı ənənə isə nikbin, 
uğurlu məzmunu rədd edirdi. Birdən-birə, özündən asılı olmayaraq faciəli bir əsər yazmaq 
zərurəti qarşısında qalan sənətkar həyatın fəcili- yini əks etdirməkdən çəkinmir, qorxmur. Həqiqi 
intibah ziyalısı olan şair köhnəliyin sükutunu, onunla birlikdə yeniliyin faciəsiıü göstərir. 

Nizami Gəncəvi "Leyli və Məcnun" poemasını yazarkən ciddı axtarışlar aparmış, onun 
mənbələri ilə tanış olmuşdur. Əxsitan ondan tələb edir ki, bu gəlini fars, ərəb bəzəyi ilə bəzəsin, 
Əxsitanın "türklük bizim vəfamızın sifəti deyildir, türksayağı sözlər bizə yaraşmaz" sözləri də 
"Türk dili yaraşmaz şah nəslimizə" şəklində tərcümə edilmişdir... 



Nizaminin poemasında mövzunun bəlli, məşhur olması dəqiq göstərilir. Onu Əxsitan, 
Nizaminin oğlu Məhəmməd yaxşı bilir və anlayırlar. Əxsitan Məcnunun böyük eşqini, Leylinin 
bakirliyini, bu mövzunun bütün sözlərin şahı olmasını yazır. 14 yaşlı Məhəmmədin qeydi daha 
maraqlıdır. Onun fıkrincə, "Bu gözəl mövzuda böyük sənət var". Nizami özü isə onu "aləmə bəlli 
bir ayə" sayır. Başqa sözlə, əfsanənin yazılı və şifahi şəkildə çox geniş yayıldığını etiraf edir. 
Nizami gah oğlu Məhəmmədin dililə, gah öz sözləri ilə bu məşhur əfsanənin bədii əsər kimi 
işlənmədiyini, çılpaq qaldığını da yazır. 

Harda ki eşq əli bir süfrə açır,  
Bu gözəl hekayə ona duz saçır.  
Bu qədər nazəndə, incə bir dilbər,  
Nədən çılpaq qalsın bu vaxta qədər.  
Onu bəzəməmiş arif əlləri,  
Odur ki, çılpaqdır o gözəl pəri. 

Maraqlıdır ki, həm Əxsitan, həm də şairin 14 yaşlı oğlu Məhəmməd bu mövzunu Nizami 
hünərinə layiq, ona məhrəm hesab edirlər. Belə çıxır ki, Əxsitanın bu mövzuda Nizamidən əsər 
xahiş etməsi özü də onun şairin istedadına bələdliyinin nəticəsidir. Əfsanənin ərəb ədəbiyyatında 
əsas mənbələrindən İbn Qüteybənin (öl. 967) "Şeir və şairlər kitabı", Əbülfərəc İsfahaninin (öl. 
967) "Nəğmələr kitabı", Əbubəkir əl-Valibinin "Məcnunun divanı" adlı şeirlər məcmuəsi, İbn 
Sərracın (öl. 1106) "Aşiqlərin məhvi" kitabı, Məhəmməd ibn Davud Zahirinin (öl. 909) "Gül 
kitabı", İbn Nədimin "Föhrist" əsəri və başqalarını göstənnək olar. Bu mənbələrin özü də daha 
qədim dövrlərin kitablarından istifadə edilərək yazılmışdır. "Ərəb ədəbiyyatında Məcnun və 
Leyli haqqında povestin ilkin tarixi" adlı qiymətli əsərin müəllifı İ.Y.Kraçkovski mənbləri son 
dərəcə diqqətlə öyrənərək bu qənaətə gəlmişdir ki, Məcnun tarixi şəxsiyyət olmuş, VII əsrin 
axırlarında yaşamışdır. Şeirləri Uzra qəbiləsi şairlərindən Cəmil, Qeys ibn Zərih və Uzra kimi 
şairlərin yaradıcılığına yaxın olan, əsərlərində nakam, uğursuz, sədaqətli məhəbbəti tərənnüm 
edən bu şair haqqında get-gedə romantik məhəbbət əfsanəsi meydana çıxmışdır. 

X əsrə qədər Leyli və Məcnun əfsanəsi yayılmamışdır. X əsrin əvvəllərindən bu əfsanə geniş 
yayılmağa başlayır. "Leyli və Məcnun" poeması məlum ərəb əfsanəsinin məharətlə nəzmə 
çəkilməsi yox, zaman və insan haqqında ürək qanı ilə yazılmış son dərəcədə müasir bir əsərdir. 
Şair Məcnunun faciəsinin göydəndüşmə, təsadüfı və fərdi bir hal kimi yox, qanunauyğun, 
zamanın ziddiyytlərindən, həyatın uğursuzluğundan törəyən bir nəticə kimi qələmə alır. Bu, 
faciənin kökünü, səbəbini, qurbanlarını göstərir. Kədərli dastan yaratmağa məcbur olan sənətkar 
bu kədərin özündə zəmanəni günahkar sayır, həyatı matəmxanaya, insanı zəncirli qula çevirən 
feodal orta əsrlərin ittiham və inkar edir.  

Poemada mərkəzi surət Məcnundur. Faciənin müəyyən mənada səbəbi də, obyekti də, 
nəticəsi də odur. Məcnun olmasa faciə də yoxdur. Məcnunun faciəsi zamanın zəruri nəticəsidir. 
Nizaminin yaratdığı ən kamil bədii surətlərdən Məcnunu ancaq Şekspirin Hamleti ilə müqayisə 
etmək mümkündür. Məcnun dəliqanlı bir ehtirasla zəmanəsini inkar edir, gücü çatmayan zaman 
əsrlərlə qabaqlayan bir işə girişir. Təəssüf ki, o, qızılgül qoymağa yarayan büllur güldan olduğu 
halda, Nizami onun içində palıd ağacı əkmişdir (Gete). Sevgi, insanlıq, sənət üçün yaranmış 
Məcnun dünyanın amansız qanunları, bu qanunları yaşadan cahil adamlar ilə üz-üzə gəlməli 
olmuşdur. Onun götürmək istədiyi yük ağır olduğu üçün onu əzib məhv etmişdir. 

O, eşşək sürürdü zəif boyunla,  
Eşşəyi də getdi, ip də onunla. 

Məcnun məhv olsa da, əzilsə də zəmanəsinə ağır bir zərbə endirmiş, onun alnına dəhşətli bir 
damğa basmışdır. 
Məcnun öz böyüklüyü ilə artıq adama, zəmanə üçün "bəd övlada" çevrilmişdir. Əsərin 
əvvəlindən axırına qədər Məcnun taledən, daha doğrusu, talesizlikdən şikayətlənir. 
Uğursuzluğunu dərk etməsi onun faciəsini daha da artırır. Burada Məcnuna cəmiyyətin etdiyi 
zülm taleyin hökmü, fələklərin gərdişi kimi qiymətləndirilir. Lakin məsələ Məcnunla 
zəmanəsinin münasibətlərindəki uyğunsuzluq-dadır. Dünyada başqaları kimi zamanın nəbzini 
tuta bilməyən, ictimai bəlaları həzm edə bilməyən, uzaq üfüqlərdəki qızartının həsrəti ilə tələsən, 
ona can atan Məcnun böyük insan kimi bədbəxt olur. O, orta əsrlərin gözündə bəd övladdır. 
Məcnundur, eyibli gövhərdir, vali- deyni və qəbiləsi üçün xəcalət gətirən bir adamdır. Məcnun 
yaxşı ilə pisi seçə bilmir, özbaşına gəzir. Lakin arıflərin gözündə şairdır, insanlığın zirvəsidır. 
Ağıllı adamlar onun halına ağlayır, çünki onun faciəsi ağlın, kamalın faciəsidir. Nadanlar ona 
gülür, çünki onlar ağlı, kamalı, insanı başa düşməkdən uzaqdırlar. Zamanla Məcnun arasındakı 



fərq məktəbdə məlum olur. Bu, təsadüfı deyildir. Məktəb aqillə cahili, adamla qeyri-adamı, 
dostla düşməni tez ayırd edir. Elm işində hünəri olan, ağzını açanda incilər saçan Qeys burada 
Məcnuna çevrilir. Onun eşqi, qəlbi, mahiyyəti burada üzə çıxır. 10 yaşına çatıb məktəbə gedənə 
qədər atası elə düşünürdü ki, oğlu onun yolu ilə gedəcək, varisi olacaq, var-dövlətinə sahib 
duracaqdır. Atasının ümıdlərini Məcnun məktəbdə puça çıxarır, kütlüyü, cahilliyi, nadanlığı, 
tərbiyəsizliyi, kobudluğu ilə yox, əksinə, güclü ağlı, hissi, insanlığı ilə. Sanki Leyli üçün 
dünyaya gələn, ona rast olmaq üçün gecikməyən Qeys Leyliyə heyran olur, onu sevir. Onsuz bır 
an dayana bilmir. Lakin onların yaşa- dığı dövrdə insanı sevmək qanunları pozmaq, dəli olmaq 
demək idi. Bunu Leyli ilə Məcnun da bilirdilər. Bilirdilər ki, onların dövründə sevgi ən ağır, 
dəhşətli, bağışlanılmaz cinayət hesab edilir. Buna görə də Məcnun sevgisini yad gözlərdən 
gözləməyə çalışır. 

Xeyli səy eylədi oğlan da, qız da, 
Bu sirr dolaşmasın dildə, ağızda. 
Bu səyin olmadı faydası bir az, 
Günəşi palçıqla suvamaq olmaz. 

Zaman Məcnunu anlamaq üçün yetişməmişdi. Ona görə də zaman ona Məcnun adı verib 
qanundankənar elan etdi. Ona tənə və istehza elədi. Düşmən və yad mühit Qeysə Məcnun adı 
verdi. Zaman Leylini Məcnundan ayırır. Hər şeyi unudan, mənliyini belə nəzərə almayan, ancaq 
Leyli haqqında düşünən Qeys ayaqyalın, başıaçıq hər gün çöllərə qaçır, yarın yaşadığı yerlərə 
baş vurur, axşamlar könülsüz evə qayıdır. Məcnunun ilk vaxtlardan belə etməsi onun hissinin 
gücünü və sabıtliyini göstərır. Onun həssas sevən qəlbində ancaq bir dünya mövcuddur Leyli 
dünyası. Məcnun hiss edir ki, düşmənlər, yadlar ona gülür, lakin heç nə edə bilmir. 

Həyamın şüşəsi, adamın camı,  
Sındı daş üstündə, eşitdi hamı.  
O şərab şüşəsi əlimdən düşdü,  
Sınıb parçalandı, yadlar gülüşdü. 

Məcnun bu vəziyyətdən, yad mühitin istehzasından xilas olmaq üçün dəli bir külək əlində gül 
kimi göylərə sovrulmaq, şiddətli ildırım zərbəsindən yanıb heçə dönmək, nəhəng ağzına atılıb 
yox olmaq arzulayır. Məcnun istəmir ki, dünya onun əvəzində xəcalət çəksin, qohum-qardaşlar 
onun ucundan xar olsun, yaxın yoldaşlar adını eşidib utansınlar. Bu arzularda çılğın, dəli, odlu 
bir qəzəb hayqırışı vardır. Məcnun ona görə belə arzulara düşür ki, onun nəcib. təmiz, insani 
hisslərini zəmanəsi başa düşmür, anlamır. Məcnunun uca göylər qədər ülvi, axar sular qədər saf 
təbiəti zamanın səviy- yəsinə enə bilmir, onlar kimi "hörmətli", dövlətli adam ola bilmir. Zaman 
və onun adamları da Məcnunun səviyyəsinə yüksəlməyi bacarınırlar. Məcnun onlar üçün, onlar 
da Məcnun üçün anlaşılmazdır, yaddır. 

Ey mənim dərdimi anlamayanlar,  
Yolumdan çəkilin, nə işiniz var? 

Məcnunla zəmanəsi arasındakı uçurumun kökü burdadır. Məcnuna görə xəcalət çəkən dünya 
feodal dünyasıdır, yadlar aləmidir. Bu dünya əsil insani dünya olsa, Məcnunla fəxr edər. 
Məcnuna görə xar olan qohum-qardaşlar da, onun adından utanan yaxın yoldaşlar da yadlardır.. 

Zəmanənin Məcnuna münasibəti Leylinin atasının sözlərində klassik ifadəsini tapmışdır, o, 
Məcnunun elçiliyə gələn atasma rədd cavabı verərək Məcnunu bclə səciyyələndirir: "Oğlun 
yaman ərköyün böyümüşdür, özbaşına gəzir, dalınca hamı divanə söyləyir. Əvvəl dua elə ki, 
ağıla gəlsin, sonra məhəbbətdən söz sal. Sizin gövhər düzəlməyincə bu sövda baş tutan deyildir. 
Heç kəs illətli gövhəri almaz, eyibli gövhərləri heç kəs sapa düzməz. Bizim ərəblər gözdən kirpik 
çəkirlər, əgər söz versəm, üstümə gülərlər". Deməli, Leylinin atasını hər şeydən əvvəl, ətraf 
mühitin rəyi narahat edir. Ata gülüş, tənə, istehza hədəfı olmaqdan qorxur. Nofələ cavabında 
qızını Məcnuna verməyi şərəfsizlik, qeyrətsizlik kimi qiymətləndirir. Ata Məcnunu ona görə 
uğursuz gövhər sayır ki, o, Leylini sevir, hisslərini gizlətmir. O, Leylini bazardan əşya alan kimi 
pul verib almır, ona qul, kölə, nökər kimi yanaşmır, onu özünə tay, bərabər, ülvi, gözəl hesab 
edir. Sevdiyi Leyli haqqında səmimi, hərarətlə şeirlər yazır. 
Orta əsr bu kəşfı, tapıntını, bundan meydana çıxan hisslərı dəlilik, nöqsan sayır. Leylinin atası 
tələb edir ki, Məcnun ağıllansın, yəni yüksək insani sifətlərdən, böyük və həqiqi mənlikdən əl 
çəksin, miyana adamlar kimi başını aşağı salıb hamı kimi yaşasın, zamanın dediyi, tələb etdiyi 
bir adama çevrilsin. Məcnunun atası və qohumları da buna bənzər bir təklif və təşəbbüs edirlər. 
Onlar Məcnuna öz doğma qəbilələrindən daha gözəl bir qız almaq barədə danışırlar. Məcnunun 
belə bir təkliflə razılaşması öz həqiqi mahiyyətindən əl çəkmək, yad sözünə qulaq asmaq, adi bir 



adama çevrilmək olardı. Atasmın və qəbiləsinin adamları bu eyibli gövhərin eybini aradan 
qaldırmaq üçün bir sıra tədbirlərə əl atırlar. Bunlardan axırıncısı Kəbə səfəridir. Müxtəlif pirlərə, 
ocaqlara gedib dua etməkdən, yalvarmaqdan yorulan Amirilər axır bu qərara gəlirlər ki, bu dərdə 
qapı açılsa, Kəbədən açılar. Onların nəzərində Kəbə yerin də, göyün də qibləgahıdır. Onlar orta 
əsrin bu ən güclü ilahi qüdrətini köməyə çağırırlar ki, Məcnunu özlərinə tabe etsinlər. Məqsəd 
budur ki, Məcnun öz yüksək, ali mənliyindən dönsün, Leylinin eşqinı unutsun, orta əsrin 
bəyəndiyi adamlardan birinə çevrilsin.  

Məcnun bədbəxt orta əsr qocasının övladıdır. Ata istəyir ki, oğlu insanlıqdan əl çəksin, kəşf 
etdiyi insanı unutsun. Onu Allahın iradəsinə tabe olmağa, ona yalvarmağa səsləyir: 

De ki, böyük tanrı, bu hərzəlikdən  
Canımı bir dəfə azad eylə sən.  
Rəhm elə, məni öz himayənə al,  
Gəl bu divanəni doğru yola sal.  
Mən eşq əsiriyəm bir məni yad et.  
Eşqin bəlasından məni azad et. 

Məcnunun atası orta əsri təmsil etdiyi üçün eşq əsiri olmağı hərzəlik, yoldan çıxmaq, 
divanəlik kimi qiymətləndirir. O, oğluna yalvarır ki, Allaha yalvarsın, onun himayəsinə sığınsın, 
eşqini unutmaqla doğru yola gəlsin. Məcnun bütün qüdrəti ilə dəli və çılğın bir hərəkətlə əvvəlcə 
ağlayır, sonra gülür. Məcnun ağlayır ki, bu söz dost sözü və məsləhəti deyildir. 

Həlqəni öpərək dedi: - Ey Allah,  
...Mənə deyirlər ki, gəl eşqi burax,  
Bu, dost məsləhəti deyildir ancaq,  
...Bir günüm olmasın o qəmsiz mənim,  
...Eşqim yaşadıqca, birə yüz olsun. 

Bu sözlərdə misilsiz bir qəhrəmanlıq, orta əsrlərin saxta baxışlarına, güclü bir etiraz cəhdi 
vardır. Bu səsi, hərəkəti görən orta əsrlər Məcnunun atasının simasında hiss edir ki, inkişafm 
qarşısı alınmazdır, onun düşündüyü kimi, bu dərd dərmansız yaranmışdır. 

O itıdi bildi ki, nədir məhəbbət,  
Dərmansız, davasız yaranmış bu dərd. 

 Məcnun marala, ceyrana heyvan kimi yox, öz tay-tuşu olan insan kimi baxır, özü ilə onlar 
arasında eyniyyət, yaxınlıq görür, maralı ata doğma oğlunu əzizləyən kimi əzizləyir, sığallayır, 
yaralannı bağlayır. Məcnunun maralla söhbəti ondakı səmimi, böyük qəlbin naləsidır. 

Nizami Gəncəvi Məcnunun simasında orta əsrlərin qanunları ilə barışmayan aşiq surətini 
yaratmış, onun mənəvi kamilliyini, sədaqətini, insanlığını dövrünün hakim ideologiyasına qarşı 
qoymuşdur. , Məcnunun faciəsi təkcə məhəbbət faciəsi deyildir. Bu, ağlın, ka- malın, insani 
hisslərin, insanlığın faciəsidir. 

Orta əsrlər şəraitində qadınların oyanması,öz  insanlığını dərk etməsi və faciəsi Leyli 
surətində əks etdirilmişdır. Məcnun kimi sevən, yanan, duyan, onun kimi şəhid olan Leyli 
Məcnun kimi bədbəxtdir. Leylinin faciəsi də köhnəliyiıı öz yerini yeniliyə könüllü verməməsi 
üzündən, onun yeniliyə qarşı qəddar və amansız olmasındatı yararlanır. Orta əsr feodal 
hakimiyyətinin hələ güclü olduğu, lakin sarsılmağa başladığı bir dövrdə, Leylinin faciəsi təbii 
idi. Zaman onun insanlığının, hisslərinin, mənəvi sərbəstliyini hələ qəbul etmir, bu barədə 
eşitmək belə istəmirdi. Hələ ona əşya kimi baxır, kim çox qızıl versə, ona da satırdı. Qadının 
qanundankənar istəyinə çatmağa imkan verilməzdi. O, əbədi dustaq ıdi. Əbədi zindanda kədər və 
göz yaşı içində boğulan, dərdlərindən danışmağa, hisslərini söyləməyə ixtiyarı olmayan bir kölgə 
idi. Leyli zahirən, formal olaraq zəmanəsinin tələblərinə baş əyən, əslində isə ona məğrur bir 
sükutla meydan oxuyan, onun istədıyi, dediyi kimi olmayan, şərin zülmət gecəsində günəş kimi 
parlayan, insanlığın əbədi məşəlini gəzdirən bir insan kimi yaşayır. Hamıdan, hər kəsdən eşqini 
gizlətməyə çalışan Leyli hisslərinin güclü tufanını özundən gizlətməyə, onu tamam susdurmağa 
qadır deyildi. Bunu Leyli özü də istəmirdi. Leylı istəmirdi ki, kölə vəziyyəti ilə barışan başqa 
qadnlar kiıni olsun, dün- yanın oyuncağına çevrilsin. O, zahirən belə yolla getsə də, həqiqətdə 
əsrinin qadınlarından seçilir. Əgər Məcnun mühitlə barışmadığını bildirərək çöllərə düşür, 
heyvanlar arasında yaşayırsa, düşməndən Məcnun, divanə adı almaqdan çəkinmirsə, Leyli də İbn 
Səlama həqiqi arvad olmamaqla, öz eşqinə sədaqətini qorumaqla özünü təsdiq edir. Poemanın ilk 
səhifələrindən başlamış ölümünə qədər Leyli sonsuz bir həsrətlə Məcnunu axtarır, onu görmək, 
onun şeirlərini eşitmək istəyir. Leylinin daim gözü yollarda, qulağı səsdədir. Dam üstünə çıxıb 
oğrun-oğrun yollara baxması, düşmən tənəsindon qorxaraq gecələr odlu ahlar çəkməsi, şam kimi 



yanması, acı-acı ağlaması, tüstüsüz ocaq kimi alovlanması onun məhəbbətinin güclü olmasından 
xəbər verir. Leyli özünü Məcnuııdan artıq divanə saysa da, zaman onu daha ağır dərdə salmışdır: 

Bəxtinin ulduzu batan aşiqdən  
Min dəfə şiddətli divanəyəın mən.  
O hədəf oldusa, bu dərdə, yasa,  
Bir qadın deyildir o heç olmasa.  
Sevda yollarmda göstərir hünər,  
Kimsədən nə qorxar, nə də çəkinər.  
Zavallı mənəm ki, ürəyimdə qəm,  
Dərdimi heç kəsə aça bilmirəın.  
Qorxuraın əhvalım pərişan ola,  
Yaxşı adım belə çox yaman ola. 

Bu parçada Leylinin eşqi də, faciəsi də çox dəqiq şərh edilmişdir. Qadın olmaq, qorxub 
çəkinmək, yaman addan çəkinmək, dərdi heç kəsə aça bilməmək, yaman ad almaq qorxusu 
Leylinin sərbəstliyini əlindən almışdır. 

Bəzən Leyli qadını min illərlə naləyə, hüquqsuz əşyaya çevirən qanunlar zəncirini qırıb 
parçalamaq, daha azad nəfəs almaq haqqında düşünürsə, bunlar ilk düşüncələr olaraq qalır. Ata 
və ər qorxusu onu qanad açmağa qoymur. 

Eşq ürək verir ki, sən də qanad aç,  
Bu qarğa-quzğundan kəklik kimi qaç.  
Ad ilə namussa, "tərpənmə " - deyər, 
Tək uçan kəkliyi qızıl quş yeyər. 
Bir qadın nə qədər cəsur olsa da, 
Yenə də qadındır adı dünyada. 

Lcyli üçün bu ilk düşüncələrin özü də böyük nailiyyətdir. Leyli düşdüyü vəziyyətlə barışıb 
qəmlərə boyun əysə də, onda güclü daxili bir üsyan duyğusu vardır. O, qəmlərə boyun əysə də, 
düşmənə təslim olmur. İbn Səlamla Leylinin münasibəti məhz bu daxili oyanmanın qanuni 
nəticəsidir. Leyli rəsmi sənədə əsasən formal olaraq İbn Səlamın arvadıdır, lakin onu yaxın 
buraxmır, ona arvadlıq eləmir. İbn Səlam tamaşa ilə kifayətlənib ölür. Bu göstərir ki, Leyli İbn 
Səlamların gördüyü əvvəlki müti, itaətkar qadın deyildir. İbn Səlamlar onları ala bilsə də, onlarla 
istədiyi kimi rəftar edə bilmir. İntibah dövründə İbn Səlamların hakimiyyətinin sarsıldığını, 
uçuruma doğru getdiyini Leylinin əri ilə davranışı aydın göstərir. 

İbn Səlam poemada zəmanəsinin oğludur. O, yaşadığı dünyanın qanunları çərçivəsində 
hərəkət edir. Evləndiyi Leyliyə əşya kimi yanaşır. Təsadüfən görüb xoşladığı bu qızı çoxlu qızıl, 
cavahirat verib alır. Onun özü Məcnun olmadtğı kimi, məhəbbəti və Məcnun məhəbbəti deyildir. 
İbn Səlam məhəbbəti, səadəti pulla almaq istəyir. Onun səhvi bunda idi. Məhəbbət və səadət 
pulla alınmaz. Həqiqi məhəbbətə nail olmaq üçün həqiqi məhəbbətlə də sevə bilmək, insanın, o 
cümlədən də qadının qiymətini bilmək lazımdır. Nizami İbn Səlamın simasmda orta əsr 
dünyagörüşü və qanunları ilə yaşayan insanın "xoşbəxtliyinə" kölgə düşdüyünü, orta əsr 
qanunlarının, adət-ənənələrinin, insan və məhəbbət haqqında anlayışlarının sarsıldığını 
göstərmişdir. İbn Səlam Leylinin və Məcnunun atasının yaşadığı qanunlarla yaşamaq istəyir, 
həmin yolla gedir. Onlar vaxtilə bu qanunlarla yaşayıb günlərini birtəhər keçiriblər. Lakin 
onların övladları olan Məcnun və Leyli ilə davranmaq üçün yeni qanunlar, yeni baxışlar 
lazımdır, çünki onlar ata-analarından fərqlənən yeni insanlardır. İbn Səlamın səhvi orasındadır 
ki, o, ataların yolu ilə gedir, övladlarının başqa zəmanənin və baxışların adamları olduğunu 
anlamır. Atalar övladlarını özləri kimi olmağa məcbur edirlərsə, istədiklərini əldə edə bilmirlər. 
Onların gözlədiyi nəticə alınmır. Atalar onların yolu ilə gedən, onların sadiq varisi, təkrarı olan 
İbn Səlamdan istifadə edirlər. Onu sanki köməyə çağırırlar. İbn Səlam özünə uyğun bir qadınla 
"xoşbəxt" ola bilərdi, sakit, dinc bir həyat qurardı. Onunla Leyli bir çağların adamları olsalar da, 
aralarında xarakter baxımından böyük bir uçurum vardır. Bu uçurumu aradan qaldırmaq üçün ya 
İbn Səlam yüksəlib məcnunlaşmalı, ya da Leyli onun səviyyəsinə enib baxışları ilə hesablaşmalı 
idi. Məcnundan daha artıq özünü Məcnun sayan Leylinin adiləşməsi, orta əsr görüşləri ilə 
yaşayan insana, qadına çevrilməsi mümkün olmadığı kimi, zəmanəsinin oğlu olan İbn Səlamın 
dəyişməsi də mümkün deyildir. 

Salam Bağdadi və Zeyd surətləri bir növ kamala çatmamış Məcnunlardır. Onlar məcnunluğa 
doğru gedən yolda yorulub mənzili başa çatdırmadan yolda qalanlardır. Bu aşiqlərin varlığı 



göstərir ki, Məcnun birdən-birə, təsadüf nəticəsində meydana çıxmamış, ondan əvvəl və onunla 
eyni zamanda onun üçün zəmin hazırlayan, mühit yaradan adamlar da olmuşdur. Onlarda ideal 
yolunda canından keçmək bacarığı yoxdur. Bu yolda dəhşətli iztirablara axıra qədər dözmək 
iradəsi, hövsələsi çatmır. Zaman onları özünə tabe etməyb, susdurmağa, yarı yolda dayanmağa 
məcbur edə bilir. Onlar aşiqliyin, kamilliyin, insanlığın Məcnun zirvəsinə çata bilmirlər. Lakin 
onlar zirvədə dayanan Məcnunun ətrafında fırlanır, ona sitayiş edir, özlərinin çata bilmədiyi 
kamil idrak, insanlıq zirvəsində dayanan bu nakam aşiqin mənəvi qüdrətinə heyran qalır, zövq 
alır, heç olmasa bunda təsəlli tapırlar. 

Məcnunun və Leylinin ata-analarının simasında orta əsrlərin qayda-qanunları ilə yaşayan, 
lakin onlara yad, tanış olmayan bir baxışla qarşılaşıb ağır zərbələr alan, mənən sarsılan adamlar 
göstərilmişdir. Bu adamların qarşılaşdığı vəziyyət aydın sübut edir ki, onların həyatının xoşbəxt 
dövrləri bitmək üzrədir. Nizami bu yeni dövrdə, yeniyə münasibətdə ata-ana surətlərini də 
fərdiləşdirməyə nail olmuşdur. Məcnunun atası ilə Leylinin atası eyni xarakterli adamlar deyillər. 
Onlar hər ikisi köhnə dünyanın adamlarıdır. Lakin köhnədən möh- kəm yapışmaqda, yeniyə necə 
münasibət bəsləməkdə onlar bir- birindən seçilirlər. 

Nizami faciənin labüdlüyünü, onun xoşbəxt sonluqla qurtarmasının qeyri-mümkünlüyünü 
inandırıcı göstərmək üçün iki mühüm epizodu diqqətlə işləmişdir. Bunlardan biri Nofəllə bağlı 
səhnələrdir. Əgər ərəb rəvayətlərində Nofəl tarixi şəxsiyyət kimi vergi yığan bir dövlət 
məmurudursa, Nizami onu xeyirxah və məğlubedilməz bir sərkərdəyə çevirmişdir. Bu prosesin 
Nizamidən əvvəl gedib-getmədiyini, Nofəlin cəngavərə çevrilib-çevrilmədiyini dəqıq göstərmək 
mümkün deyildir. Ancaq aydındır ki, adi bir dövlət məmurunun işə qarışması və bir nəticə əldə 
edə bilməməsi ilə Nofəlin nəticəsiz müharibələri eyni deyildir. Nofəlin cəngavərə çevrilməsi 
Nizaminin apardığı yaradıcılıq işinin nəticəsidir. Nofəl qılıncın, gücün rəmzidir. Özünün 
dediyinə görə onun ordusu və qılıncı məğlubiyyət nə olduğunu bilməmişdir. O burada qalib 
gəlir. Lakin bu qalib sərkərdə elə bir qüvvə ilə üz-üzə gəlir ki, geri çəkilməli, üzr istəməli olur. 
Onun qələbəsi nəticəsiz qalır, qalib ovu əldən buraxır. Nofəl nə üçün, nəyə qarşı vuruşduğunu 
sanki əvvəl hiss etmir. O buna bənzər xeyirxah müharibələr etmiş, istədiyinə nail olmuşdur. 
Məcnunun xoşbəxtliyi isə Nofəl və Nofəllərin gücündən xaricdir. Məcnunun qarşısında duran 
sədd, onu Leylidən ayıran uçurum qılıncla aradan götürülə bilməz. Bunun üçün çox böyük 
zaman keçməli, insanların mövcud baxışları, görüşləri dəyişməli idi. Bir qılınc zərbəsi ilə 
Məcnun xoşbəxt ola bilməzdi. Məcnun faciəli ölümə, məhvə məhkumdur. Onun üçün xilas yolu 
yoxdur. Nofəl özü kimilərə, insana, məhəbbətə münasibətdə zəmanəsinin qanunları ilə yaşayan 
adamlara kömək edə bilərdi. O, Məcnunu, onun məhəbbətinin və dəliliyinin mahiyyətini 
anlamaqdan uzaqdır. Nofəl öz dövrünün qanunları çərçivəsində qəhrəmandır, xeyirxahdır, lakin 
Məcnunun faciəsi çərçivəsində o gücsüzdür. 

"Leyli və Məcnun" poemasında Nizami mövzu və ideya ilə əlaqədar yeni sənətkarlıq və üslub 
nümayiş etdirir. Bu poema "Sirlər xəzinəsi"nə, "Xosrov və Şirin"ə bənzəmir. Mənbələrdən gələn 
epizodlar, hadisələrin inkişafı ilə bağlı səhnələr, əlaqələr, dönüşlər, süjetə əlavə edilmiş boyalar, 
naxışlar ümumi ideyanın daha qüvvətli ifadəsinə yönəldilmişdir. Hadisələr bir şimşək kimi və 
ildırım sürətilə inkişaf edir. Bütün başqa əsərlərindən daha çox burada Nizami davamlı, arxayın, 
oxucunu rahat-rahat hadisələr izləməyə imkan verən ahəng və üslubdan qaçmışdır. Yığcamlıq və 
dolğunluq, əsas qayənin xatirinə bütün kənar söhbətlərdən qaçmaq "Leyli və Məcnun"u 
səciyyələndirən əsas keyfıyyətdir. 

Şair mövzuya uyğun bəhr, üslub, ahəng, hadisə və poetik dil tapmışdır. Poemanı oxuduqdan 
sonra adam istər-istəməz bu qənaətə gəlir ki, "Leyli və Məcnun" mövzusunu ancaq Nizami belə 
işləyərdi. Mövzu ilə bağlı epizodlardan bacarıqla istifadə edən şair onları müəyyən ölçüyə salır, 
hər biri yeni fikir, yeni mətləb aşılayır, mə- sələnin yeni-yeni cəhətlərini açır/ 

"YEDDİ GÖZƏL". "Yeddi gözəl" (1197) poeması sənətin ağır dolanbaclarında şərəfli bir 
yol keçən, zəncin yaradıcıhq təcrübəsi qazanan, müdrikləşən, həyat təcrübəsi və yaradıcı 
təxəyyülü kamilləşən Nizami yaradıcılığının qanuni nəticəsidir. Bu, əvvəlki poemaların təkrarı 
deyildir. Hər hansı mənbədən alınmış bir materialın, məzmunun nəzmə çəkilməsi deyildir. Bu, 
dahi Firdovsinin "Şahnamə"sində işlənmiş Bəhram Gur hissəsinin bir qədər dəyişdirilmiş 
variantı da deyildir. Bu, arayıb-axtarmaqdan doymayan, dərin düşüncəli bir alimin axtarışlarının, 
zəngin materialdan yonub, yoğurub yapdığı yeni canlı sənət heykəlidir.  

Mövzu Sasani hökmdarı V Bəhramın həyatı ilə bağlıdır. Lakin Nizami Bəhramın həyatını, 
fəaliyyətini nəzmə çəkmək, onun başına gələnləri büsbütün əks etdirmək istəməmişdir. Tarixi 
Bəhramı düşünmək və yaratmaq Nizaminin məqsədi deyildi. Poemanın süjetini yeddi gözəl xətti 
təşkil edir. Əsərin əsas qəhrəmanı Bəhramdır. Əsas hadisələr Bəhramın yeddi gözəlin şəklini 



görməsi, onları əldə etməsi, peşman olub, onlar- dan əl çəkməsi xətti ilə bağlıdır. Bu hadisələrin 
arasında Nizami tələsmir, arxayın epik bir vüsətlə hadisələri inkişaf etdirir. Bu ara hadisələrin 
özü də artıq, əlavə və kənar deyildir. Dəqiq və düşünülmüş şəkildə yeddi gözəl xəttini 
əsaslandırır, ona təbii bir axar verir. Nizami başlanğıcda Bəhramın anadan olması və Yəmənə 
gön- dərilməsini təsvir edir, bunun üçün səbəblər göstərir. Zahirən bu, yeddi gözəl xətti ilə 
əlaqəsi olmayan bir epizod kimi görünə bilər. Əslində isə bu epizod qəhrəmanı sürətlə yeddi 
gözələ doğru aparır. Qəhrəman yeddi gözəlin şəklini məhz Yəməndə olduğu vaxt Xəvərnəq 
qəsrində görür. Nizami burada da, qəhrəmanı Yəmənə gətirdikdən sonra da tələsdirmir. Sanki 
hadisələrin təbii axını üçün imkan verir. Bəhram ov edir, qəhrəmanlıq göstərir. Neman, Simnar 
əhvalatı başlayır. Lakin bunlar da əsas yeddi gözəl xəttinə doğru aparır. Simnarın tikdiyi 
Xəvərnəq qəsrində təsadüfən Bəhram yeddi gözəlin şəklini görür. Bu şəkillər onun arzularıdır, 
gələcək həyatının istiqamətinı müəyyənləşdirən bir təkandır, xəbərdarlıqdır. Bu şəkillər bir növ 
nağıllardakı aşiqə buta verilməsini xatırladır. Bununla Xosrovun yuxu görməsi hadisəsi təxminən 
eyni məqsəd daşıyır. Bəhram bu şəkilləri görən kimi Nizami onu Yəməndən İrana qay- tarmağa 
tələsir. Atasının ölümü, yerinə başqasının keçməsi hadisələri həm sürətləndirir, həm də ləngidir. 
Burada müvəqqəti olaraq yeddi gözəl unudulur. Qəhrəman və əsil hökmdar kimi Irana gələn 
Bəhram taxt-tacı ələ keçirdikdən sonra da yeddi gözəli xeyli müddət yada salmır. O, hələ həqiqi 
ədalətli hökmdar olduğunu, atasının yolu ilə getmədiyini sübut etməli idi ki, öz arzuları ilə 
məşğul olmağa haqq qazansın. Burada da ləngimə süjet dağınıqlığı yoxdur. Nizami əsas məqsədi 
yolundakı ləngimələri həyatın və sənətin qanunları ilə əsaslandırır. Bəhram hələ bütün əməl və 
hərəkətləri ilə özünün əsas simasını büruzə verməli idi. Çinlilərlə vuruş və qələbə, Fitnə epizodu 
və s. onun xarakterinin əsas xüsusiyyətini təsdiq üçün lazım idi. Bərkdən-boşdan çıxan Bəhram 
sanki qarşısında duran vəzifələri yerinə yetirdikdən sonra yeddi gözəl barədəki arzularını həyata 
keçirir. Simnar üç rəngli Xəvərnəq qəsrini tikmişdi. Burada, Bəhram gözəllərin ancaq şəklini 
görmüşdü. Lakin indi həmin şəkillər reallığa çevrilərkən üç rəngli üç günbəzli qəsr kifayət etmir. 
Simnarın vaxtilə Nemana dediyi sözləri indi işdə həyata keçirir. Bəhram üçün, yeddi gözəl üçün 
yeddi rəngli, yeddi günbəzli bir qəsr tikir. Yeddi rəng, yeddi planet, yeddi iqlim, yeddi gözəl, 
yeddi günbəz, yeddi gün, yeddi gözəlin danışdığı yeddi nağıl - Bəhramın rəngarəng işrətlər, 
sevinclər, arzular dünyası. Bu dünyanın qapısı açılan gündən ədalətin qapısı bağlanır. İşrət 
dünyasında günlər, illər keçirən Bəhram bu dünyada hər şeyi unudur, əfsanəvi nağıllar 
dünyasında yaşayır. Çin xaqanının yeni hücum xəbəri Bəhramı yenidən yeddi gözəl dünyasından 
ayırır. Xalqla yenidən qarşılaşmaq Bəhrama həqiqi çıxış yolunu göstərir. Burada da Nizami 
hadisələrə təbii axarı ilə getmək imkanı verir. Hər şey sanki təsadüfən baş verir. Çobanla 
Bəhramın qarşılaşması zahirən təsadüfdür, lakin zəruridir, ədalətli Bəhramın yenidən özünə 
qayıtmasıdır. Bəhram yeddi məhbusu dindirərək öz arzularının inkarını görür. Bəhramın işrət 
dünyası bir həftə göstərilsə də, bu müddətdə həbsxanalara düşənlərin zindan həyatı illərlə 
hesablanır. Axırıncı məhbusun yeddi il zindanda qaldığını öyrənirik. Deməli, Bəhramın yeddi 
gözəllə keçən işrətli günləri də illərlə çəkmişdir. Bunlar bir-biri ilə bağlıdır. Məhbuslarla söhbət 
Bəhramın səhvini üzə çıxarır, yeddi gözəllə bağlı sevinclər dünyasını rədd edir. Bəhram bundan 
sonra yeddi gözəldən və yeddi günbəzli qəsrdən imtina edir, ölkənin idarə işləri ilə məşğul olur. 
O ancaq bir məşğələni tərk etmir. Bu məşğələnin də xüsusi mənası vardır. Bəhram hərdənbir gur 
ovuna çıxır. Səhvini anlayandan sonra elə bil ki, Bəhram Nizamiyə lazım olmur. Onu gur ovuna 
çıxaran şair elə oradaca yoxa çıxarır. Poemanın bu şəkildə qurulan süjeti onun ideyasını da dəqiq 
aydınlaşdırır. Nizaminin məqsədi ədalətli hökmdar surəti yaratmaq olsaydı, yeddi gözəl xəttinə 
ehtiyac qalmazdı. Halbuki burada Bəhramın igidliyi, ədaləti və başqa keyfıyyətləri əsas qayəni 
aydın, şəksiz-şübhəsiz ifadəyə xidmət edir. Hökmdar nə qədər ədalətli olursa olsun, ölkəni daimi 
idarə ilə məşğul olmursa, işrətə başı qarışıb idarə işlərini hətta işıqlı, parlaq (Rast-Rövşən, 
zahirən belədir) adamlara etibar edərsə, ölkəsi dağılar, məhv olar. Şairə görə, hökmdarlıq ağır, 
çətin və məsul işdir. Bu işdə bir an belə laqeydliyə yol vermək, şəxsi arzular içində batıb qalmaq 
ən ağır və dəhşətli cinayətlərə aparır. "Yeddi gözəl" poemasını oxuduqca onun nə qədər dəqiq 
düşünülmüş, lakin hər cür sxematizmdən uzaq bir süjet əsasında yazıldığını daha aydın hiss 
edırik. Nizami İran hökmdarı Bəhramın həyat və fəaliyyətini əks etdirən bir əsər yaratmaq, 
bununla da Firdovsini təkrar etmək istəməmişdir. O, Firdovsiyə də məlum olan materiallar 
əsasında yeni tipli, heç kəs tərəfındən nümunəsi yaradılmayan bir sənət əsəri meydana 
çıxarmışdır. 

Süjetdə mühüm yeri yeddi gözəlin danışdığı yeddi hekayə təşkil edir. Poemanın az qala yarısı 
qədər olan bu hekayələr də süjetdəki vəhdəti pozmur. Hekayələrin mövzusu konkret olaraq 
Bəhramla bağlı deyildir. Bunlar ancaq ona danışılan hekayələrdir. Zahirən süjeti ləngidən, elə bil 



ki, hadisələrin inkişafını yarımçıq qoyan bu heka- yələr əslində süjetin ayrılmaz tərkib hissəsidir. 
Bu, qəhrəmanın da əsas hadisələrdən, dövlət işlərindən uzaqlaşması, sanki bağlı olduğu real 
həyatdan, qarşısında duran vəzifələrdən təcrid olunması, nağıllar, əfsanələr dünyasında yaşaması 
deməkdir. Bəhram real həyatdan uzaqlaşıb nağıllar dünyasına daldıqca, ölkənin işini unutduqca 
nağıllar da onu uzaqlaşdırır, başqa-başqa aləmlərə aparır. Bu, yuxudurmu, nağıldırmı, 
əfsanədirmi, - hər nədirsə əsas hadisələrlə bağlı deyildir. Bu əlaqəsiz hekayə uzandıqca 
Bəhramın idarə işlərindən uzaq düşməsi də artır, uzanır, fəryadlar, nalələr, şikayətlər, haraylar 
eşidilməz olur. Bu nağıllar bitəndə Bəhramın yeddi gözəl dünyası və poemada deyiləcək əsas söz 
sona yetir, hər şey aydınlaşır, Bəhramda əsl mənəvi oyanma başlayır. Bundan sonra Nizamiyə 
Bəhram lazım olmur. Ona lazım olan Bəhramın yeddi gözəllə bağlı həyatının mahiyyətini 
göstərmək, onu oyatmaq idi. Oyanmadan sonrakı Bəhramı Nizami tezliklə sıradan çıxarır. 
Qəbrin rəmzi ifadəsi olan bir mağarada onu elə yoxa çıxarır ki, heç izi də tapılmır. Burada da 
Nizaminin məqsədi aydındır. Süjetin bu şəkildə qurulması özü Nizaminin ədalətli hökmdar 
problemi ətrafında çox düşünüb-daşındığını göstərir. 

Nizaminin "Yeddi gözəl" poeması həyat haqqında aktual düşüncələrin nəticəsidir. Əsərin 
süjeti qurulanda da bu cəhət nəzərə alınmış, son dərəcə müasir, zəngin, həyatdan doğan bir 
poema yaradılmışdır. Şair poemanın incə süjetinə işarə edərək müqəddimə yazmışdır: 

Bircə qat telə çox gövhər düzmüşəm, 

Qorxuram qırılsın, xətər sezmişəm. 
Doğrudan da, poemanın yeddi gözəllə süjeti incə bir telə bənzədilə bilər. Bu tel əsərin zəngin 

məzmununu vahid bir mehvər ətrafında birləşdirmişdir. 
Zəmanəsinin eyiblərinə ayıq, tənqidi münasibət bir intibah şairi kimi Nizaminin səciyyəvi 

keyfiyyətlə-rindəndir. Təqdim etdiyi ideal nə qələr yüksək olursa olsun, bu idealı müasir dövrlə 
qarşılaşdırmaq, idealla həqiqət arasındakı dərin uçurumu göstərmək şairin əsərlərində bir ənənə 
halını almışdır. Nizami bəzən bir surətin simasmda idealla həqiqəti birgə təqdim edirsə, bəzən 
onları ayırır, zidd xarakterli surətlər kimi qarşılaşdırır, birinin digəri üzərində qələbəsini əks 
etdirir. "Yeddi gözəl"də bunun hər iki nümunəsinə rast gəlirik. Bəhram surətində bu məsələ bir 
cür işıqlandırılırsa, Rast-Rövşən, Neman (ata), Yəzdgürd surətlərində bu, nisbətən başqa cür 
qoyulur. Yəzdgürd Nizaminin qısa təsvirlərində zalım, qəddar bir şah kimi təqdim olunur. Onun 
hökmdarlıq dövrü qaranlıq gecəyə, özü daşa, tikana oxşadılır. Nizami Yəzdgürdü təsvir etmir, 
ancaq xatırladır. Bəhramla əlaqədar bəzi cəhətlərə əsaslanmaq üçün ondan söz açmalı olur. 
Yəzdgürdün zalımlığı iki faktın xatırlanması ilə nəzərə çatdırılır. O, zalım olduğu üçün övladı 
yoxdur, övladı olan kimi ölür. "Zülmün toxumundan göyərməz nəbat" - deyə şair övladlarının 
durmadığını Yəzdgürdün sonsuz zülmü ilə əlaqələndirir. Dahi şair bu kiçik işarədə Yəzdgürdün 
zalımlığı haqqında müəyyən təsəvvür yarada bilir. Yəzdgürdün ədalətsizliyi, zalımlığı o 
dərəcəyə çatır ki, onun ölümündən sonra iranlılar İran taxt-tacını Bəhrama vermək istəmirlər. 
Nəinki xalq, hətta hakim varlı təbəqələr Yəzdgürdün zülmündən, hakimiyyəti illərində törətdiyi 
cinayətlərdən o qədər əziyyət çəkmiş, dəhşətə gəlmişdir ki, Yəməndə böyüyən Bəhramın da atası 
kimi olacağını düşünür, özlərinə başqa şah seçirlər. El və qoşun Yəzdgürd nəslinə qulluq etmək 
istəmir. Bu fakt özü də feodal hökmdar kimi Yəzdgürdün zalım, qəddar olduğunu göstərmək 
üçün kifayətdir. Bu obrazda Nizaminin ancaq tarixi faktı qeydə alması yox, həm də müasir 
həyata müdaxiləsi, münasibəti əks olunmuşdur. Şairin Yəzdgürd surətində onun feodal 
gerçəkliyinə, xüsusən onun kölgəli tərəflərinə dərin nifrəti əks olunmuşdur. Xalqa və orduya 
zalım hökmdarlarla necə davranmaq üçün yol göstərilmişdir. 

Neman surətində isə feodal hakimlərin xarakterindəki ciddi bir qüsur göstərilmişdir. 
Nemanın Simnarla rəftarı ancaq əfsanə deyildir. Müasir həyatla bağlılıq, aktuallıq burada daha 
güclüdür. Saray və sənətkar problemi Nizami dövrü üçün də aktual idi. Nizami Nemanların əli 
ilə məhv edilən, onların şıltaqlığına, xudbinliyinə qurban gedən sənətkarların acı həyatını çox 
müşahidə etmişdi. Neman ümumiyyətlə götürüldükdə, ədalətli, səxavətli bir adamdır. Sənəti 
qiymətləndirməyi də bacarır. Simnarı böyük səxavətlə mükafatlandırması onun yaxşı cəhətidir. 
Lakin o eşidəndə ki, Simnar bundan gözəl bir qəsr tikə bilər, elə bir saray yaradar ki, yeddi rəngi 
olar, onda Nemanın əsil feodal siması, iç üzü açılır. Xəvərnəq kimi misilsiz bir sənət möcüzəsi 
yaradan Simnarı özbaşınalıq və qəddarlıqla məhv edir. Ancaq özünü, öz şöhrətini, adını düşünən 
bu feodal hakim sənətkarın taleyi ilə maraqlanmır, özünə haqq-hesab vermir, sənətə, insanlığa, 
xeyirxahlığa, hünərə qarşı ən böyük cinayət işləyir. "Günahı" Xəvərnəq kimi misilsiz bir sənət 
incisi, feodal Neman üçün şöhrət abidəsi yaratmaq olan Simnarın faciəli ölümü feodal gcrçəkliyi 
üçün adi, hər gün baş verən bir hal idi. Nizami Neman surəti ilə bu acı həqiqəti göstərmişdir. 



Bəhramın bir sıra hərəkətlərində də feodal gerçəkliyinin ciddi tənqidini görürük. Bəhram və 
Fitnə epizodu kiçik fərqlə Neman və Simnar əhvalatını xatırladır. Hər iki halda şıltaq və zalım 
hökmdar günahsız adamın ölümünə əmr verir. Birində hökm yerinə yetirilir, digərində ləngidilir 
və bu yolda təhlükə sovuşur. Lakin burada təşəbbüskar hökmdar olmur. Hökmdar hər iki halda 
hökmünü verir. Bəhram bu "ölümə" ötəri, ani olaraq təəssüflənir, sonra da hər şey unudulur. 
Nizami isə bir sənətkar kimi Bəhramın yaxasından əl çəkmir. Fitnəni sağ saxlayıb Bəhramla 
qarşılaşdırır. Adi bir kəniz və qadın, hökmdar Bəhrama səhv etdiyini başa salır, onu utandınr, 
xəcalət çəkməyə məcbur edir. Bu, əlbəttə, məsələnin başqa tərəfıdir. Bəhramın feodal hökmdar 
kimi verdiyi ədalətsiz fərman onun simasını, mahiyyətini daha da dəqiq açıb göstərir. Günlərini 
eyş-işrətlə yeddi gözəlin məclisində keçirib ölkəni unutması Bəhramın ciddi nöqsanıdır. 

Ədalətsiz siyasi rejimə şairin münasibəti Rast-Rövşən obrazında daha kəskin boyalarla ifadə 
edilmişdir. Rast-Rövşənlə bağlı əhvalat Nizamidən əvvəlki mənbələrdə də vardır. O cümlədən 
məşhur vəzir Nizamilmülkün "Siyasətnamə" əsərində bu epizod məhz Nizamidə olduğu şəkildə 
qeydə alınmışdır. Nizaminin xidməti ondadır ki, həmin epizodu əsərinin ümumi məzmunu və 
qayələri ilə əlaqələndirmiş və ona müasir ruh vermişdir. Rast-Rövşən vəzir olsa da, ədalətsiz 
quruluşu təmsil edir. Bütün əməlləri ilə insan, abadlıq, sevinc düşməni olan bu adam heç bir 
cinayətdən çəkinmir. Zülmkarlığını müxtəlif siyasi bəhanələrlə pərdələyir. Adamları məhv 
etmək, zindanlara salmaq, var-dövlətini əlindən almaq üçün müxtəlif vasitələrə əl atır. Abad bir 
ölkəni xarabazarlığa çevirir. Nizami Rast-Rövşəni oxuculara belə təqdim edir: 

Eşitmişəm şahın, üzlərdən iraq,  
Bir vəziri vardı Allahdan uzaq.  
Rast-Rövşən qoymuş adını, düzü,  
Bu addan uzaqdı olduqca özü.  
Düzlükdən yuxaydı, nazikdi qat-qat,  
Düzlüyü əyrilik, işığı zülmat. 

Rast-Rövşən özü zalım olmaqla kifayətlənmir. Başqalarını, o cümlədən şahın naibini də bu 
işə qoşur. O, naibi belə bir fıkirlə aldadır ki, guya "rəiyyət" nə qədər zəif və xar olsa, ölkə o 
qədər möhkəm olar". Nizaminin təsvirində Rast-Rövşən ədalətsiz hakimiyyətin törətdiyi 
cinayətləri bütün dəhşəti ilə nəzərə çatdırır. Həbslər, talanlar, qarətlər, hədə-qorxular, gizli 
ölümlər, dillənənin məhv edilməsi, adamların evlərini tərk edib qaçması, əkinlərin başsız 
qalması, əhalinin dəhşətli şəkildə yoxsullaşması-- Rast-Rövşənin törətdiyi bu cinayətlər 
Nizaminin yaxşı müşahidə etdiyi, gördüyü mənzərə idi, ədalətsiz  ictimai-siyasi rejimin cəsarətli 
sənətkar qələmi ilə ittiham aktına çevrilməsi idi. Bəhram bu həqiqəti uzun müddət dərk etmir. O, 
işrətdən ayrılanda xəzinəni boş, ölkəni xaraba, ordunu dağılmış görür. Vəzirin qorxusundan heç 
kəs yaranmış vəziyyət haqqında həqiqəti deyə bümir. Yeddi məhbusun hekayəti onun törətdiyi 
cinayətlərin tipik nümunələridir. Vəzir birinci məhbusun qardaşını öldürüb varını əlindən almış, 
qardaşı üçün ağladığı, şivən qopardığı üçün onu zindana saldırmışdır. İkinci məhbusun gözəl bir 
bağı varmış, Rast-Rövşən həmin bağa sahib olmaq üçün sahibini zindana atdırmışdır. Üçüncü 
məhbus cavahirat taciri imiş. Onun mirvarilərini əldə etmək istəyən vəzir taciri cani adlandıraraq 
zindana saldırır. Dördüncü məhbusun sevgilisini əlindən alıb, özünü isə zindana atdırır. Beşinci 
məhbus rəsədxana rəisi, altıncı məhbus igid bir əsgər, yeddinci məhbus isə doğruçu, həqiqətçi, 
gözütox, heç nəyi olmayan bir zahiddir. Rast-Rövşən bunların hamısını müxtəlif səbəb və 
məqsədlərə görə zindana salmış, zülm göstərmişdir. 

İstər məhbusların şikayətləri, istər Nizaminin təsvirləri göstərir ki, şair Rast-Rövşən surətini 
yaradarkən real həyatdan çıxış etmiş, müasiri olduğu feodal gerçəkliyinin dəhşətli mənzərəsini 
yaratmışdır. Bəhram Rast-Rövşənin cinayətlərini bilərkən ona çox qəzəblə- nir. Yenə yuxarı başa 
keçmək istəyən Rast-Rövşəni görəndə Bəhram qəzəbini saxlaya bilmir, çığıraraq vəzirə deyir: 

El xaraba olub, səbəbi sənsən,  
Yurd bəzəksiz qalıb, viran edənsən.  
Qoydun quru yerdə talayıb məni,  
Gövhərlə doldurdun öz xəzinəni.  
Nə rast, nə rövşənsən, aydınlıq itdi,  
Getdi işıqlıq da, düzlük də getdi.  
Səndən qoşun, xəznə əziyyət almış,  
Nə ordu, nə xəznə yerində qalmış. 

Bəhramın dediyi bu sözlər humanist Nizaminin sözləridir. Əsrin Bəhramlarından belə sözlər 
və əməllər gözləmək çətin idi. Onlar daha çox Rast-Rövşənə bənzəyə bilərdilər. Nizami 



Bəhramı romantik boyalarla verdiyi üçün çox vaxt onu öz ideyala- rının ruporuna 
çevirir. Onda olmayan, lakin olması arzu edilən hərəkət, əməl və sözləri ona aid edir. 
Romantik bir sənətkar kimi Nizami bu cür hərəkət etməli idi. Böyük sənətkarın xidməti 
ondadır ki, zülmə əsaslanan ictimai gerçəkliyin eybəcərliyini, şərini göstərməkdən və 
kəskin şəkildə tənqid etməkdən çəkinməmişdir. O, ancaq romantik arzular, ideallar 
sərhədində dayanıb qalmamışdır. Onun özü kimi romantik qəhrəmanları da şərə qarşı 
amansız olmuşlar. 

İntibah dövründə xeyirlə şərin mübarizəsi və xeyirin qələbəsinə inam məsələsi 
mühüm yer tuturdu. "Yeddi gözəl” poemasında da bu məsələyə geniş yer verilmişdir. 
Xeyirlə şərin mübarizəsi və xeyirin qələbəsinə inam əslində "Yeddi gözəl"in əsas 
pafosunu təşkil edir. Poemadakı hekayələrin bu baxımdan təhlili fıkrimizi təsdiq edə 
bilər. Yeddi gözəlin danışdığı hekayələr müxtəlif cəhətlərdən xeyirin şər üzərində 
qələbəsini göstərir. “Qara geyimli hind qızının nağılı” xalq ədəbiyyatından alınmışdır. 
Məşhur "1001 gecə" nağıllarında da buna bənzər hekayə vardır. Nizami bu məlum süje- 
tin əsas qayəsini saxlamaqla ona yüksək poetik məzmun vermişdir. Hekayədə utopik, 
ideal, cənnət kimi gözəl bir yer təsvir olunur. Dəhşətli sınaqlardan sonra gəlib bura 
çatan insan ömrü boyu arzuladığı, xəyalən can atdığı bir yerə düşür. Hava, gül-çiçək, 
bağ-bağça, gözəl qızlar ideal bir məkana çevirmişdir. Lakin bu gözəllik müvəqqətidir, 
onu əbədiyyətə çevirmək mümkün deyildir. İnsan bir an içində bunu vurub məhv edir. 
Bu gözəlliyin yerində ancaq bir xaraba və qara paltar görür. Səbirsizlik, tamahını, 
şəhvətini, şıltaqlığını zorlaya bilməmək, tamah və şəhvət ucundan inad göstərmək hər 
şeyi alt-üst edir. Cənnət cəhənnəmlə, sevinc yasla əvəz olunur. Hekayədə dərin fəlsəfı 
məzmun gizlənmişdir. 

"Kənizsatan padşahın hekayəsi"ndə hadisələr nisbətən real zəminə qaytarılır. 
Hekayələr içərisində verilmiş "Süleyman və Bilqeys" hekayəsində şikəst uşağm 
timsalında insan cəmiyyətindəki şikəst münasibətlər, bu münasibətlərin səbəbi 
göstərilmişdir. İraq şahının aldığı və sevdiyi kəniz onun idealına hər cəhətdən 
uyğundur. Əvvəlki qudurğan kənizlərdən fərqli olaraq onda sevən qadına məxsus 
sifətlər ən gözəl şəkildə təzahür etmişdir. Sarayda olan qarının köməyi ilə şah istədiyinə 
nail olur. Təhlükə sovuşur. Hekayədə ailə və məişət problemlərinin incə nöqtələrinə 
toxunulmuş, humanist ideallar ifadə olunmuşdur.  

"Bişr və Məlixa" hekayəsində hadisələr daha mürəkkəb planda verilmişdir. Bişr və 
Məlixa iki müxtəlif təbiətli adamlardır. Bişr dindardır, hər şeyi Allahın hökmü ilə izah 
edir. Məlixa alimdir, yağışın, küləyin, dağın, dərənin əmələ gəlməsi haqqında dövrü 
üçün əhəmiyyətli elmi mülahizələr irəli sürür. Bu cəhətdən Məlixa Bişrdən üstündür. 
Lakin insan kimi Bişr Məlixadan daha üstündür. Bişr xeyirxahdır, insana, gözəlliyə 
inanır. Məlixa insana inanmır, onda ancaq şər, kələk görür. Nizami alim Məlixanın 
elminin də məhdud olduğunu göstərir. Elmi, biliyi ilə fəxr edən bu adam adi su 
quyusunu su dolu qabdan seçə bilmir, yanlış təsəvvürün qurbanı olur. Vaxtilə Bişrin 
təsadüfən görüb sevdiyi qadın insan idealının rəmzidir. Məlixa insana inandığı üçün 
həmin qadından məhrum olur. Bişr isə xeyir düşündüyü üçün həmin qadın məhz ona 
qismət olur. Sanki div əlində əsir olan gözəl qadın divdən xilas olur, xeyir mələyə 
qovuşur. Bişrin qəhrəmanlığı, ucalığı onun insanlığında, gözütoxluğunda, insana 
inamındadır. 

Rus qızının söylədiyi hekayədə işığın, xeyirin parlaq qələbəsi əks etdirilmişdir. Gözəllik 
və idealı təmsil edən rus qızı özünü gizlətmir, bu ideala çatmaq üçün hünər və ağıl 
tələb edir. Ağılsız, hünərsiz olanlar bu yolda məhv olurlar. Müdrik bir qocadan dərs 
alan, qızın şərtlərini yrinə yetirən, sirli qalaya yol tapan, müəmmalı suallarına cavab 
verən şahzadə gənc isə ideala çatmağa layiq və qadir bir qəhrəman kimı göstərilir. 
Şahzadə qızın qoyduğu çətin şərtlər namərdliyə, ləyaqətsizliyə, ağıl və insanlıq 
baxımından şər nümayəndələrinə qarşı yönəlmişdir. Onları ancaq mərdlər, xeyir 
nümayəndələri yerinə yetirə bilərlər. 

Belə bir qalaya girər mərd kişi,  
Bura girmək deyil namərdlər işi. 

Burada oğlanla qızın qovuşması xeyrin, idealın şərə qalib gəlməsinin yeni parlaq 
təzahürüdür. İnsanın və insan ağlının təsdiqidir. 

"Mahanın hekayəsi"ndə xeyirlə şərin zahirən fantastik boyalarla işlənmiş, əslində real 
həyatla, zamanla bağlı yeni bir görüşü əks etdirilmişdir. Burada fantastika real 



həyatdan törəyir və ona qayı- dır. Mahanla qarşılaşan, qulyabanılar şəklində ona 
görünən varlıqlar əslində insanlardı. Həyatda, insanlarda gördüyü şər onun yorğun, 
xəstə xəyalında qulyabanılaşmış, fantastik şəkil almışdır. Onu şəhərdən çıxaran dostu, 
rast olduğu qoca ər-arvad, yedəyində boş at aparan atlı adam, qoca bağ sahibi, oradakı 
gözəl qızlar Mahanın öz evində, ailəsində ona rast ola biləcək adamlardır. Mahan 
adamlarla yaxın olduqca onların mənəvi aləmində dəhşətli bir şər görmüş, bu şər onu yerindən 
oynatmış, dəhşətlənmiş xəyalında qulyabanılar haqqındakı mövhumi təsəvvürlərlə birləşmiş, 
qəribə bir sintez yaratmışdır. Mahan tacirdir. Onun bağlı olduğu mühitdə pulun pozucu təsiri 
görünür, daha çox iş görmüşdür. Mahan əvvəl son dərəcə gözəl zənn etdiyi qadına yaxınlaşdıqda 
onun dəhşətli bir ifritə olduğunu görür, dəhşətə gəlir. Gözəl qadın cildində görünən bu qulyabanı 
əslində insandır. Zahirən gözəl görünən, mahiyyəti etibarilə hər hansı qulyabanını kölgədə qoya 
bilən insandır. Mahan bu dəhşətli insan-qulyabanı şərindən Xızrın köməyi ilə xilas olur. 

"Xeyir və Şər" hekayəsində Şərin qəddarlığı, qeyri-insani hərəkətləri romantik bir yüksəkliyə 
qaldırılmış, onun Xeyir üzərində müvəqqəti qələbəsi göstərilmişsə də, Xeyirin qələbəsinin 
labüdlüyünə inam daha güclü verilmişdir. Xeyiri Şərin cinayətlərindən hər hansı fantastik qüvvə 
və qəhrəman deyil, xalq nümayəndələri, torpaq, su, ağac xilas edir. Şərin əli ilə gözləri çıxardan, 
susuz səhrada az qala məhv olan, xilasına heç bir ümid qalmayan, buna görə də Şər tərəfındən 
qarət edilən Xeyir yenə sağalır, ayağa qalxır, ucalır, Şərin acınacaqlı, miskin ölümünün şahidi 
olur. Antik Şərq mədəniyyəti və fəlsəfı baxışları ilə bağlı olan Xeyirin ölməzliyinə, Şər üzərində 
qələbə çalacağına güclü inam intibah dövrünün dahi şairi Nizami tərəfındən bir daha yüksək 
sənətkarlıqla qələmə alınmışdır. Xeyir ona görə məhv olmur və Şərə qalib gəlir ki, onun 
arxasında sadə xalq dayanır. Şərə yad olan məhəbbət dolu ürəyi, gözəlliyi duymaq, 
qiymətləndirə bilmək qabiliyyəti ilə. 

Ağ rənglə bağlı olan sonuncu hekayə əvvəlkilərdən daha artıq həyati olması ilə seçilir. Şəhər 
kənarında bağlı olan gənc, ağıllı, gözəl, pəhrizkar, şəhvətdən uzaq bir adamdır. Bağında 
toplanmış şəhər qızlarını görən gənc öz təbiətinə zidd gedir, onda şəhvətlə bağlı şər baş qaldırır. 
O dönə-dönə şər iş tutmağa çalışırsa da, mümkün olmur. Hər dəfə təbii, ondan asılı olmayan, ona 
qarşı çevrilməyən bir hadisə ona mane olur. Gənc, səhv hərəkətindən peşman olur, sevdiyi qızla 
rəsmi şəkildə evlənir. Burada da xeyir şərə, təmizlik şəhvətə qalib gəlir. Daha çox lirik hekayə 
təsiri bağışlayan bu parçada Nizaminin sevgiyə, ailəyə sağlam münasibəti ifadə olunmuşdur. 

"Yeddi gözəf'dəki bütün hekayələr poemanın ümumi qayələri ilə birləşərək müxtəlif 
şəkillərdə xeyirin şər üzərində qələbəsini təsdiq edir, insana və insanda gözəlliyin qələbəsinə 
inamı göstərir.  

"Yeddi gözəl”'də bütün surətlər eyni dərəcədə geniş və çoxplanlı təsvir edilməmişdir. Əsas 
diqqət Bəhram Gur surəti üzərinə cəmlənmişdir. Bütün qalan surətlər onun həyat yolunda və ya 
başqa şəkildə onunla əlaqələnir, onu daha aydın və ətraflı səciyyələndirməyə kömək edir. 
Yəzdgürd, Neman, Fitnə, Çoban, Rast-Rövşən, Çin xaqanı, Mənzər, Şidə, Simnar və başqa 
surətlər ilk növbədə ideal surət kimi yaradılan Bəhram Guru daha yaxşı başa düşməyə kömək 
edir. Bu surətlər Bəhram Gur üçün mühit, həyat, fon təşkil etməklə bərabər müstəqil əhəmiyyətə 
malikdirlər. Bəhram Gur bu surətlər dünyasında hərəkət etməklə onlardan fərqlənir. Onlar özləri 
də biri digərinə oxşamır. 
 


