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N.GƏNCƏVİNİN “İSKƏNDƏRNAMƏ” POEMASI. NİZAMİ İRSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ  
 
 
 
“İskəndərnamə” poeması Nizami yaradıcılığının əzəmətli yekunudur. Həcmcə də şairin ən 

böyük əsəridir. Əsərin əsas qəhrəmanı tarixi şəxsiyyət olan Makedoniya hökmdarı və fateh kimi 
tanınan İskəndərdir. 

İskəndərin ölümündən bir qədər sonra Klitarx və Onesikrit onun tərcümeyi-halını yazmağa 
təşəbbüs göstərmiş, Plutarx və başqa tarixçilər bu tərcümeyi-halı da genişləndirməyə və 
dəqiqləşdirməyə çalışmışdır. İlk vaxtlar İskəndər Şərq mənbələrində şər qüvvə, dağıdıcı bir 
işğalçı kimi təqdim edilir. Hətta sonralar da zərdüştiliklə bağlı olan bəzi ərəbdilli İran müəllifləri 
də İskəndərin qurucu yox, dağıdıcı olduğunu yazırlar. İskəndərə olan bu münasibət get-gedə 
dəyişir, öz hakimiyyətləri sarsılan Misir və İran aristokratiyası onu misirliləşdirməyə, 
iranlılaşdırmağa cəhd göstərir. Bunun üçün İskəndərin yeni tərcümeyi-halları meydana çıxır. 

Bizə çatan şəkildə "İskəndərnamə" iki kitabdan ibarətdir. Birinci hissə "Şərəfnamə", ikinci 
hissə isə "İqbalnamə" adlanır. Tarixən bu adlar müxtəlif şəkillərdə qeyd edilsə də, istər şairin 
öz qeydləri, istərsə də hissələrin məzmunu yuxarıda göstərilən adların doğruluğunu aydın 
göstərir. "İqbalnamə"nin özünü iki hissəyə ayırmaq olur. Birinci yarısında İskəndərin bir alim 
kimi yetişməsi əks etdirilirsə, ikinci yarısında onun peyğəmbərliyə çatması, bir peyğəmbər kimi 
gördüyü işlər təsvir edilir. 

"Şərəfnamə" həcmcə əsərin ən böyük hissəsidir. Burada İskəndərin doğulması, məktəbə 
getməsi və ilk hərbi səfərləri, müharibələri əks etdirilir. Nizaminin sələflərindən fərqli bir yolla 
getdiyi ilk sətirlərdən diqqəti cəlb edir. Nizamiyə qədərki əsərlərdə onun mənşəyini təəssüb hissi 
ilə müxtəlif yerlərə bağlayırlar. O cümlə- dən böyük Firdovsi İskəndəri II Daranın oğlu sayırdı. 
Nizami bu yalanları rədd edərək İskəndərin Feyləqusun (Filippus sözünün ərəb qrafıkasında 
təhrif edilmiş formasıdır) oğlu olduğunu göstərir. Nizami İskəndərin mənşəyi haqqında iki 
versiyadan - Rum və İran versiyasından söhbət açır. Rum ağıllıları onu zahid bir qadının oğlu 
kimi göstərirlər. Guya qadın ağrı çəkərkən evindən və ərindən qaçaraq bir xarabalığa gəlir. Özü 
ölür, doğulan uşaq salamat qalır. Təsadüfən ovdan qayıdan Feyləqus ölmüş qadını, onun yanında 
acından barmağını soran uşağı görüb heyran qalır. Qadını dəfn etdikdən sonra uşağı oğulluğa 
götürür, özünə vəliəhd təyin edir. Nizami atəşpərəst, yəni iranlı müəllifın onu Daranın oğlu kimi 
göstərməsini də qəbul etmir. Bu məsələ Firdovsinin əsərində geniş verildiyi üçün üzərindən ötəri 
keçir. Dahi şair bu yalanları rədd edib çoxlu mənbələrə əsaslanaraq İskəndərin Feyləqusun oğlu 
olması fikrinə tərəfdar çıxır. Bu, Nizaminin mövzuya yanaşma metodunu, həyat həqi- qətlərinə 
doğru təsvirə meyil etdiyini göstərir. Yeri gələndə "gözəl yalandan" qaçmayan şair özünü 
başlanğıcdan doğruluq tərəfdarı, həqiqət aşiqi kimi göstərir. Poemanın haşlanğıcında məsələnin 
belə qoyulması sonrakı hissələrində verilən hadisələrə də bir həqiqət kimi yanaşmağa yönəldir. 

İskəndərin Filippin (Feyləqusun) oğlu olduğu faktını dəqiqləşdirən, təsdiq edən şair 
özünəqədərki müəlliflərin toxunmadığı yeni bir məsələni də həll edir. O da İskəndərin təlim-
tərbiyəsi məsələsidir. Gələcəkdə hökmdar, alim, peyğəmbər sifətlərini özündə cəmləş- dirən 
İskəndər üçün bu vacib şərtdir. Nizami hər şeyi başlanğıcından düzgün başlamağı, 
göydəndüşmə, əsaslanmamış fıkirlərə yol verməmək üçün onun doğuluşu hadisəsindən sonra 
tərbiyə məsələsini aydınlaşdırmağı lazım bilir. İskəndər dünyaya gələndə hakim Nikomaxosun 
da oğlu olur. Onun adını Ərəstu qoyurlar. İskəndərlə Ərəstu birlikdə Nikomaxosdan dərs alır. 
Ərəstu atasından əlavə öyrəndiklərini İskəndərə öyrədır. İskəndər öyrənməyə səy göstərdikcə 
Nikomaxos da bir daha artıq bilik verməyə cəhd edir. Müəllimi, İskəndərə ölümü ərəfəsində 
vəsiyyət edir ki, Ərəstudan ayrılmasın, onu özünə vəzir edib məsləhətlərinə qulaq assın, 
müəllimin haqqını oğluna çatdırsın. İskəndər bu vəsiyyətə əməl edəcəyinə and içir və onu yerinə 
yetirir. Gələcək tədbirlərinin hamısında biz onu Ərəstu və başqa alimlərlə məsləhətləşən, onların 
məsləhətləri ilə hərəkət edən bir hökmdar kimi görürük. Bu cəhət onu qələbə- lərdən qələbələrə 
doğru aparır. Nizamiyə qədərki müəlliflərdə İskəndərin qələbələrinin belə əsaslandırıl-masına 
rast gəlmirik. Firdovsinin "Şahnamə"sində Əristalis (Aristotel) adına rast gəlsək də, orada 
hakimiyyət və elm məsələsi belə real şəkildə qoyulub həll edilmir. Bu ilk epizodlarda oxucu, 
İskəndərin hakimiyyət üçün necə hazırlaşdığının şahidi olur. Nizami burada sanki əfsanəvi 
İskəndər kimi adlı-sanlı bir hökmdar olmağın yolunu göstərir. Feyləqus kimi ədalətli, ağıllı, 



sülhsevər bir hökmdarın ailəsində doğulmaq, uşaq- lıqdan at minməyi, qılınc oynatmağı öyrənib, 
dövrünün ən yaxşı alimlərindən dərs almaq, Ərəstu kimi antik dövrün daha bir zəkası ilə bir 
ycrdə oxumaq onun təbiətindəki tükənməz imkanları üzə çıxarır, gələcək qələbələri üçün zəmin 
yaradır. 

"Şərəfnamə"də təsvir edilən epizodlar da qəhrəmanın hərəkətlərini əsaslandırır və təsdiq edir. 
Poemanın birinci hissəsi bir neçə irihəcmli epizod üzərində qurulmuşdur. İskəndərin Misir, İran, 
Bərdə, Hindistan, Çin (Türküstan) səfərləri, ruslarla müharibəsi və zülmət aləminə səfəri 
"Şərəfnamə"nin əsas sütunlarıdır. İskəndər bu səfərlərin heç də hamısında ədalətli hökmdar kimi 
görünmür. Misir və İran səfərlərində gördüyümüz İskəndərlə, Hindistan və Çin səfərlərində 
gördüyümüz İskəndər başqa-başqa adamdır. O, hind hökmdarları Keyd və Furu heç bir hüququ, 
ixtiyarı olmadan hədələyir, Çin xaqanından 7 ilin xəracını tələb edir, yoxsa müharibə edəcəyini, 
ölkəsinə divan tutacağını bildirir. Zülmətə səfərdə isə xəyali qüvvələr tərəfindən acgözlükdə, 
tamahkarlıqda təqsirləndirilir, onun əbədi həyat qazanmaq arzularına istehza edilir. Nüşabə onun 
qarşısına xörək yerinə dörd qabda daş-qaş düzdürür, sanki bununla əməllərinin mahiyyətini açır. 
Nizami hər bir epizodda qoyulan məsələ ilə əlaqədar İskəndərin xarakterini yeni şəkildə təqdim 
edir. "Şərəfnamə"də İskəndərdən başqa Dara, Pələngər, Nüşabə, Çin xaqanı və digər maraqlı 
surətlər də vardır. 

Daranın simasında dövrünün despot şahlarının obrazını yaradan Nizami onu hər cəhətdən 
tərksilah edir. Onun hər bir hərəkəti, hər bir sözü zülm və haqsızlıqlardan xəbər verir. Daranın 
İskəndərə məktubu nə qədər təkəbbürlü, hədələyici ruhda yazılmışsa, İskən- dərin məktubu bir o 
qədər uzaqgörənlik, ağıl və tədbirlə düşünülmüşdür. Daranın öz adamları etiraf edirlər ki, onun 
dövründə elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, ictimai xaos yaranmışdı, insanlar öz peşələrindən xeyir 
görmürdülər, yaxşılar pislərin əllərində qalmışdı, heç kəsin canı və malı amanda deyildi, 
bədgövhər adamlara ixtiyar verilmişdi, böyüklərin taxtını alçaqlara tapşırmışdı, hər bir sənət 
bərbad olmuşdu, peşəkar peşəsini atıb başqa iş görürdü, çöllü pəhləvanlıq edir, şahzadələr qoyun 
otarırdı, əkinçi əsgər olmuşdu, əsgər əkinçilik edirdi. Əgər insanlar öz peşəsini atarsa, dünyanın 
abadlığı itər. Daranın əməlləri onu məğlubiyyətə gətirib çıxarır. Maraqlı burasıdır ki, döyüşdə 
igidlik göstərən Dara düşmən tərəfindən yox, öz adamları tərəfindən öldürülür. Özünə ən yaxın 
hesab etdiyi iki sərkərdəsi onu qətlə yetirir və bunun müqabilində İskəndərdən danışdıqları kimi 
ənam istəyirlər. Bu fakt bir daha göstərir ki, Nizaminin yaratdığı Dara bir növ öz əməllərinin 
cəzasını alır. Xalqın, ağıllı adamların rəyi ilə hesablaşmamaq, xalqı ədalətsiz müharibələrə cəlb 
etmək, onların həyatı ilə oynamaq Daranın ən böyük qüsurlarından biridir. Lakin Daranın ən 
böyük qüsuru onun ən yaxşı adamları incidib özündən uzaqlaşdırması, alçaq adamları böyüdüb 
onlara etibar etməsidir. Onun faciəli ölümünün də əsas səbəblərindən biri budur. 

"Şərəfnamə"nin ən yeni, orijinal surətlərindən biri Nüşabədir. Əvvəlki əsərlərində Şirin, 
Leyli, Fitnə kimi ağlı, fərasəti, insanlığı, tədbiri ilə kişilərdən daha yüksəkdə duran maraqlı qadın 
surətləri yaradan Nizami bir daha bu məsələyə qayıdır: 

Erkək tinətliyəm, olsam da qadın,  
Hər işi bəllidir mənə dünyanın.  
Mən də bir aslanam, düşünsən bir az,  
Aslaıun erkəyi, dişisi olmaz - 

deyərək İskəndər kimi alim, aqil, qadir bir dünya fatehinə meydan oxuyan, onu öz qarşısında diz 
çökdürən Nüşabə Nizaminin qadın qəhrəmanları arasında xüsusi yer tutmaqla böyük şairin 
qadına münasibətindəki yeni cəhətləri açıb bizə göstərır. Nüşabə də Şirin və Məhinbanu kimi 
Bərdə hakimidir, onun sarayında ancaq qadınlar qulluq edir. Nüşabə ölkəsini ədalətlə idarə edir, 
adamlar göndərərək ayrı-ayrı ölkələrin hökmdarlarının surətini çəkdirir və onları öz sarayında 
saxlayır. İskəndər elçi sifəti ilə Nüşabənin sarayına daxil olarkan elçi kimi yox, şah kimi hərəkət 
edir, taxta sarı yeriyir, Nüşabə ilə qürurla danışır. Nizami tərəfındən böyük psixoloji ustalıqla 
verilmiş bu hadisələr Nüşabəni şübhəyə salır, o, İskəndəri tanıyır. İskəndər İskəndərliyini dana 
bilmir. Nüşabə İskəndərin surətini görəndə o, artıq məhv olduğunu düşünür. Lakin ağıllı Nüşabə 
İskəndəri məhv etməyə, ona qalib gəlməyə imkan olduğu halda onu öldürmür, İskəndərin 
simasında özünə qüdrətli bir dost qazanır. Doğrudan da, dünyanın işlərindən agah olan 
Nüşabənin bu hərəkəti gələcəkdə ruslarla müharibə zamanı onu fəlakətdən qurtarır. Digər 
tərəfdən insan, humanist Nüşabə məhz belə hərəkət etməli, düşmənə ağıl və tədbirlə qalib 
gəlməli, ölüm və qətlə yol verməməli idi. Bu, onun nəcib insani keyfıyyətlərinə bir ləkə ola 
bilərdi. Nizami Nüşabəni də başqa əsas qadın obrazları kimi gözəllik, insanlıq, ədalət, mərdlik 
mücəssəməsinə çevirir. 



"İskəndərnamə"nin "İqbalnamə" adlanan ikinci hissəsində Nizami ictimai, fəlsəfı 
düşüncələrə üstünlük vermiş, daha mürəkkəb yaradıcılıq axtarışları apararaq insan ağlının 
təntənəsini, insan təbiətinin qadir olduğu ən vacib bəşəri duyğuları əks etdirməyə, həyat və ölüm, 
insan və təbiət, hökmdar və cəmiyyət, yaradılış və dünya, elm və din, kimyagərlik və var-dövlət, 
ağıl və əxlaq və s. bu kimi çoxlu məsələlərlə əlaqədar dövrünün ən qabaqcıl elmi görüşlərini saf-
çürük etməyə çalışmışdır. "İqbalnamə" özlüyündə iki hissəyə ayrılır. Birinci hissədə İskəndər 
alim kimi verilir. Keşməkeşli, ağırlı-yüngüllü hərbi səfərlərdən qayıdan İskəndər vətəni 
Yunanıstanda bir müddət dinc həyat keçirir. Müxtəlıf dillərdəki kitabları tərcümə etdirir, elmə, 
biliyə böyük qiymət qoyur, özü öyrənməyə, bilməyə can atır. Özünü alim- lərlə əhatə edir, elmə 
və alimə hamıdan çox hörmət göstərir: 

Əmr etdi, verildi belə bir fərman:  
"Alimdir gözümdə ən əziz insan!  
Elmlə, hünərlə! Başqa cür heç kəs  
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz!  
Rütbələr içində seçilir biri –  
Hamıdan ucadır alimin yeri!" 

Qəhrəmanın verdiyi bu fərman onun xarakterini, fıkir və meyillərinin istiqamətini 
müəyyənləşdirmək üçün çox səciyyəvidir, surətin inkişafına uyğundur. "İqbalnamə"də Nizami 
qarşısına qoyduğu məqsədəuyğun süjet qurur. İskəndərin bir alim kimi yetişib kamala çatmasını 
müəyyən, sadə bir hadisə kimi yox, mürəkkəb bir proses kimi göstərir. Müxtəlif dillərdən yunan 
dilinə tərcümə etdirdiyi kitablar, başına topladığı dərin zəkalı alimlər onun alim kimi 
yetişməsində müəyyən rol oynasalar da, burada həlledici amil müxtəlif, rəngarəng, ibrətamiz 
həyat hadisələri olur. Sanki kitablardan, alimlərdən əldə etdiyi biliklər ona ancaq yol göstərir, 
əsil biliyi isə, o, həyatın keşməkeşli hadisələrindən alır. Bu mürəkkəb yetişmə prosesini vermək 
üçün Nizami əsərini müxtəlif hekayələr üzərində qurur. Hər bir hekayədə danışılan hadisə, ondan 
çıxan nəticə İskəndəri bir qədər təkmilləşdirir, elmi biliklərin zirvəsinə çatdırır. Müx- təlif şifahi 
və yazılı mənbələrdən alınan bu hekayələr mövzu və ideya baxımından mürəkkəbə doğru hərəkət 
edir. 

"İskəndər ilə çobanın dastanı", "Arşimideslə çinli kənizin hekayəsi", "Qiptili Mariyənin 
hekayəsi və onun kimyagərliyi", "Fağır çörəkçinin hekayəsi və onun varlanması", "Alimlərin 
Hörmüzü inkar etmələri və həlak olmalarının hekayəti", "Əflatunun çalğı aləti qayırması", 
"Əflatunun keçmişdən hekayə söyləməsi", "İskəndərlə Sokratın əhvalatı" kimi hekayələr 
vasitəsilə şair həyatın, cəmiyyətin müxtəlif problemlərinə toxunur, qəhrəmanın ibrətli hadisələr 
axarında alim kimi yetişdiyini göstərir. 

"İqbalnamə"nin birinci hissəsi "İskəndərin yeddi alimlə xəlvətə çəkilməsi" bəhsi ilə 
yekunlaşır. Özünü dövrünün ən zəkalı alimlərindən biri kimi tanıtdıran İskəndər Əflatun 
(Platon), Ərəstu (Aristotel), Valis (Miletli Fales), Fərfuriyus (Porfiri), Bəlinas (Plin), Sokrat, 
Hermes kimi tanınmış şəxsiyyətlərlə bir xəlvətə çəkilib dünyanın yaradılması haqqında elmi 
söhbət və fıkir mübadiləsi aparır. Bu, “İqbalnamə"nin birinci hissəsinə, yəni İskəndərın bir alim 
kimi yetişməsinə inandırıcı bir tərzdə yekun vuran, onu tamamlayan, sənət- karlıq baxımından 
məharətlə düşünülmüş bir bəhs idi. 

"İqbalnamə"nin ikinci hissəsində Nizami öz qəhrəmanı İskəndərin inkişafındakı ən yüksək 
mərhələni - onun peyğəmbərliyini, ölümünü və ideal cəmiyyətlə qarşılaşmasını göstərmişdir. 
Nəsihətçiliklə səfərnaməçi-lik, sənətkarın həyatı ilə bağlı faktlarla birlikdə ümumbəşəri 
idealların tərənnümü bu hissədə mürəkkəb bir şəkildə birləşdirilmişdir. İskəndər dünya hökmdarı 
və alim olaraq qalır, lakin onun xarakterinə yeni bir keyfıyyət əlavə olunur, o həm də peyğəmbər 
olur, Allahm iradəsi ilə dünyanı dolaşaraq yer üzərində yaşa- yan bütün insanları həqiqət yoluna 
dəvət edir. Dünyanı dolaşan, qərbə və şərqə, cənuba və şimala doğru hərəkət edib insanları haqq 
və həqiqət yoluna çağıran İskəndər bir çox möcüzələrlə qarşılaşır, quruda və suda olan 
əsrarəngiz hadisələrlə üz-üzə gəlir, onların mahiyyəti, elmi izahı ilə maraqlanır, nəhayət, yer 
üzünün ən nadir "möcüzəsi" olan utopik Xoşbəxtlər ölkəsi ilə qarşılaşır. Təsadüfı deyil ki, 
İskəndər bundan sonra dünyanı bihudə gəzməkdən əl çəkir, ən nadir hadisələr zahirən adi 
görünən bu qəribə möcüzənin qarşısında qeyri-adiliyini itirir. Nizami Xoşbəxtlər ölkəsinin 
varlığını, mümkünlüyünü elə qəti, inandırıcı göstərir ki, onu başqa, varlığına şübhə olmayan 
faktlarla birlikdə elə məharətlə birləşdirir ki, oxucu belə bir ölkənin haradasa mövcud olduğuna 
inanır. Fikrin daha aydın olması, ideyanın daha da müasirləşməsi üçün şair bir-birinə zidd olan 
iki insan qrupu təsvir edir. Bu insanların bir qrupu insan adına ləkə olan vəhşi, adamyeyən, 



tənbəl, yırtıcı yəcuclardır. Dırnaqları ilə sərt qayaları didib-dağıdan bu adamların ayağı dəyən 
yerlər xarabazara çevrilir. İskəndər bir dağın başında peyğəmbər görmədən müsəlman olmuş 
xalqın xahişi ilə yəcucların qarşısını almaq üçün böyük bir sədd çəkir. Şərq mənbələrində 
İskəndər səddi kimi tanınan bu səddin əslində İskəndərlə əlaqəsi yoxdur. Həmin sədd 
İskəndərdən əvvəl çinlilər tərəfındən müdafıə məqsədilə tikilmişdir. Nizami həmin səddi 
İskəndərlə əlaqələndirən mənbələrdən, o cümlədən yazılı və şifahi əfsanələrdən istifadə edib 
müəyyən fıkirlərin inikasını nəzərdə tutmuşdur. Bu, dahi şairə Xoşbəxtlər ölkəsinin adamları, 
onların həyat tərzi, münasibətləri ilə təzad yaratmaq, həm də dünyanın möcüzələrindən birindən 
- Çin səddindən danışmaq üçün lazım idi. 

İskəndər Xoşbəxtlər ölkəsinə çatdıqda gördükləri onu heyrətə salır, gördüyü axar sular, 
məhsuldar tarlalar, hasarsız bağlar, çobansız sürülər, qapısı olmayan cənnət kimi abad şəhər, 
qıfılsız dükanlar - hamısı onu heyrətə gətirir. Ölkənin qocaları öz həyat tərzləri haqqında 
İskəndərə ətraflı məlumat verirlər. Həmin məlumatdan aydınlaşır ki, o, ölkənin əhalisi sinifli 
cəmiyyətin qayda-qanunlarına zidd olan prinsiplərin əsasında yaşayırlar. Onlar dindar və zəif 
adamlardır, düzlükdən tük qədər keçməzlər, əyrilik qapısını bağlamışlar, heç bir şey haqqında 
yalan danışmazlar, gecələr əyri yuxu da gör- məzlər. Faydasız sorğu-sual etməzlər, acizlərə 
kömək edərlər, dara düşənlərin xilasına çalışarlar, əgər birinə ziyan dəysə, onun zərərini 
kisələrindən ödəyirlər, heç kəsin malı başqasından artıq deyil, bütün malları bərabər bölürlər, 
başqasının ağlamasına gülmürlər, oğrulardan qorxuları yoxdur, nə şəhərdə darğaları, nə kənddə 
gözət- çiləri var, nə başqalarından oğurlayır, nə də onlardan başqaları oğurlayırlar. Nə evlərinin 
qıfılı, nə mal-qara və qoyunların gözətçisi var. Onların uşaqlarını Allah özü böyüdür. 
Heyvanlarının şir və pələnglərdən qorxusu yoxdur. Əgər onların qoyunlarına qurd toxunsa, 
oradaca ölüb gedər. Əgər onların tarlasından biri bir sünbül oğur- lasa, bir guşədən onun ürəyinə 
bir ox sancılar. Əkin vaxtı tarlanı səpib onu Allaha tapşırar, altı aydan sonra onu biçməyə 
gələrlər. Bu zəmilərdən onlar birə yeddi yüz məhsul alarlar. Onlar xəbərçilik bilməz, fıtnə 
axtarıb qan tökməz, bir-birinin qəminə şərik olar, birlikdə sevinərlər. Qızıl və gümüşə aldanmaz, 
onlara qiymət verməzlər. Bir-birindən heç nə əsirgəməzlər, qılınc gücünə bir-birindən heç nə 
almazlar. Vəhşi heyvanlar da onlardan qaçmaz. Onlardan ancaq ehtiyacı olan qədər ovlayarlar. 
Nə öküz və eşşək kimi çox yeyər, nə dodaqlarını isti-soyuğa bağlayarlar. Elə yeyərlər ki, 
istəsələr bir o qədər də yeyə bilsinlər. Ölənlər üçün ürəklərini sıxmırlar, çünki onun dərmanı 
yoxdur. Üzə deyilməyən sözü arxada deməzlər, başqasına gözətçi olmaz, nə yediyinə fıkir 
verməzlər. Yer üzünü dolaşan, insanları doğruluq, həqiqət yoluna çağıran İskəndər gördüklərinin 
qarşısında məəttəl qalır, çünki o, "Xosrovnamə"lərdə buna bənzər şeylər oxumamış, özü də 
görməmişdir.  

* * * 

Nizami irsinin öyrənilməsi öz dövründən başlamışdır. Şairlər, alimlər, təzkirə və tarix 
əsərlərinin müəllifləri onun haqqında heyranlıqla danışmışlar. XIII əsrdə yaşamış hind şairi Əmir 
Xosrov Dəhləvi onun şagirdi olmaqla fəxr etmiş və yazmışdır: 

Nizami hər sözü demiş birinci,  
Qoymamış cilasız qalsın bir inci. 

XIV əsr Azərbaycan şairi Əssar Təbrizi isə məsnəvinin Nizami ilə qurtardığını göstərmişdir. 
XV əsr özbək şairi Əlişir Nəvai isə "Xəmsə"ni bitirdikdə onun son səhifələrində maraqlı bir 
məclis təsvir etmişdir. Bu məclisin ən yuxarı hissəsində Nizami, Cami və Əmir Xosrov 
dayanmış, Nizami mərkəzdə göstərilmişdir. Onların arxasında isə Firdovsi, Ənvəri, Xaqani, 
Həsən Dəhləvi, Ünsüri və başqa Şərq şairləri təsvir edilmişdir. Nəvai bununla Yaxın və Orta 
Şərq poeziyasının tarixində Nizaminin yerini müəyyənləşdirmişdir. Bu qeyd Nizami irsinə orta 
əsrlərdə Şərqlə münasibətin ən yaxşı ifadəsidir. 

Nizami irsinin müasir tədqiqi macar alimi V.Baxerin "Nizami və əsərləri" monoqrafıyası ilə 
başlamışdır. İlk dəfə bu kitabda şairin öz əsərləri əsasında onun tərcümeyi-halı yaradılmışdır. 
Nizami əsərlərinin belə elmi-tənqidi mətnlərinin olmaması, əlyazmalarındakı təhriflər, müəllifın 
ilk dəfə belə işə girişməsi onun əsərində müəyyən səhvlərin olmasına şərait yaratmışdır. Bundan 
sonra Avropada Nizami irsinin sahəsində ciddi tədqiqatlar aparılmışdır. Ş.Riyo, Y.Rıpka, 
Houtsma, Q.Darab, Arberri, Levi, Krımski, Bertels və başqaları müəyyən işlər görmüş, 
əsərlərinin orijinalını, tərcümələrini çap etdirmiş, məqalə və oçerklər yazmışlar. 

İranda H.Vəhid Dəstgirdi, S.Nəfısi, Z.Səfa, R.Şəfəq, C.Məhcub, Foruzanfər, Hümai, 
Ə.Şihabi, M.Moin və başqaları Nizaminin həyat və yaradıcılığını öyrənmək sahəsində xeyli işlər 
görmüşlər. Vəhid Dəstgirdi Nizami irsini yeddi cilddə çap etdirmış, həyat və yaradıcılığı 



haqqında geniş oçerk yazmışdır. S.Nəfısi şairin lirik şeirləri ilə əlaqədar axtarışlarını və sənətkar 
barədəki monoqrafıyasını 1959-cu ildə çap etdirmişdir. M.Moin isə tədqiqatını "Yeddi gözəl”ə 
həsr etmişdir. Nizami irsinin tədqiqinə həsr edilmiş maraqlı əsərlərdən biri Misir alimi 
Əbdülnəim Həsəneynin "Nizami-əl- Gəncəvi" adlı irihəcmli monoqrafıyasıdır. Burada Nizami 
əsərlərinin mənbələri, əlaqələri, sufızmə bağlılığı haqqında maraqlı mülahizələr yürüdülür. Şairi 
tərki-dünya kimi göstərən Əbdülnəim Həsəneynin bu fıkri yanlışdır. 

Rusiyada Nizaminin irsinin ən yaxşı tədqiqatçdarından biri Bertelsdir. Onun Nizamiyə həsr 
etdiyi tədqiqatlar, o cümlədən "Böyük Azərbaycan şairı Nizami" (1940), "Nizami" (1948, 1956), 
"Nizami və Füzuli" kitabları nizamişünaslığın ən yüksək nailiyyətləridir. 

Sovet hakimiyyəti illərində Nizami irsinin Azərbaycanda öyrənilməsi sahəsində daha çox iş 
görülmüşdür. H.Araslının ("Şairin həyatı", 1941), M.Quluzadənin ("Nizami Gəncəvi", 1953), 
M.Rəfılinin ("Nizami Gəncəvi", 1941), M.Əlizadənin ("Nizami Gəncəvi", "Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi", 1960) kitabları ilə başlayan bu tədqiqat işləri get-gedə daha da genişlənmişdir. 
Qəzənfər Əliyevin "Şərq ədəbiyyatlarmda Xosrov və Şirin əfsanəsi", Əli Abbasovun "Nizami 
Gəncəvinin "İskəndərnamə" poeması", Q.Beqdelinin "Şərqdə Xosrov və Şirin mövzusu", 
X.Yusifovun "Nizaminin lirikası", Q.Cahaninin "Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami ənənələri", 
X.Hüseynovun "Sirlər xəzinəsi", N.Araslının "Nizami və türk ədəbiyyatı" kitabları bu sahədə 
aparılan işlərin genişliyini aydın şəkildə sübut edir. Nizami irsi bu gün də öz aktualhğı və 
müasirliyini saxlayır. 

 
 


