“ELM VƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR”
Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Jurnalı

“BİLİM VE İNOVATİF TEKNOLOJİLER
DERGİSİ”
Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi

“JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE
TECHNOLOGIES “
International Scientific Research Journal

«НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Международный Научно-Исследовательский Журнал

Bakı - 2021

ISSN: 2521-1447
E-ISSN: 2616-4418

“ELM VƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR”
BEYNƏLXALQ ELMİ ARAŞDIRMALAR JURNALI
Xüsusi Buraxılışın Redaktoru
Xəyalə Məmmədova
Bakı, Azərbaycan
Xüsusi Buraxılışın Redaktor müavini
Abdullah İşıklar

Bursa Texniki Üniversiteti,
Türkiyə
Redaktor köməkçiləri
Mahir Dadaşov
Bakı, Azərbaycan
Günay Həsənli
Bakı, Azərbaycan
Günay Əliyeva
Bakı, Azərbaycan

Şamenaz Bano
Hindistan
Tərtibatçı və Dizayner
Nadir Hüseynbəyov
Bakı, Azərbaycan
Texniki işlər üzrə köməkçi
Pərvanə Xıdırova
Bakı, Azərbaycan

Elm və İnnovativ Texnologiyalar Jurnalı

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 2018-ci
il 04 iyul , №-11-R tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas
nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.
Dergi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Yüksek Onaylama Komisyonunun 04
Temmuz 2018 tarihinden itibaren, №-11-R saylı kararı ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki
tezlerin ana sonuçlarını yayınlamak için önerilen bilimsel yayınlar listesinde yer almaktadır.
By the decision of the Higher Attestation Commission under the President of Azerbaijan
Republic, dated 04.07.2018, (protocol № -11-R) the journal has been included in the list of
scientific periodicals in which the results of thesis works are published.
Журнал Решением Президиума Высшей Аттестационной комиссии при Президенте
Азербайджанской Республики от 04.07.2018 г. (Протокол № 11-R) включен в перечень
научных изданий, в которых публикуются результаты диссертационных работ.
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“ELM VƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR”
beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı

Jurnal Haqqında
Jurnal 19 iyun 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmə
nömrəsi- № 4122-dir.
Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının 2018-ci il 04 iyul, №-11-R tarixli qərarı ilə Azərbaycan
Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən
dövrü elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.
"Elm və İnnovativ Texnologiyalar ” beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı ildə 4
dəfə dərc olunan , ictimaiyyət üçün açıq olan resenziyalı, elmin kompleks
problemləri, humanitar və ictimai siyasi, tətbiqi, təbiət sahələrini əhatə edən elmitədqiqat jurnalıdır.Jurnalda indiyədək dərc olunmayan, orijinallığı, yeniliyi və
aktuallığı, ciddi elmi arqumentasiyası, qabaqcıl nəzəri və praktiki əhəmiyyəti ilə
diqqəti cəlb edən elmi-texniki məqalələr dərc edilir.Əsas məqsədimiz elmdə baş
verən yenilikləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, yerli və xarici alimlər
arasında elmi ünsiyyət qurmaqdır.
"Elm və İnnovativ Texnologiyalar ” beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı
məzmununa görə elmi- tədqiqat nəşr kimi fəaliyyət göstərir. Jurnal əsasən
Azərbaycan, Rus , İngilis və Türk dillərində elmi məqalələri dərc edir.Jurnal eyni
zamanda konfranslar, simpoziumlar, elmi məktəblər, ümumiyyətlə, elmi həyatda
cərəyan edən hadisələr haqqında məlumatlara da səhifələrində yer
verir.Azərbaycan elminin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, yerli alimlərlə
müxtəlif ölkələrin alimləri arasında elmi kommunikasiyaların yaradılması nəşrin
qarşıya qoyduğu başlıca vəzifələrdəndir.
Jurnalda hakimli rəy sistemindən istifadə olunaraq, məqalələr ən azı 2 dəfə
yoxlanıldıqdan sonra dərc üçün təsdiqlənir.Akademik və professorlarla yanaşı
elmin müxtəlif sahələrində tədqiqat aparan gənc aspirant və doktorantlar,
tədqiqatçılar da jurnalda məqalə çap etdirə bilərlər.
Müəlliflik hüquqları
Məqalələrin müəlliflik hüquqları, çap olunduqdan sonra EİTJ Nəşriyyatı
tərəfindən həyata keçirilir. Bununla belə, istifadəçilər naşir və ya müəllifdən
əvvəlcədən icazə almadan belə jurnalda çap olunan məqalələrin tam mətnini
oxumaq, yükləmək, surətini çıxarmaq, yaymaq, çap etmək kimi hüquqlara
sahibdir.
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Arxivləşdirmə
Jurnalın dərc olunan bütün nömrələri çap şəklində nəşriyyatda və elektron olaraq
jurnalın saytında, arxiv bölməsində saxlanılır. Eyni zamanda jurnalın bütün nəşr
edilən məqalələri üzv olduğu PORTİCO adlı beynəlxalq bazada arxivləşdirilir.
Açıq Giriş və Lisenziya siyasəti
Elm və innovativ Texnologiyalar jurnalı açıq girişli jurnaldır. Bütün məqalələr
Creative Commons Attribution License (CC-BY-NC-ND) lisenziyası altında çap
olunur.Bu lisenziya istifadəçilərə ticarət etmək və başqa məqsədlərə xidmət
etmədən yükləməyə və paylaşmağa icazə verir.
Məqalənin orijinallığı
Məqalə jurnala ilk dəfə təqdim edilərkən, original bir məqalə olduğu və heç bir
yerdə nəşr edilmədiyi kimi anlaşılır. Plaqiat və məqalənin inhisarçılığı halı aşkar
edilərsə, jurnal heyəti tərəfindən lazımi tədbirlər alınacaqdır. Müəlliflər məqaləni
jurnala təqdim etməmişdən əvvəl anti-plaqiat proqramlarından istifadə edilə
bilərlər.
Rəy prosesi
Jurnala təqdim olunan məqalələr ilkin olaraq redaktor tərəfindən yoxlanılır. Bu
mərhələdə məqalənin keyfiyyəti jurnala uyğun deyilsə, məqalə rəysiz geri qaytarıla
bilər. Qısa müddətdə imtina cavabını alan müəlliflərə redaktor tərəfindən rəy
prosesinə ehtiyac olmaması ilə bağlı məlumat verilir.
Rəy prosesinə qiymətləndirmə üçün qəbul edilən məqalələr bəzi hallarda, ikili və
ya üçlü rəy prosesinə də göndərilə bilər. Əldə edilən rəy nəticələrinə uyğun olaraq,
redaktor məqalə ilə bağlı öz qərarını verir. Bu istiqamətdə bizim strategiyamız rəy
prosesi nəticəsində məqalələr ilə bağlı əldə edilən konstruktiv nəticələri mümkün
olduqca qısa müddətdə müəlliflərə göndərməkdir.
Aşağıda Elm və İnnovativ Texnologiyalar Jurnalının rəy prosesini açıqlayırıq:




Müəllif məqaləni jurnala təqdim edir və məqalə Redaksiya Heyəti
tərəfindən nömrələnir,
Məqaləyə Redaktor təyin edilir,
Redaksiya Heyəti məqaləni rəy prosesinə göndərib-göndərməyəcəyinə
qərar verir, əgər ki, məqalənin qəbul olunmaması ilə bağlı qərar verilərsə,
redaktor müəlliflə əlaqə yaradıb məlumat verir,
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Məqalə qəbul olunarsa, redaktor məqaləyə uyğun rəyçilər təyin edir və bu
haqda müəllifə məlumat verir,
Rəyçilər məqaləni rəydən keçirməyə icazə verir,
Bəlli bir müddətdən sonra rəyçilər rəy haqqında Redaktora rəsmi məlumat
göndərir,
Redaksiya Heyəti daxil olan rəy haqqında müzakirələr aparır və redaktor
son qərarı verir. Bu proses müddətində rəyçilər əlavə konsultasiyalara da
cəlb oluna bilərlər,
Son qərarla bağlı redaktor müəllifə məlumat verir,
Əgər ki, məqalə qəbul olunmayıbsa, müəllif məqaləni başqa bir jurnala
göndərə bilər. Məqalə rəy prosesindən keçibsə , müəllif rəy nəticələrini də
göndərə bilər.

Paralel nəşr
Paralel nəşr, bir müəllifin eyni / oxşar məqalələri akademik jurnallara və hər hansı
Nəşriyyat evində dərc olunan iki fərqli jurnallara göndərdiyi zaman baş verir. Eyni
məlumatlar əsasında tərtib olunaraq, təqdim edilən məqalələrdə önəmli bir fərqlilik
nəzərə alınmır. O cümlədən, eyni/oxşar məqalənin müxtəlif dillərdə dərc olunan
jurnallara göndərilmə prosesi də Paralel nəşr sayılır.
Müəlliflik
Müəllif, məqalə təqdimatının intellektual mahiyyətinə uyğun olaraq, kifayət qədər
dəstək göstərməlidir.Aparıcı müəllif, hər bir müəllifin elmi əsərin təqdimatında
əməyini siyahıya almalıdır. Məqalə təqdimatından sonra müəlliflərin adları ləğv və
ya əlavə olunarsa, bununla bağlı imzalı şəkildə Redaksiyaya məktub
göndərilməlidir.Aparıcı müəllif məqaləni çap etdirmək üçün təqdim edən zaman
hər bir müəllifin tam məsuliyyət daşıması barəsində təsdiqnamə verməlidir.
Müəllif, göndərmə və məqalənin sonrakı proseslərinə uyğun olaraq
hazırlanmasına, rəy olunmasına, analiz edilməsinə böyük töhfə verəndir. Bir elmi
məqalənin bütün müəllifləri, məqalənin təqdimatını qəbul etməli və məqalənin
araşdırılması ilə bağlı məsuliyyət daşımalıdırlar. Bütün müəlliflərin oxumadan və
təsdiqləmədən əvvəl məqalənin təqdim edilməsi qeyri-etik hal kimi qəbul olunur.
İstinadlar
Məqalə yalnız müvafiq istinadlardan ibarət olmalıdır. Məqalə ilə əlaqəsi olmayan
istinadların daxil edilməsi qəbul edilməz haldır. Eyni ilə, məqaləyə aidiyyatı
olmadığı halda , öz-özünə istinad etmək də qeyri-etik haldır.
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Maraqların toqquşması
Müəllifin yazılı razılığı olmadan onun nəşr olunmamış materialı rəyçinin öz
tədqiqatında istifadə oluna bilməz. Rəy prosesində əldə olunmuş məlumat və
ideyaların konfidensiallığı qorunmalı və şəxsi məqsədlər üçün istifadə
olunmamalıdır. Rəyçilərin hər hansı bir müəllif, təşkilat və ya şirkət ilə
əməkdaşlıqdan, rəqabətdən və ya digər münasibətlərdən yaranan münaqişələri
mövcud olduqda müvafiq məqalələrə rəyçilikdən imtina etməlidirlər.
Elm və İnnovativ Texnologiyalar Jurnalı PNAS-ın (Amerika Birləşmiş Ştatlar
Milli Elmlər Akademiyasının Elmi Əsərləri) maraqların toqquşması ilə bağlı
qaydalarına əməl edir.
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jurnalı aşağıdakı beynəlxalq elmi bazalar tərəfindən indeksləşdirilmişdir:
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Jurnal Portico’da arxivləşdirilir.

Moskva prospekti, 67, Bakı AZ 1012
Azərbaycan Respublikası
Telefon: (+994 12) 431 47 67 (4423)
Veb ünvanı: www.ejsr.org
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Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin
“Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir
şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə
çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində
özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır.
Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim
Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşayıb yaradaraq, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bədiiestetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini də məhz burada ərsəyə
gətirmişdir. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin
zirvəsində dayanır. Mütəfəkkir şair çox sayda davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi
məktəbin bünövrəsini qoymuşdur. Nizaminin ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəzəyən
əsərləri Şərq miniatür sənətinin inkişafına da təkan vermişdir.
Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olmuşdur.
Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüş,
əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazırlanmış,
kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr edilmişdir. Nizaminin ədəbiyyatda və
incəsənətdə yaddaqalan obrazı yaradılmışdır. Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə
məqbərəsi, Bakıda, Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
Nizami Gəncəvinin adını daşıyır. Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami
Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir.
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Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə keçirilmişdir. Dahi
şairin 800 illik yubileyi onun irsinin tədqiqi və təbliğində əsaslı dönüş yaratmışdır.
Azərbaycanın klassik ədəbi-mədəni irsinə həmişə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik
mövqeyindən yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyev Nizami irsinə də xüsusi diqqət
yetirmişdir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul olunmuş “Azərbaycanın
böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini
daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği
üçün yeni perspektivlər açmışdır. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin bilavasitə
təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri ölkənin mədəni həyatının
əlamətdar hadisəsinə çevrilmişdir. 2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət
səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilmişdir.
2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi
tamam olur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və
yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti
kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq qərara alıram:
1. 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Nizami Gəncəvi İli” ilə bağlı
tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 yanvar 2021-ci il.
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2021-ci ilin Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi İli” elan
edilməsi ilə bağlı 25-29 iyul, 2021-ci il tarixində
Türkiyənin Bursa şəhərində dahi Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş

“Böyük Azərbaycan Şairi – Nizami Gəncəvi”

Beynəlxalq Konfransının
materialları
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Nizami Gəncəvi... Hər çağda və hər qəlbdə yaşayan işıq...
Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi haqqında sərhədsiz fikirlər söyləmək mümkündür.
Ancaq onunla bağlı ən gözəl ideyaları müasir çağımızda dəyərli ziyalılarımız və elm
xadimlərimiz Bursa şəhərində keçirdiyimiz “Böyük Azərbaycan şairi- Nizami Gəncəvi “ adlı
Beynəlxalq Konqresdə ifadə etdilər...
Biz Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyəti olaraq, böyük şairin 870 illiyində konqres
keçirmişdik. 2021-ci ildə isə bizə işıq tutan ölkə başçımız, müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham
Əliyev cənablarının sərəncamı bizə həm yol xəritəsi və eyni zamanda motivasiya qaynağı oldu.
Nizami Gəncəvi bizlər üçün ümumbəşəri bir miras buraxmışdır. Onun yaradıcılığı sərhəd
tanımamışdır. Multikultural dəyərlərin beşiyi olmuşdur. Ancaq onun dünyaya göz açdığı Gəncə
şəhəri 2020-ci ildə erməni terrorunun hədəfinə çevrildi. Dünyaya mədəniyyət toxumları səpən
Nizami yurduna erməni terror birləşmələri mərmilər səpməyə çalışdı. Çox sayda günahsız insan
həyatını itirdi. Həyatını itirən bütün şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq.
Dünyanın müxtəlif elm mərkəzləri və universitetləri Nizami Gəncəvi mirasını
araşdırmışdır. Çox sayıda alim onun əsərləri üzərində illərlə araşdırmalar aparmışdır. Hər il
Nizami Gəncəvi yaradıcılığı yeni dəyərlər qazanır.
Müasir Azərbaycan dövləti və xalqı keçmişdə olduğu kimi bu gün və gələcəkdə də Böyük
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvini yaşadacaqdır. Onun böyük əsərləri dünyamızı
işıqlandıracaq.
Qlobal bir pandemiya ilə üz-üzə olduğumuz bu çətin günlərdə, Türkiyə Cümhuriyyətinin
Bursa şəhərində Nizami Gəncəvi işığına toplaşan bütün iştrakçılara öz minnətdarlığımızı
bildiririk. Başda Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi, Nizami Gəncəvi
Ədəbiyyat Muzeyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, TÜRKSOY, Bursa Böyükşəhər
Bələdiyyəsi, Bursa Uludağ Universiteti və digər təşkilatı dəstək göstərən qurumlara öz
minnətdarlığımızı bildiririk.
Biz onun yaradıcılığının sevgi ocağını daim yaşadacayıq...
Orxan Həsənoğlu
Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyətinin sədri
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Sualın qoyuluşu
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi həm öz xalqının, həm Şərq, həm
də bütün dünya ədəbiyyatının ən nadir simalarındandır və bu müstəsnalığın
bolluca danılmaz sübutları vardır. Bu xüsusiyyətlərdən yalnız birinin –
Nizaminin özündən sonrakı ədəbi fikrin inkişafına göstərdiyi təsirin
izlənilməsi açıqca göstərir ki, gəncəli müdrik ardıcıllarının sayına, həmin
ardıcılların aid olduğu coğrafiyanın genişliyinə, təsirin davametmə
müddətinin uzunluğuna və əhatə etdiyi sahələrin müxtəlifliyinə görə
şəriksiz birincilik hüququna malikdir. Bu üstünlük mənzərəsinin hətta
ümumi şəkildə təsvir edilməsi özlüyündə Nizaminin dahiliyinin əyani
sübutu təsiri bağışlayır. Söz yox ki, belə bir mənzərə təsvir edildikdən sonra
ortaya dərhal növbəti suallar çıxır ki, bunca böyük təsir gücünün, Nizami
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dalğasının bu qədər əhatəli olması və geniş yayılmasının, zaman etibarilə
belə sürəkli olmasının səbəbi nədir?
Əlbəttə, bunlar daha spesifik suallar olaraq Nizami irsinin daxili gücünü
araşdırmağı, Nizami təsiri və cazibəsinin başlıca elementlərini müxtəlif
görüm bucaqlarından təhlil və təqdim etməyi zəruriləşdirir. Lakin elə
oradanca digər mühüm sual yaranır ki, fərdi istedad və qabiliyyətlərindən
əlavə Nizamini belə bir fenomenə çevrilmək səviyyəsinə hansı mənəvi
köklər, hansı məktəb, hansı mütaliə, hansı tərbiyə, hansı mühit çatdırmışdı?
Bu suallardan hər biri özlüyündə müstəqil tədqiqat tələb edir və əslində
vaxtilə bu istiqamətlərin hər biri ilə bağlı əhəmiyyətli işlər də görülüb.
Ancaq o vaxtlar Nizami və onun təsir dairəsi ilə əlaqədar elmi dövriyyədə
olan ilk mənbələrin miqdarı indiki kimi böyük deyildi və məhz sonradan
aşkarlanmış bir sıra məxəzlərin daha əvvəllər bəlli olmaması üzündən
müəyyən məsələlərlə bağlı ya natamam, ya da yanlış mülahizələr irəli
sürülmüşdü.
Qənaətlərin doğruluğu üçün isə ən əvvəl məhz ilk mənbələrin
panoramını bacardıqca geniş çərçivədə seyr edə bilmək imkanı tələb olunur.
Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətinin hadisəsi kimi
Nizamişünaslığın bir elm sahəsi olaraq yaranıb formalaşdığı son 300
ildən artıq bir dövrdə bununçün ən münasib şərait məhz indi yaranmışdır.
Ölkələr arasında sərhədlərin daha qapalı, əlaqələrin daha məhdud və
texnologiyaların inkişafının indiylə müqayisəedilməz dərəcədə zəif olduğu
ötən zamanlarla qarşılaşdıranda aydın görünür ki, Nizamişünaslıq hazırda
yetərincə ciddi nailiyyətlər əldə etmişdir. Həm də son 60–70 il ərzində
Nizamiyə bilavasitə aid, yaxud dolayısı ilə onun şəxsiyyəti və yaradıcılığı
haqqında təsəvvürləri dürüstləşdirən məxəzlər aşkarlanaraq nəşr, tədqiq
edilmişdir ki, bunlar da daha doğru və daha qətiyyətli qənaətləri ifadə
etməkçün mötəbər əsaslar yaradır.
Nizami haqqında bilik və təsəvvürlərin məhz indiki mərhələsi onu
yalnız Azərbaycan, yaxud müsəlman Şərqinin şairi deyil, dünya ədəbiyyatı
və mədəniyyətinin hadisəsi kimi qavrayaraq təqdim etməyi zəruriləşdirir.
Həmin səbəbdən də ilk olaraq Nizami poeziyasının yayılma və təsir
dairəsinin coğrafiyası və xronologiyası ilə bağlı başlıca parametrləri nişan
verməyə çalışaq.
Nizami irsinin kanonlaşması onun vəfatından heç yüz il keçməmiş baş
verir. Artıq XIII əsrdən etibarən Nizami “Xəmsə”si bir model olaraq qəbul
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edilir və ona ən müxtəlif ölkələrdə və ən müxtəlif dillərdə cavablar
yazılmağa başlanır.
Lakin lap başlanğıcdan bir nüansı mütləq nəzərə almaq lazımdır.
Nizamiyə cavablar yazmaq, onun poemalarının oxşarlarını yaratmaq
Nizamidən təsirlənməyin yalnız bir istiqamətidir. Nəzirə müsəlman Şərqi
xalqlarının ədəbiyyatında kifayət qədər geniş yayılmış bir istiqamət
olmuşdur və ən müxtəlif dövrlərdə ən müxtəlif şairlərin əsərlərinə
bənzətmələr yazmaq ənənəsi davam etmişdir. Lakin Nizami təsirləri yalnız
“Xəmsə”nin mövzu və süjetlərinə yazılan nəzirələrlə yekunlaşmamış, şairin
obrazlar sistemi, düşüncə və ifadə tərzi də ardıcılları tərəfindən öyrənilərək
davam etdirilmişdir. Bu təsir nəinki Nizaminin yazdıqlarını orijinalda
oxuyanlara, hətta onun əsərlərini tərcümələr vasitəsilə mütaliə edənlərə də
olmuşdur.
Nizaminin mövzu və ideyaları Avropa ədəbiyyatında
XVIII əsrə qədər yüzlərlə Şərq şairi Nizaminin əsərlərini elə həmin
poemaların yazıldığı dildə oxuyaraq heyran qalmış və fərqli dillərdə –
farsca, türkcə, ərəbcə ona cavablar yazmış, özlərinin Nizami poeziya
məktəbinin şagirdi sayılmalarından fəxrlə bəhs etmişlər. Fransız şərqşünası
Bartelemi d’Erblo 1697-ci ildə Parisdə nəşr etdirdiyi “Şərq kitabxanası” adlı
ensiklopediyasında Nizami Gəncəviyə iki məqalə həsr edərək ilk dəfə onu
həm Fransaya, həm də bütöv Avropaya təqdim edir [7].
1785-ci ildəsə ingilis şərqşünası V.Consun vasitəçiliyi ilə Nizami
Avropa ilə birbaşa danışmağa başlayır [5, 6].
Nizaminin “Xəmsə” silsiləsinin əvvəlində gələn ilk poeması “Sirlər
xəzinəsi”nin əsasını təşkil edən 20 novellanı ingilis dilinə çevirən V.Consun
ardınca 1836-cı ildə C.Atkinson “Leyli və Məcnun”u, W.Klark
“İskəndərnamə”ni həmin dilə tərcümə edirlər. 1809-cu ildə isə Leypsiqdə
J.F.Von Hammer-Purgstall “Xosrov və Şirin”dən seçmələri almancaya
çevirməsində nəşr etdirir [5, 276-280].
Bu tərcümələrin hamısı nəsrlə edilmişdi və təbii ki, Nizaminin şeirində
olan ifadə gözəlliyinin bu çevirmələrdə qorunub saxlanmasından söhbət
belə gedə bilməzdi. Amma Nizaminin poetik təfəkkürünün hətta
tərcümədən sonra belə itməyən gücü nə qədər qabarıq idisə, dahi alman şairi
Yohann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 1814–1815-ci illərdə yazdığı
“Qərb–Şərq divanı”nda onu “həssas və yüksək istedadlı zəka”, əsərlərini isə
“zəriflik və gözəlliklə nəfəs alan” adlandırırdı [7, 182].
O, iti şair fəhmi ilə Nizami sözünün əsl poetik qüdrətini hətta
tərcümənin qalın pərdəsi arxasından duyurdu, gəncəli ustadın təsiri ilə
“Saqinamə” yazırdı.
| www.ejsr.org
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XVI–XVII əsrlərin ədəbiyyatşünası Fəxr əz-Zamaninin hazırladığı
“Təzkire-yi meyxanə”də 30-dan artıq farsdilli şairin bilavasitə Nizami təsiri
ilə yazdığı “Saqinamə”lər toplanıb [6, 4-5].
Saqinamə janrının Yaxın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyatında əsasını
qoyan Nizami olmuşdur və o səbəbdən də şərqli ardıcıllarının elə həmin
vəzndə, həmin üslubda yazdıqları əsərlərlə Nizamini izləməsi təbiidir. Bu,
bilavasitə təsirin bariz nümunəsidir. Lakin Nizamidən gələn impulslarla
Getenin “Saqinamə” doğurması artıq ədəbi təsirin başqa səviyyəsidir.
Alman şairini cəzb edən, bu mövzuda bu tərzdə yazmağa sövq edən Nizami
şeirinin onsuz da tərcümədə qeyb olmuş zahiri gözəlliyi deyil, misralarının
daxilindəki fikir və duyğu enerjisidir.
Nəzirə, cavab, tətəbbö, təqlid və bir çox digər sabitləşmiş terminlərlə
nişan verilən ədəbi bəhrələnmənin Qərb dillərində yalnız bir-iki sözlə ifadə
edilməsi (məsələn, ingilisdə olan imitation kimi) təsadüfi deyil. Qərb
ədəbiyyatlarında da bənzətmələr mövcuddur. Tarixin bütün dövrlərində də
olub, lakin heç vaxt axın, xüsusi bir ənənə səciyyəsi daşımayıb. Şərqdə isə
bu, təxminən bir cərəyan səviyyəsində təzahür edir, müxtəlif çeşidləri
mövcuddur, ona görə də adlanmasını konkretləşdirməkdən ötrü çoxlu
terminləşmiş deyimlər də yaradılmışdır.
XV əsrin dahi özbək şairi Əlişir Nəvai Nizaminin “Xosrov və Şirin”
məsnəvisinə cavab olaraq yazdığı, Nizaminin süjetini, bir çox epizodlarını,
bütün əsas surətlərini təkrarlayan “Fərhad və Şirin” poemasında bəyan
edirdi ki, “öz atını tapdanmış yolla qovmaq layiqli iş deyil”.
Başqa sözlə, təkrarçılığın əleyhinə olduğunu konkret bildirirdi.
Şərqdəki nəzirəçilik ənənəsinin mahiyyətindən xəbəri olmayan bir şəxsə
Nəvainin məhz Nizamini təkrarlayan təsiri bağışlayan əsərində belə bir
mülahizəni ortaya qoyması qəribə gələ bilər. Şərq ədəbi düşüncə modeli
verilmiş dar çərçivə içərisində, eyni mövzu, eyni süjet, eyni hadisələr, eyni
qəhrəmanlar müstəvisində deyilişin daha ustaca tərzi ilə məharət göstərməyi
orijinallıq və yüksək sənətkarlıq qabiliyyəti kimi dəyərləndirirdi. Hətta bir
poeziya nümunəsinin digər dilə şeirlə çevrilməsini Şərq ədəbi-nəzəri fikri
sadəcə tərcümə deyil, orijinal, müstəqil əsər hesab edirdi.
Nizaminin lirik-fəlsəfi şeirlərdən ibarət “Divan”ı da olmuşdur və şübhə
yox ki, həmin topluya da ən azı Nizami bir məktəb kimi qəbul edildikdən
sonra çoxlu cavablar yazılmışdır. Lakin təəssüf ki, Nizami “Divan”ı bu gün
bütöv halda əlimizdə olmadığından “Divan”ın XII əsrdən sonrakı ədəbi
təsərrüfatdakı təsirlərini dəqiqliklə və təfərrüatlı şəkildə izləmək mümkün
deyildir. Amma Nizami “Divan”ına daxil ayrı-ayrı şeirlərə yazılmış
cavablar belə bir izləmənin də mövcudluğunu təsdiq etməkdədir. Lakin
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Nizami yaradıcılığını bir ədəbi məktəbə çevirən onun ayrı-ayrı şeirlərinə
yazılan cavablar deyil, “Xəmsə” adı altında birləşən 5 poeması olmuşdur.
Nizami bu əsərlərdən hər birini müxtəlif illərdə, müxtəlif səbəblərlə
qələmə almışdır və onların hamısının ümumi bir başlıq altında
birləşdirilməsi artıq şairin həyatda olmadığı vaxtlarda dövrün
ədəbiyyatşünasları, şeir-sənət sərrafları tərəfindən edilmiş təşəbbüsdür.
Bunu edənlər Nizaminin 5 poeması arasında ideya-mövzu baxımından sıx
əlaqənin, mahiyyətcə bu fərqli mövzulu əsərlərin bir bütövün tərkib hissəsi
olduğunu düşünmüşlər.
Nizaminin beş məsnəvisinin “Xəmsə”yə və ənənəyə çevrilməsinin
tarixi
Nizami heç yerdə qarşısına məhz 5 poema yazmağı, yaxud poemalar
silsiləsindən ibarət bütöv bir epopeya yaratmaq niyyətinin olduğunu
bildirmir. Onun həyat yolu daha uzun davam etsəydi, bəlkə də yazacağı
poemaların sayı da çox olacaqdı. Çünki son poeması olan “İskəndərnamə”ni
şair ömrünün axırlarında tamamlamışdır.
Ona görə də Nizaminin “Xəmsə”ni, yəni 5 poemadan ibarət bir silsiləni
guya hind ədəbiyyatının misilsiz nümunəsi “Pançatantra”ya bənzədərək bu
şəkildə qurması haqda türk alimi Agah Sırrı Ləvəndin və həmin qənaəti
bölüşən digər araşdırıcıların fikri qəbuledilməzdir [1, 226]. Yaxud İran
alimi Ağa Bozorg Tehraninin Nizami “Xəmsə”sinin Sasani hökmdarı
Xosrov Pərvizin “Xəmsət kunuz” adlanan məşhur beş xəzinəsinə, ya da
orta əsr ulduzşünaslarının “xamsat al-mutahayyira” adlandırdığı beş
planetin – Ütarid, Zöhrə, Mərrix, Müştəri, Zühəl (Merkuri, Venera, Mars,
Yupiter, Saturn) şərəfinə yarandığını zənn etmək doğru deyildir [6, 17].
Bir daha təkrarlayırıq ki, bu poemaların bir bütövün parçaları olması
Nizaminin vəfatından xeyli sonra yaranmış mülahizədir. Bu əsərlərin hamısı
Nizaminin qələmindən çıxdığından, təbii ki, fərqli mövzularda olmasına
baxmayaraq, onların arasında məntiqi və ədəbi-estetik prinsiplər
baxımından bağlılıq vardır. Amma ola bilər ki, müəllif hətta ayrı-ayrı
müstəqil əsərlər kimi yazdığı bu poemaları sonradan bir bütövün fəsilləri
tək təqdim etmək istəsəydi, müəyyən əlaqələndirici elementləri də
məsnəvilərə artırardı. Bunlar da yoxdur. Həqiqiət ondan ibarətdir ki, Nizami
özündən sonrakılar üçün modelləri, düsturları, davam etdirilməsi gərək
olan yolları əslində hər əsərində yaradıb və nəticə etibarilə onun yaradıcılığı
küllhalında da bütöv bir ülgüyə çevrilib.
Nizaminin poemalarının hamısına cavablar verərək Əmir Xosrov
Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, Əşrəf Marağayi, Əlişir Nəvai, Sərfi Kəşmiri
kimi tam “Xəmsə”lər yazanlar da olub, Nizaminin ayrı-ayrı poemalarına,
yaxud bircə məsnəvisinə nəzirələr yazanlar da. Lakin fərqli yazı
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maneralarına, hər birinin özünəməxsus üslublarına baxmayaraq, onların
hamısını birləşdirən Nizamidən gələn ortaq estetik prinsiplərə səliqə ilə
riayət edilməsidir. Nizami orta əsrlərdə nəhəng bir regionda yaxşı şair
sayılmağın etalonu kimi qavranılmış, Nizami irsinin kanonlaşmış meyarları
üstün şair ola bilməyin proqramı kimi dərk edilmişdir.
Farsdilli klassik poeziyanın “qızıl dövr”ünün son zirvəsi Əbdürrəhman
Caminin bacısı oğlu Hatifi də şair idi və o da “Xəmsə”yə cavab
yazanlardandır. Rəvayətə görə, etiraf edilən şairlər zümrəsinə daxil olmaq
niyyətini dayısı ilə bölüşərək Hatifi Nizamiyə cavab yazmaq istədiyini
bildirəndə Cami ona məsləhət verir. Deyir ki, əvvəlcə sən daha asan
mərhələni keç, Firdovsi, Sədi, Ənvəriyə cavab yaz, sonra Nizamiyə keç. Və
Cami tövsiyəsinin fəlsəfəsini belə açır ki, sadalanan həmin dahi şairlərin hər
biri ədəbi aləmin peyğəmbərləridir, Nizami isə şeirin allahıdır.
Bu rəvayətin obrazlı deyişlərində hər halda məlum bir həqiqət bir daha
təsdiqlənir ki, Nizamiyə orta əsrlərin, deyilişi mümkünsə, poeziya və
poetika qanunvericiliyi mayak, başlıca meyar, yüksək ustalığın ölçü vahidi
kimi yanaşırmış. Nizaminin ən çox cavab yazılmış poeması “Leyli və
Məcnun”dur. Müxtəlif dillərdə 100-ə qədər “Leyli və Məcnun”
məsnəvisindən əlavə Nizaminin bu əsərinin təsiri ilə tamam başqa
formalarda, həm də incəsənətin digər sahələrində, məsələn, kinoda, teatrda,
musiqidə də çoxlu dəyərli əsər yaradılmışdır.
Nizaminin bu poeması üçün baş qəhrəman olaraq seçdiyi Məcnun
obrazının tarixi prototipi vardı. Qeys ibn Müləvvəh şair olmuşdu,
əfsanələşərək dillərdə gəzən bir eşq yaşamışdı və həmin əhvalatlar müəyyən
mənbələrdə əksini tapmışdı. Nizami digər əsərlərində olduğu kimi, özünün
də bunu xüsusi olaraq vurğulamasına görə, yazıya başlamazdan əvvəl ayrıca
tədqiqat işi aparmış, müxtəlif dillərdəki mövcud məxəzləri diqqətlə
araşdırmışdır. Mümkündür ki, Nizamidən sonra “Leyli və Məcnun”
mövzusuna müraciət edən şairlərdən hansınınsa rastına bu eşq əhvalatı ilə
bağlı başqa mənbələr də çıxmış və onlar Məcnunun həyat yolu haqqında
büsbütün başqa və yeni ayrıntılardan da agah olmuşlar. Bu ehtimalı
Nizamidən sonrakı “Leyli və Məcnun”ların bəzilərində Nizamidə olmayan
epizodların yer alması faktları da nümayiş etdirməkdədir. Hətta Nizami
ardıcılları arasında məsnəvi quruluşundan kənara çıxaraq müəyyən
fəsillərdən sonra poemaya qəzəllər, rübailər və digər formalı şeirlər əlavə
etmək təşəbbüsləri də olmuşdur. Lakin belə yenilikçilik cəhdləri
kütləviləşməmiş, Nizami orijinalına daha çox sadiq qalmaq daha üstün
məziyyət hesab edilmişdir.
Hətta cavabçılar arasında “Xəmsə”nin bütöv quruluşuna əlavə və
dəyişikliklər etmək istəyinə düşənlər də olub. Xacu Kirmaninin müəllifi
olduğu və Nizamiyə cavab olaraq araya-ərsəyə gəlmiş “Xəmsə” daha
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“Xəmsə” – “Beşlik” deyildi, dönüb “Sittə” – “Altılıq” olmuşdu, çünki
ənənəvi məsnəvilərin sırasına daha bir yenisi əlavə edilmişdi. Ya da
Əbdürrəhman Caminin “Xəmsə”yə cavabı “Səbe” – “Yeddilik” olmuşdu və
müəllif daha iki yeni məsnəvi artırdığı silsiləyə “Həft ourəng” adı vermişdi.
Lakin bu müəyyən şəkildəyişmələr, artırıb-azaltmalar mahiyyəti
dəyişməmişdi. Hətta Nizami “Xəmsə”sinə daxil olan “Leyli və Məcnun”,
“Xosrov və Şirin” kimi eşq dastanlarının əvəzinə cavab “Xəmsə”lərində
“Yusif və Züleyxa”, “Salman və Əbsal” kimi başqa sevgi macəralarını
ortaya qoyanlar da Nizami tilsimindən xilas ola bilməmiş, yenə onun
qaçılmaz cazibəsində qalmışlar. Çünki Nizamidən gələn yolun özü idi.
Nizamidən çox sonrakı ixtiraların dili ilə desək, relslər, o relslərin
üzərindəki qatarlar Nizamidəki kimiydi. Sərnişinlər fərqli idi və bu,
mahiyyəti dəyişmirdi, sadəcə, illüstrativ səciyyə daşıyırdı.
Həm də ayrı-ayrı improvizələrlə fərqlənməyə çalışanların təcrübəsinin
sonradan davam etdirilməməsi, məhz kanonik “Xəmsə” yaradıcılığının
davam etdirilməsi də bir daha sübut edir ki, əsas götürülən məhz Nizamidəki
təməl estetik prinsiplərdir və onların qorunub saxlanmasını Yaxın və Orta
Şərqdəki ədəbi inkişafın ruhu təlqin edirmiş. Nizami və ədəbi dünyası lap
bünövrədən beynəlmiləl dayaqlara söykənirdi və heç vəchlə bunu sırf milli
irs hesab etmək olmaz.
Nizaminin düşüncə sistemində Şərq–Qərb vəhdəti
Nizami bir sıra əcnəbi dillər bilirdi və yalnız Şərqin mədəni və ədəbi
tarixini deyil, qədim yunan dünyasının yadigarı olan əsərləri də yetərincə
mənimsəmişdi. Qədim yunan filosoflarına bələdliyi və onların elmi
mirasına rəğbəti təkcə Nizaminin o müdriklərin obrazlarını əsərlərinə daxil
etməsində deyil, həm də dəfə-dəfə onları iqtibas etməsində, əski
mütəfəkkirlərin ayrı-ayrı fikirləri ətrafında öz düşüncələrini bölüşməsində
təzahür edir. Nizami həmin irsin öz xalqı içərisində yayılması və beyinlərdə
dayanıqlı yer tutmasının tərəfdarı idi və əslində bu da onun öz milləti və
regionu üçün təklif etdiyi mənəviyyat düsturlarından idi.
Azərbaycanda və müsəlman Şərqinin müxtəlif ölkələrində Platon və
Aristotel adları özləşdirilərək, şərqləşdirilərək Əflatun və Ərəstun
şəkillərində əsrlərcə işlənmiş və həmin adlar indiyədək övladlara elə milli
doğma adlar kimi verilirsə, burada da Nizaminin xidməti var. Yəni Nizami
və onun “Xəmsə”si, Nizami “Xəmsə”sinin təsiri ilə yazılan “Xəmsə”lər
səbəb olmuşdur ki, Şərqdə “Quran” əxlaq və davranış meyarları, “Quran”
düşüncə və qavrayış tərzi ilə yanaşı bir Qərb düşüncə səmti də daim var
olsun, bu iki düşüncə, zövq, ruh cərəyanı üzvi şəkildə qovuşaraq
azərbaycanlını və Şərq insanını daha kamil, mənəviyyatca daha zəngin etsin.
Nizami öz “Xəmsə”sini dövrün ədəbi ənənəsinə uyğun olaraq orta
əsrlərdə Mərkəzi Asiyanın əsas ortaq şeir dili olan farscada yazdı. Lakin
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onun “Xəmsə”sinə cavablar həm farsca, həm türkcə, həm ərəbcə, həm
sanskritcə, həm gürcü, həm urdu... dillərində yazıldı. Nizami modellərinin
başqa dillərdə canlanması bu düşüncə qəlibinin həmin dilləri daşıyan
xalqların varlığına hopması, onların genetik yaddaşında kodlaşması vasitəsi
idi [6, 23–25].
Özünü yalnız bir və bir neçə qohum xalqın, sakini olduğu bölgənin,
mənsub olduğu müsəlman Şərqinin deyil, oçağkı mədəni dünyanın övladı
sayan Nizami mövzuları ilə də məhdudluqlar çərçivəsini qırıb dağıtmış,
“Xəmsə”sində əsl beynəlmiləlçi bir panoram yaratmışdır. Həm də öz
poeziya məktəbinin davam edən təsiri ilə məhz bu panoramın – bu müştərək
mühitin hamının ortaq yaşayış və ünsiyyət məkanı olması ideyasının
vacibliyi mesajını gələn nəsillərin qafalarına yönəltmiş, bu prinsipin
hamınınkılaşmasını arzulamışdır.
Son 3 əsr ərzində Nizami Şərqin dünya dillərinə ən çox tərcümə edilən
şairlərindən biri olmuşdur.
Nizami tərcümə edildiyi dillərdə səslənərkən onun əsərləri yalnız bir
keçmiş yadigarı, cazibəli, şirin Şərq nağılı təki deyil, mahiyyəti, ruhu,
modernist ifadə tərzi ilə Qərb insanına da yaxın, məhrəm gələn incilər kimi
qarşılanmışdır.
Ona görə də bu əsərlər Şərqdə olduğu kimi, Qərbdə də təsirsiz ötüşməmiş,
ayrı-ayrı böyük şairlərin yaradıcılığına öz müsbət təsirini göstərmiş,
əhəmiyyətli izlərini buraxmışdır. Bunun bir qismini həmin təsirə məruz
qalan ədiblərin özləri etiraf etmişsə, digər qismini ədəbi prosesin inkişaf
yolunu öyrənən, tutruşdurmalar aparan qərbli ədəbiyyatşünas alimlər
müəyyənləşdirmişlər.
Görkəmli Azərbaycan rəssamı Oqtay Sadıqzadə Nizami Gəncəvinin
yaradıcılıq aləminə həsr etdiyi və bu fenomenin mahiyyətini əyani şəkildə
göstərən 5 lövhədən ibarət “Nizami və dünya mədəniyyəti” əsərindəki bir
tabloda Nizaminin şərqli, bir tabloda qərbli sələflərinin, digər iki tabloda isə
şərqli və qərbli xələflərinin – ardıcıllarının surətlərini canlandırmışdır. Həm
də bu, cılxa rəssam xəyalatının məhsulu deyil, dəqiq elmi soraqlara
əsaslanan dürüst təsvir etmədir. Nizaminin qərbli ardıcılları, onun
yaratdıqlarından bəhrələnmiş böyük səxsiyyətlər sırasında dünyanın ədəbi
fikir tarixinə adları və əsərləri əbədilik həkk olunmuş yaradıcılar az deyildir.
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Bartelemi d’Erblo “Şərq kitabxanası” əsərində təsdiqləyirdi ki, Fransa
ədəbiyyatında əksini tapan bir neçə macəra Nizaminin “Yeddi gözəl” və
“Xosrov və Şirin” poemalarından götürülmüşdür [2].
Elə həmin əsrdəcə fransız şairi və dramaturqu Alen Röne Lesaj (1668–
1747) Nizaminin “Yeddi gözəl”inin ayrı-ayrı epizodlarından istifadə
etməklə “Xeyir və Şər”, “Çin şahzadəsi” kimi librettolar yazmış, bu opera
əsərləri 1721-ci ildə “Komedi Fransez”də səhnəyə qoyulmuş və 15 il
müddətində – ta 1735-ci ilədək populyarlığını saxlayaraq repertuarda daimi
yer tutmuşdur [3, 30]. Nizami “Yeddi gözəl”inin Fransa mədəni mühitində
doğurduğu maraqdandır ki, dövrünün məşhur bəstəkarı Lui Nikola
Klerambol (1676–1749) 1741-ci ildə Nizaminin həmin məsnəvisini
fransızcaya çevirmişdir.
Ehtimal olunur ki, bəstəkarın məqsədi bu mövzuda opera yazmaq imiş.
Çünki həmin tərcümə bəstəkar tərəfindən ayrıca kitab kimi nəşr edilməmiş,
şəxsi istifadə üçün öz arxivində qalmışdır və hazırda Paris Milli
kitabxanasında saxlanmaqdadır [3, 73].
Fransız Lesaj kimi nağıl və macəra süjetlərinə xüsusi maraq göstərən
italyan dramaturqu Karlo Qotsi “Nağıl teatrı” yaratmış, həmin səhnədə ifa
edilməkdən ötrü 1761-ci ildə “Teatr üçün nağıllar toplusu”, bir il sonra isə
“Turandot” əsərini yazmışdı. Qotsi də artıq səhnədə dəfələrlə oynanaraq
sevilmiş “Xeyir və Şər” hekayətindən yan keçməmiş, Nizami “Yeddi
gözəl”indən aldığı bu süjeti Lesajdan fərqli olan bir yozumda istifadə
etmişdir.
XVI əsrin əvvəlləri İtaliya ilə Azərbaycan Səfəvi dövləti arasında
çoxsahəli və çoxşaxəli əlaqələrin inkişaf etməsi baxımından diqqətəlayiqdir.
Məhz bu dövrdə Azərbaycan və İtaliya arasında ən müxtəlif mədəniyyət
daşıyıcılarının vasitəsilə bir-birini daha yaxından tanıma, öyrənmə və
qarşılıqlı bəhrələnmələrdə ciddi irəliləyişlər müşahidə edilir.
1516–1532-ci illər arasında bir neçə dəfə genişləndirilərək,
təkmilləşdirilərək nəşr edilən “Divanə Orlando” (“Orlando furioso”) əsəri
böyük uğur qazanır və müəllifi şair və dramaturq Lüdoviko Ariostoya
(Ludovico Ariosto) ədəbi aləmdə görünməmiş şöhrət gətirir.
Avropanın ən uzun poemalarından sayılan və son olaraq, 38.736
misradan ibarət bu əsər milli sərhədləri aşır, başqa xalqların da
ədəbiyyatında rəğbətlə qarşılanır, Lope de Veqa, Servantes, Bayron, Volter,
Puşkin kimi qüdrətli qələm sahiblərinin də yaradıcılığına münbit təsirini
| www.ejsr.org

26

Rafael HÜSEYNOV

buraxır. Həmin əsərin özünə isə Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun”
poemasının təsiri olmuşdur.
Nizami irsinin alman ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Volfqanq
Gete, Fridrix Şiller (1759–1796) və Henrix Heyne (1797–1856)
yaradıcılıqlarında da müsbət əks-sədaları vardır və çevrəni daha da
genişləndirmək mümkündür [Bax: 3; həmçinin 5, 344-347].
Lakin gətirdiyimiz misallar hələ Nizami irsinin Avropa dillərinə yeniyeni tərcümə edildiyi, onun barəsində ilk araşdırmaların aparıldığı çağlara
aiddir. XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrdə Nizami Gəncəvi sözün əsl
mənasında Avropa və dünyanı fəth etdi. Onun əsərləri daha başlanğıcda
olduğu sayaq fraqmentlər halında, ixtisarlarla deyil, bütöv şəkildə, həm də
çox dillərə tərcümə edildi, həyat və yaradıcılığı haqqında yüzlərlə qiymətli
tədqiqat əsəri meydana gəldi, Nizami Avropada daha çox ürəklərə,
düşüncələrə hakim kəsilməyə başladı.
Nəticə və yeni başlanğıclara müqəddimə
Təbii ki, ingilis, alman, fransız, italyan, yapon, rus, polyak, çex və
digər dillərə yeni-yeni mükəmməl tərcümələri yarandıqca Nizami həm də
həmin xalqların ədəbiyyat, mədəniyyət xadimləri ilə daha artıq yaxınlaşırdı,
öz işığından onlara yeni sanballı əsərlər yaratmaq üçün pay verirdi. Ona
görə də bu gün Nizaminin Avropa və bütövlükdə dünya mədəniyyətinə,
ədəbiyyatına göstərdiyi faydalı təsirlərin dəqiq mənzərəsini sona qədər
müəyyən etmək ağlasığmazdır.
Yalnız Nizaminin hər xalqın, hər ölkənin ədəbiyyatı və gözəl
sənətlərindəki izlərini ayrıca və dərindən, müfəssəl şəkildə araşdırmaqla bu
suallara nisbətən dolğun cavab vermək imkanı yarana bilər.
Nizami ədəbi məktəbinin ən parlaq davamçılarından biri, dahi özbək
şairi Əlişir Nəvai yazırdı ki, əgər Kürre-yi Ərz daşa, göylər tərəziyə çevrilsə,
yenə Nizami Gəncəvinin vəznini çəkə bilməz.
Şairanə təşbihlərlə və mübaliğə ilə söylənmiş bu sözlərdəki mübaliğəsiz
və tam hədəfə vuran həqiqət ondan ibarətdir ki, Nizami Gəncəvinin
böyüklüyü bizə bəlli olan ölçülərə və zamana yerləşən deyil, Nizaminin
sonacan kəşf olunması mümkünsüzdür.
Nizami Gəncəvi varlığı və yaratdıqları ilə sonsuz, əngin bir kosmosdur
ki, bəşər övladı həmişə onun yeni-yeni gözəlliklərini açacaq, ondan
öyrənməyi, ondan bəhrələnməyi, ondan zövqlər almağı davam etdirəcəkdir.
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Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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ÖZET
Nizȃmi'nin mirasının kanonlaşma süreci, ölümünü müteȃkip yüz yıldan
da kısa bir süre zarfında gerçekleşmiştir. Daha 13.yüzyılda Nizȃmi'nin
“Hamse”si örnek alınarak farklı ülkelerde ve değişik dillerde cevaplar
yazılmaya başlanmıştır.
Fakat en başından itibaren şu ayrıntının dikkate alınması
gerekmektedir. Nizȃmi'ye cevaplar yazmak, mesnevilerine benzerler
yaratmak, sanatçıdan etkilenmenin sadece bir yönüdür. Nazire, Müslüman
Doğu halklarının edebiyatında oldukça yaygın bir gelenekti ve çeşitli şairlerin
eserlerine nazire yazma geleneği, farklı dönemlerde sürdürülegelmiştir.
Nizȃmi'nin etkileri, "Hamse"nin konularına ve olay örgülerine yazılan
nazirelerle bitmemiş, şairin eserlerinin kişi ve imge sistemi, düşünce ve
anlatım tarzı da onun takipçileri tarafından devam ettirilmiştir. Bu etki,
kendisini sadece Nizȃmi eserlerinin aslını okuyanlarda değil, onun eserlerini
tercüme yoluyla okuyanlarda da hissettirmiştir.
18. yüzyıla kadar yüzlerce Doğulu şair, Nizȃmi'nin eserlerine yazıldığı
dilde hayran kalmış, Farsça, Türkçe ve Arapça gibi farklı dillerde cevaplar
yazmış ve Nizȃmi Şiir Mektebinin öğrencisi olduklarını gururla
söylemişlerdir.

Fransız oryantalist Barthelemy d'Erblo, 1697'de Paris'te yayınlanan
“The Library of the East” ansiklopedisinde Nizȃmi Gencevȋ'ye iki makale
ayırmış ve onu ilk kez hem Fransa'ya, hem de tüm Avrupa'ya tanıtmıştır.
1785'te İngiliz oryantalist W.Jones'un aracılığı ile Nizȃmi, doğrudan
doğruya Avrupa ile konuşmaya başlar. Nizȃmi “Hamse”sinin ilk destanı
"Sırlar Hazinesi"ni oluşturan 20 kısa öykü, W.Jones tarafından İngilizceye
çevrilir.
1836'da J.Atkinson, "Leyli ve Mecnun" mesnevisinin, W.Clark ise
"İskendername"nin İngilizceye türcümesini gerçekleştirirler.
1809'da Leipzig'de J.F.Von Hammer-Purgstall, “Husrev ve Şirin”den
seçmeleri Almanca'ya aktarır.
Nizȃmi ve onun edebȋ dünyası, büyük ölçüde uluslararası temellere
dayanır ve sırf millȋ bir miras olarak kabullenilemez. Nizȃmi ve onun
“Hamse”si etkisinde yazılan «Hamse»ler, Doğu'da “Kur΄an” ahlakȋ ve
davranışsal ölçütleri, "Kur'an" düşünce ve algılama biçimi ile bir arada Batılı
düşünce tarzının da oluşumuna sebebiyet vermiş, bu iki düşünce, zevk ve ruh
akımı, organik şekilde kavuşarak Azerbaycanlının ve Doğu insanının daha
kȃmil ve maneviyatça daha zengin hale gelmesine vesile olmuştur.
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Nizȃmi, kendi "Hamse"sini Orta Çağ'da Orta Asya'da temel ortak şiir
dili Farsça ve dönemin edebȋ geleneğine uygun olarak yazmıştır. Fakat onun
«Hamse»sine verilen cevaplar, hem Farsça, hem Türkçe, hem Arapça, hem
Sanskritçe, hem Gürcüce, hem Urduca ve diğer dillerde kaleme alınmıştır.
Nizȃmi modellerinin diğer dillerde yeniden canlanması, bu düşünce kalıbının
o dillerin taşıyıcılarının varlığına sirȃyet etmesi, onların genetik hafızalarında
kodlaşması için vesile olmuştur.
Barthelemy d'Erblo, “The Oriental Library” eserinde Fransız
edebiyatında yer alan bir takım maceraların Nizȃmi'nin “Yedi Güzel” ve
“Hüsrev ve Şirin” mesnevilerinden alındığını vurguluyor.
Aynı yüzyılda Fransız şairi ve oyun yazarı Alain Rohne Lesage
(1668–1747), Nizȃmi'nin “Yedi Güzel” destanının çeşitli parçalarını
kullanmakla “Hayır ve Şer”, “Çin Prensi” gibi librettolar yazmış, bu opera
eserleri, 1721 yılında “Komedi Fransez”de sahnelenmiş ve 15 yıl boyunca, ta
1735'e kadar popülaritesini koruyarak repertuvarda sürekli yer almıştır.
Fransız Lesage gibi masal ve maceralara özel bir ilgi duyan İtalyan
oyun yazarı Carlo Gotzi, 1761'de “Masal Tiyatrosu” kurmuş, bu tiyatroda
sahnelenmek üzere aynı yıl içinde “Tiyatro için Masallar Toplusu”nu, bir
sene sonra ise “Turandot”u kaleme almıştır. Gotsi de artık defalarca
sahnelenerek sevilmiş “Hayır ve Şer” hikȃyesini es geçmemiş, Nizami΄nin
"Yedi Güzel"inden aldığı süjeyi Lesage'den farklı şekilde yorumlamıştır.
Nizȃmi mirasının Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller (1759-1796)
ve Heinrich Heine (1797-1856) gibi Alman edebiyatının önde gelen
temsilcilerinin yaratıcılığında da olumlu yansımaları vardır ve çevreyi daha
da genişletmek mümkündür.
19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılda Nizȃmi Gencevȋ, Avrupa'yı
ve dünyayı kelimenin tam anlamıyla fethetti. Eserleri ilk dönemlerde olduğu
gibi parça parça kısaltmalarla değil, tam bir şekilde pekçok dile çevrildi,
hayatı ve sanatı üstüne yüzlerce değerli araştırma eseri ortaya çıktı, Nizȃmi,
Avrupa'da daha fazla kalp ve düşünlere hȃkim olmaya başladı.

Anahtar Kelimeler: Hamse, Nizȃmi'nin etkileri, edebȋ gelenek,
nazire, Nizȃmi modelleri, hafızalarda kodlaşma
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SUMMARY

Genius Azerbaijani poet Nizami Ganjavi is among the rare personalities
of both his own nation, Eastern and world literature and this exeption has
abundant undeniable proofs. Pursuing just on of these features, the influence
of Nizami to the development of literary thinking after him obviously
indicates that the sage from Ganja owns unconditional right of superiority
regarding the number of his followers, the spaciousness of geography of their
belonging, the duration of the effect and the variety of their spheres.
Even common depiction of this panorama of superiority generates an
impression of the vivid evidence of the genius of Nizami. Undoubtedly, the
depiction of such panorama immediately engenders further questions that
what is the reason of such power of influence, such spaciousness and spread
of the wave of Nizami and the speediness regarding time?
Certainly, being more specific questions they make necessary to
investigate the inner power of Nizami heritage, to analyze and present the
basic elements of influence and attraction of Nizami from different angles of
vision.
Nevertheless, another significant question emerges that besides his
individual talant and capabilities, which moral sources, school, reading,
education and atmosphere facilitated Nizami᾽s turning to phenomena of such
level?
Canonization of Nizami heritage occurs less than hundred years
following his death. Since 13th century “Khamsa” of Nizami has been
perceived as a pattern and the replies have been written to it in most various
countries in most various languages.
However from very beginning one should take one moment into
considertaion. Writing replies to Nizami, creating the poems resembling the
ones of Nizami is merely one direction of being influnced from Nizami.
Nazira has been a direction fairly wide-spread in literature of the nations
of Moslem East and tradition of writing poems resembling to the works of
the most distinct poets in most different periods has continued.
But the influnces of Nizami was not concluded with just writing naziras
to the topics and plots of “Khamsa”, as well as poet᾽s system of characters,
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his mode of thinking and expression has been learned and continued by his
followers.
The indicated influence has not touched upon solely those reading
Nizami in original but also those reading works of Nizami in translation.
There were both such complete “Khamsa” writers as Emir Khosrov
Dahlavi, Abdurrahman Jami, Ashraf Maraghayi, Alishir Navai, Sarfi
Kashmiri who wrote responds to all poems of Nizami and the ones who wrote
naziras to Nizami᾽s separate poems or his just single masnavi.
However, despite the distinct writing manners and peculiar styles of
each of them, the accurate observation of the common esthetic principles
deriving from Nizami is the factor uniting all of these persons.
In Middle Age Nizami was comprehended in the region as an etalon of
perception as good poet and the canonized dimensions of the heritage of
Nizami was accepted as a programme of becoming a true poet. Genius Uzbek
poet Alishir Navai, one of the most brilliant followers of Nizami literary
school wrote that if even the Earth overflows and the heavens turn to scales,
it is powerless to carry the weight of Nizami.
The unexaggerated and well-aimed truth in these words told with poetic
comparisons and hyperboles is that the grandeur of Nizami Ganjavi cannot be
confined within dimensions and time-frames known to us, the complete
discovery of Nizami is beyond the possibilities.
With his personality and creations Nizami Ganjavi is an endless and
vast space and the mankind will constantly be disclosing its new and new
beauties and will continue to learn, to benefit and take pleasures from it.

Keywords: Influence of Nizami, investigation of Nizami, canonization
of Nizami heritage, “Khamsa”, Western followers of Nizami

ELM VƏ İNNOVATİV
TEXNOLOGİYALAR
JURNALI
| www.ejsr.org

“Böyük Azərbaycan şairi – Nizami Gəncəvi”
Beynəlxalq Konfrans
25-29 iyul, 2021

“KHAMSA” BY NIZAMI AS ONE OF THE
IMPORTANT SOURCES FOR EASTERN
MINIATURE PAINTING
Naila Adalat ALIYEVA
National Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami Ganjevi,
Baku, Azerbaijan

1.Introduction
In 2021, Azerbaijan marks the 880th anniversary of the birth of
Azerbaijani poet and thinker, the classic of world poetry Nizami Ganjavi. In
this regard, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has signed
a special decree declaring 2021 as a Year of Nizami Ganjavi in Azerbaijan.
“A unique phenomenon of human artistic thought, the works of Nizami have
been an integral part of the spirituality of our people for more than eight
centuries. All the life and rich literary activities of the great master are
associated with Ganja, which was known not only as the largest city of
Azerbaijan and the Caucasus at the time, but also as an important cultural
center of the Near and Middle East.” (1).The creative activity of Nizami was
the object for investigation not only Oriental but European scientists as well.
“A genius German poet Goete gave an assessment of his modesty by pointing
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to seven great poets selected and elevated by the Persian-speaking classical
tradition –Firdausi, Anvari, Nizami, Sadi, Rumi,Hafiz and Jami: “If the East
preferred only seven of all poets, there are many people who are much better
than me among those remaining” [ 2, p 39] Nizami Ganjavi, the greatest
representative of the Eastern Renaissance, who was born in the 12th century
in Azerbaijan and represented the quintessence of world literature and
philosophy in his immortal work Khamsa (“Quintuple”) via the aesthetic
power of his art. Khamsa includes five poems, Treasury of Mysteries (1175),
Khosrow and Shirin (1180), Leyli and Majnun (1188), Seven Beauties (1197)
and Iskander-Name (1203).They laid a strong foundation for the great Nizami
school of literature which continues to exert its influence nowadays. “Nizami
was the Azerbaijan’s personality of XII century whose fame spread all over
the world” (3,4) Nizami, the genius of Ganja is one of those rare
representatives of world literature who were ahead of their time, whose main
purpose in their life and work was to serve their people, defend them against
oppression, injustice and harm and to implement their mission to the highest
level
1. The art of book illustration as the preorigin of miniature painting

After 7 century over a period of a few hundred years Islam began to
spread from its place of origin in the Arabian Peninsula to modern Spain in
the west and northern India in the east. Because figural representations are
generally considered to be forbidden in Islam, the word takes on religious
meaning in art as seen in the tradition of calligraphic inscriptions. Calligraphy
and the decoration of manuscript Qurans is an important aspect of Islamic art
as the word takes on religious and artistic significance.
Islamic art is not restricted to religious art, but instead includes all of
the art of the rich and varied cultures of Islamic societies. Islamic religious
art differs greatly from Christian religious art traditions. Before XIX century,
the Christian church was a major influence upon European art, the
commissions of the Church, architectural, painterly and sculptural, providing
the major source of work for artists. The history of the Church was very much
reflected in the history of art, during this period. Quran was also a main source
of literature and art.The calligraphic tradition, initially growing out of the
demand for illuminated Qur'ans, was later used to embellish both religious
and secular art in the Islamic world, and often appeared in books alongside
(or integrated into) paintings. Calligraphy and manuscript decoration became
important court art traditions in different parts of the Islamic world.
Some of the earliest examples of calligraphic masterpieces came from
Baghdad, during the Abbasid dynasty (758-1258.) These pieces show a
marked Byzantine influence. Persian calligraphy under Turkish dynasties
demonstrates both Turkish and Persian influence. However, the tradition of
illustration under Mongol rule was to become an extraordinary and
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unprecedented effloressence of existing styles mixed with new motifs. This
synergy of techniques and influences would lead the tradition of Mongol
calligraphic book painting to new heights of sophistication and achievement.
Centuries later, the sixteenth-century Safavid dynasty under Shah Ismail
Khatai and his son Shah Tahmasib also paid the great attention to the the
development of illustrated books and calligraphy and that time considered
to be one of the most important styles of art.
2. ”Khamsa” by Nizami and its place in literature of Near and
Middle East

Science and culture was in a high level in Ganja in the 12th century.
The works of Ganja poets were considered as unique pearls not only for
Azerbaijani but also the world literature in that period. Development of
culture was powerful incentive to the development poetry. Nizami Ganjavi
has a special significance among prominent representatives of Azerbaijani
literature of that period which is marked as the Golden age of national
literature. Literary-cultural and socio-political view of the time was reflected
more brightly and progressive ideas of Renaissance were emerged more
strongly in non-palatial poetry.This style of literature differed with new
humanistic ideas.Genius Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi (11411209) brought new ideas to the history of artistic culture of the Mankind,
enriched form and content of Oriental poetry and created magnificent
monuments of Renaissance literature . His creativity is unique inimitable
stage, new historical period and peak of wisdom in the hstory of world
literature. Nizami became famous with his five poems later assembled under
the common title “Khamsa” visualize that Nizami was familiar with all
previous events and personalities of the Near and Middle East and expressed
his opinion on them. Studying the poet’s creativity it becomes apparent that
Nizami had deep knowledge in ancient Greek, Indian, Chineese and Arabic
philosophy.
There were created more than hundreds immitations and responces (
nazira) to poems by Nizami Ganjavi. In the history of world literature five
poems created by Nizami -“ “Khamsa” was perceived as a model, which
generated
replies
in
different
cultural
and
lin
guistic areas. The nazira, poems written in response to older works, is a
popular type of literature in the Muslim East which was practised over a long
period. Responses were written to his Khamsa’s topics and plots, the
characters, the poet’s mode of thinking and expression. The responses were
based either on Nizami’s original Persian language poems, or on translations.
By the 18th century, important numbers of Oriental poets, proudly presenting
themselves as Nizami’s literary disciples. We might consider them as forming
a Nizami literary school: basing themselves on Nizami’s original poems,
composed responses in Persian but also in Arabic or Turkic.”[3,6].
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3. Miniatures based on “Khamsa” as the most important part of

Oriental Moslem art
It is unknown the exact date of emergence the art of miniature painting
in Azerbaijan but analyzing the first examples of this art it was noticed that
from the first day of its existence art of miniature painting was inseparably
connected with literature. One of the main reasons of such influence was the
art of book illustration which considered to be pre-origin of miniature
painting was based on literary work. “The earliest patterns of Azerbaijani
miniatures, illustrating the manuscripts painted for "Varga and Gulsha” (XIII
c), “Manafi al Haywan” (1298), “Jami at Tavarikh” (1304 and 1314) and
others whitnesssed the emergence of new artistic school in which formation
and development got entangled the traditions of different schools: of Eastern
Turkestan (through Uygur artists brought into Tabriz by Ilkhans dynasty) and
of Arab Mesopotamian painting through Baghdad school.” [4,20] Calligraphy
and miniature speedily spread in Maragha, Tabriz and other towns of
Azerbaijan, Tabriz turned into a powerful centre of artistic creation, book art,
calligraphy and miniature painting in XIII-XVI centuries. In XVI century the
Safavid Dynasty, witnessed a cultural flowering under Shah Isma'il Khatai
and and his son Tahmasp, the first two Shahs of the dynasty. “Shah Tahmasib
who was successor of huge empire was high-educated man and maecenas. It
should be added that he was a good painter and calligrapher whose teacher
was great Azerbaijani miniature painter Sultan Muhammed . That period
Tebriz became a artisric centre of Islamic world.” [ 5,12]
The mid of XIV century considered to be a period of the most rapid
development of the Tabriz style of miniature painting when it reached a peak
of its development a time when many artistically significant illustrated
manuscripts appeared. It was during these period that art workshops worked
most productively and at the highest level of skill. During these years, one of
the masterpieces of not only oriental but also the entire world art was created
– the illustrations of “Khamsa” by Nizami 1539-43, which are kept in the
British Museum in London. The miniatures of “Khamsa” are illustrated by
six outstanding artists of this era: Sultan Muhammad, Mir-Musevvir, AgaMirek, Mirza Ali, Muzaffar Ali and Mir Sayyid Ali. With miniatures of
“Khamsa” by Nizami of 1539-43, the Safavid Tabriz painting approached its
apogee. According to European scientists in the miniatures of “Khamsa” by
Nizami of XVI century we see Sultan Muhammad revealing himself in all the
various aspects of his genius.” Nizami and his “Quintet” had a profound
influence on the development of the artistic culture of the East, especially on
the art of miniature painting. There is not a single school of the Muslim East
that would not have created illustrated manuscripts of “Khamsa” by Nizami.
These are, first of all, the Tabriz and Herat schools, as well as the Shiraz,
Qazvin, Isfahan, Bukhara, Ottoman and Mughal schools. In the most part of
world wide famous museums, libraries and private collections the
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manuscripts of Nizami’s “Khamsa” are kept in manuscripts are kept in m The
best museums and libraries of the world keep the invaluable manuscripts of
Nizami’s “Khamsa”. Among them are the Washington Galleries Freer and
Sackler, the New York Metropolitan Museum of Art, the Victoria and Albert
Museum London, the British Museum, the British Library in London, the
Chester Beatty Library in Dublin, the Museum of Fine Arts in Boston and
other museums and libraries of all continents.
Conclusion
One of the most important personalities in the history of the world
literature Nizami Ganjevi lived all his life in Azerbaijani city of Ganja which
was the cultural center of Near and Middle East. The miniature painting in
Azerbaijan provided a significant contribution to the cultures of the Near and
Far East. It occupies a special place in the history of world fine arts. The
history of Azerbaijani miniature paintings, which first appeared in the form
of book illustration is not determined exactly. The poetry of Nizami Ganjavi
had a tremendous impact on literature and even on the fine and decorative arts
of the people. Nizami’s works have made a contribution to the literature not
only of the East but also of the West. Famous German poet and philosopher
Goethe considered Nizami one of the seven genius poets of all times and
peoples.de2 Generations of miniaturist artists repaid Nizami with special
gratitude for a deep understanding of their art.There has been a great interest
in the life and work of Nizami Ganjavi who founded a great literary school
and left behind a unique poetic heritage. “Khamsa” served as a model in
literature since XII century and there have been countless imitations and they
continued to be created until the beginning of the 20th century, none of them
managed to push Nizami into the background. The same situation took place
in art especially in art of miniature painting. It is impossible to find famous
museum, archive or cultural center in the world where any manuscript or
object dealing with the “Khamsa” by Nizami are not preserved. In Freer
Gallery of US, British library of UK, Topkapi Museum of Turkey and etc.
Nizami and his “Khamsa” had a profound influence on the development of
the artistic culture of the East, especially on the art of miniature painting.
There is not a single school of the Muslim East that would not have created
illustrated manuscripts of “Khamsa” by Nizami. Nizami’s works have made
a contribution to the literature not only of the East but also of the West.
Famous German poet and philosopher Goethe considered Nizami one of the
seven genius poets of all times and peoples..There has een a great interest in
the life and work of Nizami Ganjavi who founded a great literary school and
left behind a unique poetic heritage. “Khamsa” served as a model in
literature since XII century and there have been countless imitations and they
continued to be created until the beginning of the 20th century, none of them
managed to push Nizami into the background. The same situation took place
in art especially in art of miniaturepainting. Nizami and his “Khamsa” had a
| www.ejsr.org
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profound influence on the development of the artistic culture of the East,
especially on the art of miniature painting. There is not a single school of the
Muslim East that would not have created illustrated manuscripts of
“Khamsa” by Nizami. In Freer Gallery of US, British Museum and British
library of UK, Topkapi Museumof Turkey, State Public Library named after
Saltykov-Shedrin of Russia and etc.
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ÖZET
Dünya edebiyat tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Nizami
Gencevi, tüm hayatını Yakın ve Ortadoğu'nun kültür merkezi olan
Azerbaycan'ın Gence şehrinde geçirmiştir. Azerbaycan'daki minyatür resmin
Yakın ve Uzak Doğu kültürlerine önemli katkıları olmuştur. İlk olarak kitap
illüstrasyonu şeklinde ortaya çıkan Azerbaycan minyatür resimlerinin tarihi
tam olarak belirlenememiştir. Nizami Gencevi'nin şiirinin edebiyatta ve hatta
halkın güzel ve dekoratif sanatlarında muazzam bir etkisi oldu. Nizami'nin
eserleri sadece Doğu edebiyatına değil, Batı edebiyatına da katkı sağlamıştır.
Ünlü Alman şair ve filozof Goethe, Nizami'yi tüm zamanların ve halkların
yedi dahi şairinden biri olarak kabul etti. Büyük bir edebiyat okulu kuran ve
ardında eşsiz bir şiir mirası bırakan Nizami Gencevi'nin hayatı ve eserleri
büyük ilgi gördü. 12. yüzyıldan itibaren edebiyata model olan ve sayısız
taklitleri bulunan ve 20. yüzyılın başlarına kadar üretilmeye devam eden
“Hamsa”, hiçbiri Nizami'yi geri plana atmayı başaramadı.
Aynı durum sanatta da özellikle minyatür sanatında yaşanmıştır.
Nizami'nin “Hamsa”sını ele alan herhangi bir el yazması veya nesnenin
korunmadığı dünyada ünlü müze, arşiv veya kültür merkezi bulmak
imkansızdır. ABD'nin Freer Galerisi'nde, İngiltere'nin British Museum ve
British kütüphanesinde, Türkiye Topkapı Müzesi'nde, Rusya'nın SaltykovŞedrin adını taşıyan Devlet Halk Kütüphanesinde Nizami ve onun “Hamsa”sı
esasınta yaratılmış, sanat esedrleri, miyatür ve el yazıları bulunmaktatır.
Nizami “ Hamse”si Doğu güzel sanatlar kültürünün, özellikle minyatür resim
sanatının gelişmesinde derin bir etkiye sahipti.
Anahtar kelimeler: Nizami Gencevi, “Hamse”, minyatür resmi, Dogu
güzel sanatlar tarihi
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Giriş
Ədalətli, bərabərhüquqlu cəmiyyət qurmaq ideyası tarix boyu həm
filosofların, həm də ədiblərin düşündüyü məsələlərdən olmuşdur. Hələ
qədim Yunanıstanda Platon un “İdeal dövlət”, Tomas Morun “Utopiya”
kimi əsərləri nizamlı bir dövlət idarə sisteminə həsr olunmuşdu. Poetik
düşüncə sahibləri, söz sənətkarlarının da ümdə arzularından olan
bərabərhüquqlu cəmiyyət, ideal dövlət başçısı mövzusu Şərq ədəbiyyatında
tez-tez xatırlanan ədalətli Ənuşirəvan, Süleyman peyğəmbər, zalım Nüman,
Həccac, Nəmrud obrazları ədəbiyyatda yer almışdır. Dünya klassiklərinin
fəxrlərindən sayılan Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi (1141-1209)“
Xəmsə”sində ədalətli hökmdar, ideal dövlət məsələləri poetik təfəkkürlə
cilalanaraq mənəvi-siyasi mövzu kimi ortaya atılır.
Türk İslam filosofu Əbu Nəsr Farabinin (870-950) çoxsaylı əsərləri
içərisində yer tutan məşhur “ İdeal və onun əksi olan şəhər sakinlərinin
baxışları” fəlsəfi əsərində ideal cəmiyyət,onun başçısı və qeyri-ideal şəhər
məsələlərinə fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən yanaşaraq izah etmişdir. Bu əsəri
utopik əsər hesab etsələr də, əsərdə dövlət başçısının xüsusiyyətləri, ideal
cəmiyyətin formalaşması və ona zidd olan baxışlar təhlil olunmuşdur.
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Məqalədə hər iki türk mütəfəkkirirnin ədalətli cəmiyyət və başçı
problemi müqayisə edilir. Farabinin adıçəkilən əsərindəki dövləti idarəetmə
sistemi nəzəri cəhətdən təqdim olunur. Nizami Gəncəvinin məşhur “
Xəmsə”sinə daxil olan poemalardakı hökmdar obrazları, ədalət və zülm
prinsipləri , Farabinin siyasi- fəlsəfi görüşlərinin Nizami yaradıcılığındakı
təsiri araşdırılır.
Məqalə giriş, nəticə və yarımbaşlıqlardan ibarətdir.
1 .İdeal şəhər və ona əks olan şəhər sakinlərinin baxışları əsərindəki
ideal dövlət
İslam fəlsəfəsinin metodoloji əsaslarını işləyib hazırlamış türk
filosofu Əbu Nəsr Məhəmməd ibn Tərxan ibn Uzluğ fəlsəfə, siyasət, məntiq,
musiqiyə dair fundamental əsərlərin müəllifidir. Yunan filosofları Platon və
Aristotel fəlsəfəsini təhlil edən Farabi iki filosofun görüşləri arasında
uyğunluq yaratmağa səy göstərmişdir. Filosof Zakir Məmmədov
Müsəlman Şərqi ölkələrində peripatetik fəlsəfənin sistemləşdirilib inkişaf
etdirilməsində Farabinin əvəzsiz rolu olduğunu qeyd edir.(3,9)
Onun yaradıcılığında önəmli yer tutan əsərlərindən الفاضل ة المدينة أهل آراء
( " " مضادتها وİdeal və onun əksi olan şəhər sakinlərinin baxışları) əsəri həm
Şərq, həm də Qərb alimlərinin diqqət mərkəzində olmuş, əsər üzərində həm
fəlsəfi, həm də siyasi rakursdan təhlillər aparılmışdır.
Farabinin yaşadığı dövr _ IX və X əsrlər Şərqdə müharibələr, siyasi
çəkişmələrin tüğyan etdiyi bir dövr idi. Dəməşqdə Həmdanilər dövlətinin
hökmdarı Seyfəddövlənin himayəsində olarkən Farabi Bağdadda yazmağa
başladığı və 942-ci ildə Dəməşqdə tamamladığı fəlsəfi cəhətdən dövlətin
idarə olunması, dövlət başçısı məsələlərini fəlsəfi görüşləri ilə
əsaslandıraraq yuxarıda adı çəkilən həmin əsərini qələmə alır. Əsərdə ideal
şəhər əhlinin təsvirini verən filosof bütün fəlsəfi görüşlərini ortaya
qoyur.(2, 47)
Əsərdə diqqət mərkəzində duran problemlər bunlardır : insanın sosial
varlıq olması , ideal şəhərin başçısı və onun xüsusiyyətləri, ideal dövlətə
zidd olan məsələlər, ideal və ona zidd olan şəhərin təsviri, şəhər
sakinlərinin xarakterik cəhətləri.
Əsərin müqəddiməsini ilk varlığın  ) )األول الموجودmövcudluğu ilə
başlayan Farabi Allahdan və onun pak sifətlərindən bəhs edir. İlk varlıq
deyərkən ilkin səbəbi_ Allahı nəzərdə tutan filosof ilahi atributları Qurana
uyğun verir. Platon və Aristotelin əsərlərindən bəhrələnən filosof əsərə
İslam, təktanrıçılıq motivlərini əlavə edərək öz fəlsəfi sisteminin təməl
prinsiplərini ortaya atır.
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Mövzuya ilahi müqəddimə ilə keçid edən Farabi əsərdə insanın sosial
varlıq olmasını, cəmiyyətdəki mövqe və vəzifələrini izah edir.
Farabi ideal dövləti ideal cəmiyyətin fərdləri ilə şərtləndirir. İnsanlar
cəmiyyətdəki rolunu düzgün başa düşməli, mənəviyyata sahib olmalıdırlar.
İnsanların qarşılıqlı yardımlaşması, ədalətli rəftarı ideal şəhəri
formalaşdırır. Əsərdə insan mövzusu daha işlək və aparıcıdır. İnsan
mənəviyyatı amilini əsas götürərək filosof şəhəri ideal və qeyri ideal şəhərə,
cəmiyyəti də bu qisimlərə ayırır. Farabiyə görə dövlət, hökumət anlayışı,
dövlətin idarə olunma fəlsəfəsi əxlaq və siyasətdən savayı fəlsəfə ilə də
bağlıdır. “Farabiyə görə siyasətin xoşbəxtliklə əlaqəsi qaçılmaz həqiqətdir.
Ona görə də fəlsəfə həyata qarışmalı və dünyanı nizamlayacaq prinsiplər
bəxş etməlidir”. (11, 53)
2. İdeal başçı necə olmalıdır?
“İdeal şəhəri sağlam bədənə bənzədən filosof bir üzvü_ürəyi digər
üzvlərə əmr etdiyi üçün baş üzv adlandırır(13, 70).Hər bir üzv öz
funksiyasının ona əsasən yerinə yetirir. Şəhər başçısı da ürək kimi toplumun
baş nümayəndəsidir. Cəmiyyət də onun qanunlarına əsasən vəzifəsini icra
etməlidir. Və cəmiyyətdəki nizam-intizamın pozulmasını mümkün sayan
filosof bunu bədən üzvlərinin fitri, insanların isə ixtiyari olması fikri ilə
əsaslandırır.(13;72)
Əsərdə Farabi ideal başçı üçün bu keyfiyyətləri sadalayır: fizioloji
cəhətdən sağlam , yüksək qavramaya, güclü hafizəyə malik, itifəhmli, natiq,
öyrənən və öyrədən, doğru danışan, yalana nifrət edən, eyş-işrət düşkünü
olmayan, mənəviyyatlı, ədalətli və qanunpərəst, orta həddi gözləyib ifrata
varmayan əzm və dəmir iradə sahibi .( 13;75).
Əsərin 28-ci fəslində ideal şəhər başçısının xüsusiyyətləri haqqında
danışan Farabi yazır: “ Şəhər başçısısından üstün bir şəxs yoxdur, öndərdir
və ideal şəhərin idarəedənidir. O, səxavətli, dirhəm və dinara əhəmiyyət
verməyən, ədalətli şəxs olmalıdır, ədalətli insanları sevməlidir. Zülmə ,
zülmkara qarşı amansız olmalıdır. Qorxaq, zəifməcaz olmamalıdır” .(13;7576)
Farabi bu xüsusiyyətlərin hamısı bir şəxsdə olmazsa, onun özünə
müavin(köməkçi) təyin etməsini qeyd edir. Həmin 2-ci şəxs aşağıdakı
cəhətləri özündə əks etdirməlidir.
İdeal rəhbər üçün 6 xüsusiyyətin vacibliyini qeyd edən Farabi onun
hikmət elminə bələd olmasını ilk şərt hesab edir. O, özündən əvvəlki
başçıların verdiyi qanunları mükəmməl bilməli, üçüncü , qanuna aid
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olmayan şeyləri ayırd etməyi bacarmalı, yeni qərarlar qəbul etmək və ayırd
etmək , özündən əvvəkilərin yolunu davam etdirmək və özünün də baş verən
prosesləri təhlil etmək və öyrətmək qabiliyyəti , 6-cı isə hərb sənətini
mükəmməl bilməsi və fiziki gücünün olması və yorulmamasıdır. Əgər bu
şərtlər bir adamda deyil, iki nəfərdə olsa, onlar ikisi də idarəçilik etməlidir.
Lakin başçıda himkət olmazsa, digər şərtlər olarsa, onda o şəhər ideal
deyildir. “ Ona görə də təhlilçilər Farabinin başçısını Peyğəmbər köynəyi
geymiş Əflatun adlandırırlar “(2; 48)
Farabinin İdeal şəhər əhalisini bir-birinə bağlayan ümumi cəhətlərlə
yanaşı məxsusi cəhətlər də vardır. Xoşbəxtliyə nail olmaq üçün iki amil
var: fərdi başqasına (fərdə)bağlayan bərabərlik, fərdi öz zümrəsinə
bağlayan bərabərlik. Hər bir fərd bu ideallığa çatmaq üçün hər iki amili
nəzərə alarsa, ruhi cəhətdən qüvvətlənər. Ruhi üstünlük onun fəzilətini
artırar. Ona görə də onları maddənin müvəqqəti( fani), yaxud da əbədi (
baqi)olması maraqlandırmır.
3. Farabi utopiyasında İdeal olmayan cəmiyyətlər
Farabi əsərdə İdeal şəhərin əksini cahil, fasiq, dəyişmiş, azğın
şəhərlərə bölür.
“ Cahil şəhər nə sakinləri, nə də xoşbəxtliyi tanıyır və
düşünür.”(12;91) Bunu onlara başa salmağın da mənası yoxdur. Onlar
sərvət, eyş-işrət, səhhət , maddiyyat ardıncadır və xoşbəxtliyi bunların
məcmusunda görürlər. Cahil şəhər özü də bir neçə növə bölünür:
Cahil şəhər sakinləri xoşbəxt olduğunu zənn edirlər. Onlar sağlamlıq
və pul arzusundadırlar. Cahil şəhəri filosof aşağıdakı kimi təsnif edir:
1.Zəruri şəhər. Yemək, içmək, geymək, ev və nikah bir-birinə yardım
edir.
2. Bəddalə (dəyişmiş) şəhər .Onlar sərvət uğrunda yaşayır, maddi
zənginliyə çatmaq istəyir.
3. Heysiyyət və süqut şəhəri. Onların həyat tərzi eyş-işrətə dalmaqdır.
4. Hörmətli şəhər. Özlərini göstərmək, lovğalanmaq, insanlar içində
tərif lənmək istəyirlər. Burda insanın dəyəri onun maddiyyatı ilə ölçülür.
5. Təğəllüb(qalib gəlmək) şəhəri. Başqalarını alçaldıb, öz heysiyyətini
üstün tutanlardır.
6. Cəmaiyyət (kollektiv)şəhər. Onlar mütləq azadıq tərəfdarıdır.
Filosofun fikrincə, özbaşınalıq, ürəyi istədiyini etmək bu şəhər sakinlərinin
adətidir.
4.

Cahil şəhərlər mütləq hökmdarlar tərəfindən idarə olunarlar.

Fasiq şəhər sakinləri düşüncə etibarilə ideal şəhərdən seçilmir. Onlar
Allaha, vəhyə inanır, ideal şəhərin əqidəsinə inanırlar, lakin yaşayışları cahil
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şəhərin həyat tərzidir. Dəyişmiş şəhər sakinləri isə əvvəllər ideal şəhər
sakinləri kimi düşünüb əməl edərkən sonradan başqalarının təsirilə dəyişmiş
şəhərlərdir. Azğın-çaşqın şəhər isə dünya həyatından sonra xoşbəxtliyə
qovuşacaqlarını zənn edərək Allah, peyğəmbər, vəhyə dair ziddyyətli
fikirlər irəli sürərlər. Bu şəhərlərin başçıları cahil şəhərin başçıları kimidir.
Həm idarə edənlər, həm də sakinlər ideal şəhərin əksidir.
Filosof burada cahil və ideal şəhərin bir spesifik inancını müqayisə
edərək cahil şəhər sakinlərinin materiyanın müvəqqəti olduğunu əsas
gətirərək materiyanın yox olmasına inandığını söyləyir. İdeal şəhər
sakinləri isə materiyanın əbədi olacağı qənaətində olduğuna görə ruhimənəvi yüksəlişə malikdir, bu əqidə onları heçlikdən xilas edir. Qeyri-ideal
cəmiyyətlər isə mənfur əməlləri ilə nəfslərinə zərbə vurur. “Varlığı vacibəl
vücud və mümkinəl vücuda ayıran filosof Plotindən fərqli olaraq,
materiyanın varlığına, əbədiliyinə ciddi əhəmiyyət vermişdir”. (3,9)
Tədqiqatçı C. Altıntopa görə “ Farabi xoşbəxtliyi əldə etmək üçün
insanı yetişdirməyi məqsəd qoyan bir düşünürdür və bu məqsəd səadətin,
xoşbəxtliyin əldə edilməsində siyasət elminə və cəmiyyətə ehtiyac duyan
Farabiyə görə siyasət elmi ilə də səadətə necə çatmağı öyrənmək olar.” ( 11,
53) Filosof un ideal cəmiyyət formalaşdırmağı fikrini siyasət elm ilə
məhdudlaşdırmağı yetərli hesab etmirəm və bu əsərdə onun dini-əxlaqi
görüşləri daha aydın görünür.
5. “ Xəmsə”də ədalətli hökmdar ideyası
Dünya şöhrətli dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin poemalarında
ədalətli şah, ədalətli cəmiyyət, zalım hökmdar, əzilmiş rəiyyət mövzuları
önəmli yer tutur. Nizaminin yaradıcılığına təkcə şair təxəyyülünün məhsulu
kimi baxmaq qeyri-mümkündür.
Dövrünün ən yüksək təhsilli şəxslərindən sayılmış şairin əsərlərində
mütəfəkkir baxışını hiss etməmək qaçılmazdır. Nizami əsərlərini bu günə
qədər ölməzləşdirən əsas xüsusiyyətlərindən biri də onun humanist
ideyalarının daşıyıcısı olmasıdır. Qərb və Şərq mütəfəkkirlərinin elmi
əsərlərindən xəbərdar olan Nizami təbii ki, Farabi ideyalarından
bəhrələnməyə bilməzdi. Professor A.Rüstəmova yazır: “ Əl Farabinin, ƏlMəəərrinin, Rudəkinin, Xəyyamın yaradıcılığı şairin poetik fikrini
qanadlandırır, ona ənginliklər fəth etmək üçün ilham verirdi”. (1; 47)
Nizaminin utopik dövlət, xoşbəxt cəmiyyət qurmaq kimi ideyalarında
Farabi təsiri aydın hiss olunur. “ Nizaminin varlığa dair axışlarında Allah və
mövcudat haqqında mühakimələr insan və cəmiyyət haqqında düşüncələrlə
vəhdət təşkil edir” . (3, 43)
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Maraqlı oxşarlıqlardan biri də Nizaminin də öz poemalarına Allaha
müraciət, onun sifətlərinin tərifi, Məhəmməd peyğəmbərə nət, meracnamə
ilə başlaması, ilahi vəhyə inancının şairanə ifadə etməsidir. “Nizaminin
kosmoloji baxışları ismaililərin deyil, Şərq peripatetiklərinin təliminə
uyğundur “. (3,29)
Nizami “ Xəmsə” sində ədalətli şah və ictimai-sosial bərabərlikli
cəmiyyət ,hökmdarın əxlaqi keyfiyyətlərə malik olması aparıcı
mövzulardandır. Nizamini bu mövqeyində də Farabi ilə oxşarlıq var. O da
mənəvi böhranın cəmiyyəti uçuruma yönəldəcəyi təhlükəsini qabardır,
əxlaq kodeksini uğurlu. Xoşbəxt cəmiyyətin təməl prinsipi hesab edir.
İlk poeması “ Sirlər xəzinəsi”də şair hökmdar və rəiyyət məsələsi
nəzərə çarpır. “ Sultan Səncər və qarı”, “ Ənuşirəvan və bayquşların
söhbəti”, “ Doğru danışan qoca və zülmkar şah” mənzum hekayələrində
şahın öz xalqına münasibəti ön plandadır. Bertels “ Böyük Azərbaycan
şairi Nizami” kitabında yazır: “ Poemanın əsas vəzifəsi bu dünyadakı həyatı
nizamlamaq, ölkənin səadət və tərəqqisini təmin etmək yollarını hökmdara
öyrətməkdir” . (10,59)
Ədalətin cəmiyyətin sütunu adlandıran şair Farabi kimi insanlara
yardımçı olmaq, onların mənafeyi üçün xidmət göstərməyin şahın vəzifəsi
olduğunu deyir.
Xeyirxahlığı güdmək - adillik nişanəsi,
Xalqa xidmət - kişinin ən böyük xəzinəsi! (Səh; 97)
“ Rəiyyətin haqqını padşahın qoruması” hekayətində fani dünyaya
uyub zülm edən padşaha müraciətlə səadətə qovuşmaq yolunun ədalətdə
olduğunu deyir.
Ağlın boynunda daim bahadırlıq yükü var,
Fəqət hansı bahadır ədalətə kəc baxar?!
Bu dünyada kim tapar ən böyük səadəti?
O kəslər ki qoruyar, gözləyər ədaləti!(5, 109-110)
Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsəri məhəbbət dastanı kimi şöhrət
tapsa da, əsərdə yenə hökmdar-rəiyyət məsələsi gündəmdədir. Əsəri təhlil
edən akademik H.Araslı yazır: “ Şairi bütün yaradıcılığı boyu düşündürən
ədalətli şah arzusu bu poemada da aydın şəkildə öz əksini tapmışdır. O,
özünün mütərəqqi ideyalarını poemada yaratdığı Hürmüz şah, Məhin Banu
və nəhayət, Şirin kimi ədalətli şah obrazları vasitəsilə ifadə etmiş, Hürmüz
şahın rəiyyətin rahatlığı naminə gördüyü işləri, Məhin Banunun xalqla
ədalətli rəftarını, Şirinin hökmdarlıq illərindəki firavan yaşayışı və s. təsvir
etmişdir” . (6,8)
| www.ejsr.org

Farabi fəlsəfəsində və Nizami “ Xəmsə” sində utopik dövlət

47

Əsərdə Sasani hökmdarı Hörmüzdün övladı Xosrovun rəiyyətə
sataşması Hörmüzdün bundan xəbər tutub onu cəzalandırması, Xosrovun
Şirin vasitəsilə tərbiyələndirilməsi ilə Nizami dövlət idarəetmənin təkcə
siyasətlə deyil, əxlaqla əlaəqləndirir. Farabinin də İdeal dövlətində bu
prinsip əsasdır.
Firavan həyat sürən, eyş-işrətlə gün keçirən Xosrov mənəvi təkamülə
hökmdar qadın vasitəsilə yüksəlir. Nizami Xosrovun mənəvi təkamül
xəttinə diqqət yetirir və əsərdə daha bir qadın-hökmdar vardır. MəhinbanuŞəmira. Əsərdə Şirinin utopik şahlıq illəri təsvir edilir: Şirin bir insan kimi
kamil olduğu üçün hökmdar kimi də adildir. Onun çox qısa sürən
hakimiyyəti dövründə xalq dinc və asudə yaşayır,” qaraquş kəkliklə
dostlaşır”, qurdla qoyun bir qabdan su içir”.(1,524)
Şirin surətində də şair ədaləti əks etdirir.
Şirinin əlinə çatanda şahlıq
Ölкədən hər yana yayıldı işıq.
Ədalətlə etdi rəiyyəti şad,
Məhbuslar olundu həbsdən azad.
Şəhər qapısından bir bac almadı,
Heç bir əкinçidən xərac almadı.
Zülmdən qurtardı bütün məzlumlar,
Dünyada zülmdən qalmadı asar. (6,24)
Nizaminin “ Leyli və Məcnun” poemasında təqdim etdiyi “ Zalım şah
və itlərə atılan oğlan” hekayəsində yenə də xidmətçinin dili ilə şahın
vəfasızlığına işarə edir. Hekayənin ideyasında vəfalılıq da ədalətliliyin
təzahürü kimi verilir.
“Hökmdar və xalq problemi şairin say baxımından üçüncü böyük epik
əsəri olub, 1188-ci ildə tamamladığı “ Leyli və Məcnunda” da da müstəqim
deyil, dolayı vasitələrlə təqdim olunur. Nizami bu problemi burada daha
incə şəkildə gah simvolik obrazlar vasitəsilə (Məcnun vəhşilər arasında
idillik cəmiyyəti şirin ceyran ilə dostluğu və s. ifadə edir.(1;524)
“ Yeddi gözəl “ poemasında Bəhram şahın ölkəni vəzirinə etibar
etməsi səbəbindən səltənətindəki nizam pozulur, Nizami hökmdara dərs
vermək üçün bu dəfə çobanı seçir. Nizami poemalarında qoyulan şahrəiyyət problemi müxtəlif obraz və məqamlarla işıqlandırıldığından ədalətli
cəmiyyəti qurmaq, onun məsuliyyətini başçının üzərində qoymaq ideyası
hər dəfə fərqli üslubda təzahür edir.
“ Ədalətli hökmdar ideyası “ Yeddi gözəl” əsərinin əsas mövzusudur.
Əsərin hərəkətverici qüvvəsini ideal insan və kamil həyat tərzi problemi
təşkil edir”.(1; 542 ). Poemada artıq əvvəlki məqsədini daha da irəlilədən
Nizami sonuncu poemadakı cəmiyyət üçün şərait yaradır. “ Nizami irsinin
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məntiqi vurğusu , Nizami humanizminin baş çıxış nöqtəsi olan xoşbəxt
cəmiyyət quruluşu ideyasının bədii təzahürü şairin bu əsəri üçün məqsəddir,
amaldır.(1, 542).
“ Yeddi gözəl”də şair xoşbəxt cəmiyyətin formalaşmasını ədalətli
hökmdarda görür.
Bəhram : Allah qoysa , gərək elə edəm ki,
Məndən heç kəs inciməsin...
Mənim müqəddəs vəzifə gərək bu olsun:
Zülmkara_zülm,ədalətliyə_ədalət. (1, 545)
Kamil dövlət quruluşu və kamil cəmiyyət problemi İskəndərnamə
poemasının ideyasını təşkil edir. “ Bəhram dövləti Nizamini təmn edə
bilmədi. Şair ideal insan ideal cəmiyyət axtarışlarını “ İskəndərnamə”də
davam etdirdi. (1,550)
Burda da əsərin baş qəhrəmanı tarixi şəxsiyyət Makedoniyalı
İskəndərdir. O, İskəndər obrazında əvvəlki poemalarında qarşıya qoyduğu
ideal şahı cəmləşdirir. “İskəndərin fəaliyyətində ilkin işıqlı amil elm və
hakimiyyətin vəhdətidir”. (1,551)
“Şah ilə rəiyyət münasibətlərində insaf və ədalətin gözlənilməsinin
cəmiyyətin xoşbəxtliyini təmin edən mühüm amil olması “İskəndərnamə”
poemasında daha qabarıq verilmişdir”.(3,58)
Fateh makedoniyalı İskəndəri poemanın baş qəhrəmanı seçən Nizami
“ Şərəfnamə”də onun səfərlərindən, fəthlərindən söz açır. Farabinin ideal
olmayan şəhər sakinlərində təqdim etdiyi dünyagirlik, malpərəstlik kimi
mənfi keyfiyyətləri digər hökmdar surətlərində də tənqid edən şair “
İskəndərin Nüşabənin məclisində oturması” səhnəsilə mükəmməl təsvir
edir.
Faydasız, yaramaz belə daş neçin
Bu qədər vuruşmaq,çarpışmaq neçin?
İndi ki yeməyə yaramaz bu daş
Dünyada onunla yarılarmı baş? (8, 215)
Nizami ideal hökmdarını yalnız fateh, cəmiyyətin qayğısına qalmaq,
ölkəni insafla idarə etməklə kifayətlənən görmək istəmirdi. Onun hökmdarı
həm də elm, hikmət adamı olmalı idi. “ İqbalnamə” də biz İskəndəri
dağıdıcı, talanedici müharibələrdən əl çəkib özünü elmə, hikmətə həsr
etməsini görürük. Yunan filosoflarını onun ətrafına yığır və onlarla
müşavirə və məsləhətləşməsindən yazır.
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“ İqbalnamə” də artıq Nizami utopik cəmiyyəti təqdim edir.
İskəndərin Şimala çatması və Yəcuc səddini bağlaması” əhvalatında
İskəndərin ağsaqqallarla söhbətində “Xoşbəxtlər ölkəsi” tərənnümü
olunur. Bu ölkənin sakinləri Farabidəki ideal toplumu xatırladır. Düzlük,
bərabərlik, gözütoxluq, halallıq fərdlərin ictimai-sosial bərabərliyini təmin
etmişdir. Nizami burada insana humanizmin ən yüksək zirvəsindən baxaraq
cəmiyyətdəki təbəqələşməyə qarşı çıxır. Bu da Nizamini Farabidən
fərqləndirir.
Şair İskəndərin ağlını biliyin gücü ilə kamilləşdirdikdən sonra onu
ideal hökmdar hesab edir. Cəmiyyətə başçılıq edən idarəçi peyğəmbərtək
elmli və hikmətli olmalıdır. “ Xoşbəxt insanların önündə gedən dünya
padşahı görkəmli İskəndər bilik təlimindən o yerə çatdı ki, ağlı ona bütün
çətinliklərə açar verdi” . (3,59)
İskəndəri peyğəmbərliyə çatdıran Nizami Farabinin “ Əl-mədinətu əlfadilə” əsərindəki fəal ağlın(vəhy)idarəeədənin əsas göstəricisi olduğu
fikrini təsdiq edir. Farabi də başçının fəlsəfə elmini bilməsi fikrini irəli
sürürdü. “ Nizami öz qəhrəmanını üç simada göstərmək istəyir : O, İskəndəri
hakim, filosof, və nəhayət, peyğəmbər simasında göstərməyə
çalışır.(10,125).
“ Nizaminin kamil cəmiyyət nəzəriyyəsi fantastik
uzaqgörənliyin məhsulu şair dühasının qeyri-adi tapıntısı deyil. Bu
nəzəriyyə Şərq və dünya ictimai-fəlsəfi fikir tarixinin ideal cəmiyyət
haqqındakı nəzəriyyələr zəncirində bir halqadır. XII əsrə qədər tarixən
mövcud olan bu və ya digər dərəcədə utopik ideala yaxınlaşan müvəqqəti
də olsa ömür sürmüş demokratik qanunların davamıdır” .(9, 12 )
Şərqin nəhəng dühaları Farabi və Nizami çağdaş olduqları
hökmdarlarla əlaqə saxlasa da, şah dərbarından uzaq olmuş, heç zaman
sərvətə boyun əyməmişlər. Onların əsərlərində təqdir edilən xoşbəxt
cəmiyyət qurmaq, ədalətin bütün sosial təbəqələrdə tətbiq olunması, ideal
başçı ideyaları onların utopik deyil, əslində, reallıqda görmək istədikləri
cəmiyyətdir. Onlar ədaləti bərqərar etməyi müsbət mənəvi keyfiyyətləri,
elm və müdrikliyi özündə ehtiva edən bir idarəedicinin olduğunu mümkün
sayır.
Nəticə
1. Farabi “ ideal və ona əks olan şəhər sakinlərinin baxışları” əsərində

İlk varlığın mövcudluğunu, onun varlığının sübuta ehtiyacı olmadığını, İlkin
səbəbin substansiyasını dəqiqliklə açıqlayır. Nizami də “ Xəmsə”sini
Allahın adı ilə başlayır, Farabinin fəlsəfi üslubla təqdim etdiyi İlahi zatı
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poetik məharətlə İlkin varlıq, şəriksiz, qüdrətli olduğunu yazır. Bu
müqəddimə onların əsərlərindəki ruhun əbədi olması ideyası və insanın öz
yaradanına xalis bəndə olmasını kamil insan olmağın şərti hesab edirlər.
2. Farabi və Nizaminin insana baxışı dünyəvidir. İnsan insana
möhtacdır,bir-birilərinin ehiyaclarını ödəməkdə yardımlaşmalıdırlar. Farabi
fərdlərin ictimai əməkdaşlıqla həqiqi xoşbəxtliyə nail olacağı
qənaətindədir. (13;70) . Təhlil olunan əsərlərində ideal başçının mənəvi
kamilləşməsində ağıl, bilik və fəlsəfənin rolunu danılmaz hesab edirlər.
3. Farabidə başçı hamıdan üstün şəxsdir. Nizami sosial
təbəqələşmənin əleyhindədir. Nizaminin insana tanrısal baxışı bunu deməyə
əsas verir. Nizaminin nəzərincə, çoban da, xidmətçi də, daşyonan da
mənəviyyatca üstündürsə, digər vəzifə sahiblərinin onlardan üstünlüyü
yoxdur.
4. Xoşbəxt cəmiyyəti formalaşdırmaq hər iki dühanın nəzərində

ədalətli idarə edənə bağlıdır. Bununla yanaşı xalq, toplum da ədalət
meyarına riayət etməlidir.
5. Onların hər ikisi ideal dövləti əxlaqla bağlayır, cəmiyyəti xoşbəxt

etməyi dövlət başçısının səlahiyyətinə aid edirlər.
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY

The idea of building a just and equal society has been one of the
topics that occurred in the thoughts of both philosophers and writers
throughout history. The Turkish philosopher Abu Nasr al Farabi who is
famous as the founder of political philosophy in the Islamic world in his
book("Al-Madina al-Fadila") emphasized the issue of the establishment of
the utopian state, touched upon its structure. In the book, the philosopher
sought ways to build an ideal society by emphasizing that only a just leader
would lead a just society.
The main problems are taken into consideration in the book are the
social existence of man, the executive members of the state, the
characteristics of the ideal city manager, the issues that contradict the ideal
state, the common characteristics of the ideal city dwellers. Stating that the
greatest virtue for a ruler is wisdom, Farabi emphasizes that otherwise, the
collapse of the ideal city is inevitable.
The main motif of Nizami's poems is a just ruler and a socially equal
society. He expressed the problem of a just society in all five poems of
“Khamse”. Although the poems "Hosrov and Shirin" and "Leyla and
Majnun" are described mainly as love poems they also touch the problems
of a just society. Touching on the problem of the ruler and society, the poet
describes a utopian society in his last poem, “İskendernâme”.
What unites Farabi and Nizami is not only tawhid and devotion to
Islam but also the idea that the blessings of the world are ephemeral. This
idea is also reflected in the story "Alexander's journey in search of the water
of life" in Ikbalname. The idea that "the ruler who directs the society should
be as knowledgeable and wise as a prophet" is as important for Farabi and
for Nizami.
Farabi begins the introduction to his work “” with the depiction of the
existence and qualities of God, the absolute being. This introductory style is
also used by Nizami in "Hamse". Starting his epic poems with tawhid
(oneness of God) and munajat (appeal to God), the poet succeeds in
presenting the image of God in poetic tones. Both thinkers created an image
of a ruler-philosopher who recognizes God and accepts His unity. Farabi
explains the principles of a just society in a politico-philosophical way and
Nizami poetically.
Keywords: Farabi, Nizami, equal society, poem, philosopher, writers

| www.ejsr.org

Farabi fəlsəfəsində və Nizami “ Xəmsə” sində utopik dövlət

53

ÖZET

Adil, eşit bir toplum inşa etme fikri, tarih boyunca hem filozofların, hem
de yazarların düşüncelerini meşgul eden konulardan biri olmuştur. İslam
dünyasında siyaset felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen Türk filozof
Ebu Nasr Farabi, “ El-Medinetül Fazila “(İdeal ve ona karşı olan olan şehir
sakinlerinin bakışları”) eserinde devletin yönetimi ve ideal bir toplumun
kurulması konusunu öne çıkarmış, ütopik devletin yapısına, ortaya çıkışına
ve onu engelleyen çelişkilerine değinmiştir. Eserde filozof, adil bir liderin adil
bir topluma öncülük edeceğini vurgulayarak ideal bir toplum inşa etmenin
yollarını araştırmıştır.
Eserdeki temel problemler şunlardır: insanın toplumsal varlığı, yönetici
üye, ideal şehir yöneticisinin özellikleri, ideal devletle çelişen hususlar, ideal
şehir sakinlerinin ortak özellikleri. Bir hükümdar için en büyük meziyetin
bilgelik olduğunu belirten Farabi, aksi takdirde ideal şehrin çöküşününün
kaçınımaz olduğunu vurgular.
Nizami’nin eserinin ana motifi adil bir hükümdar ve sosyal eşitlikçi bir
toplumdur. Şair “Hamse”-sinde yer alan beş şiirinde; “Sırlar Hazinesi”,
“Hosrov ve Şirin”, “Leyla ile Mecnun”, “Yedi Güzel” ve “İskendername”de
adil toplum sorununu dile getirmiştir. “Hosrov ve Şirin”, “Leyla ile Mecnun”
şiirleri doğası gereği aşk şiirleri olarak nitelendirilse de, aynı zamanda adil
toplumun sorunlarına da hitap etmektedir. Hükümdar ve toplum sorununu
değinen şair, son şiiri İskendernâme'de ütopik bir toplumu tasvir eder.
Farabi ile Nizami’yi birleştiren yalnızca tevhid ve İslam’a bağlılık değil,
aynı zamanda dünyanın nimetlerinin fani olması fikridir. Bu fikir
İkbalname’deki “İskender’in hayat suyunu arama yolculuğu” hikayesine de
yansımıştır. “Topluma yön veren hükümdarın bir peygamber kadar bilgili ve
bilge olması gerektiği” fikri Nizami için de Farabi kadar önemlidir.
Farabi “İdeal ve ideal olmayan şehir sakinlerinin fikirleri” eserinin
girişine mutlak varlık olan Allah’ın varlığı ve niteliklerinin taasviri ile başlar.
Bu giriş tarzı aynı zamanda Nizami’nin “Hamse”sinin de özelliğidir. Epik
şiirlerine tevhid ve münâcât ile başlayan şair, İslam felsefesindeki Tanrı
imajını şiirsel tonlarda sunmayı başarır. Her iki düşünürün de gözünde
Tanrı’yı tanıyan ve O’nun birliğini kabul eden bir filozof-hükümdar imgesi
vardır.
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Farabi, adil bir toplumun ilkelerini siyasi-felsefi, Nizami şiirsel bir
şekilde açıklar.

Anahtar kelimeler: Farabi, Nizami, eşit toplum, şiir, filozof, yazarlar
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Giriş
Genellikle metni betimleyen çalışmalar olarak görülen minyatürler, eski
yazma eserlerin metinlerini açıklama amacına yönelik bir resim türüdür.
Minyatürler, önemli özellikleri ve genel görüntüsüyle bir dönemin durumunu
yansıtan birer belge değerindedir. Bilim adamları miniatür kelimesini farklı
biçimde ancak birbirine benzer tanımlarla açıklarlar. Sanat tarihçilerine göre bu
kelime, kırmızılamak anlamında kullanılan “miniatin” kelimesinden gelmektedir.
Kırmızı kabuklu ve kabuğundan lakit adında bir boya çıkarılan böcekten elde
edilen boya ile yapılan resimlerdir. Orta Asya sanatına bakıldığında, ilk
minyatürlerin kırmızı ile yapıldığı ve başka renklerin kullanılmadığı görülür.
Ortaçağda Avrupa’da elyazması kitaplarda baş harfler kırmızı bir renkle boyanarak
süslenirdi. Bu iş için, çok güzel kırmızı bir renk veren ve Latince adı minium olan
kurşun oksit kullanılırdı.
Bir başka görüşe göre de, minyatür, Latince “kırmızı ile boyamak” anlamına
gelen “miniare” kelimesinden türemiştir. Bir kitapta konu başlıklarını minium, yani
sülyen ile belirginleştirmeye miniare denirdi. Zamanla metni süsleyen resimlere de
minyatür dendi. İslam dünyasında resim sanatının temsilcisi olan minyatür,
süsleyiciliği yanında kuvvetli bir anlatım gücüne ve kendisine has estetik bir yapıya
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sahip olarak, asırlar boyu değişik ve çok çeşitli üsluplar altında daima gelişimini
sürdürmüştür (Saraç, 174)
İslam Dinin Minyatür Sanatının Gelişimine Etkileri
Resim ya da tasvir, İslam sanatları içinde, başta tevhid ilkesinin gözetilmesi
olmak üzere, belli bazı sebeplerden dolayı ihtiyatla karşılanmış, bu yüzden de
büyük ölçüde mesafeli durulmuş bir sanattır. Bu anlayış içinde resim, bir “minyatür
sanatı” olarak ortaya çıkmış ve bağlı olduğu ölçü ve kurallar çerçevesinde bir
gelişme göstermiştir. (Akın, 4)
Tarihde resmin kesinlikle yasak olduğunu savunan fakih düşünürler de
olmuştur; ama çoğunluk bu yasağı topyekün bir reddetme değil, bir sınır çizme
şeklinde anlamıştır. Öyle anlaşılıyor ki Allah’ın resulü güzel sanatların hiçbirini
yasaklamamıştır: ama sanat duygusunun belli bazı oluşum şekillerine engel ya da
sınırlar koymuştur ki, bu da sanatın daha iyi ve sağlıklı olana yöneltilmesi şeklinde
anlaşılmışır (Həbibov, 145). Yasaklama mutlak olmamış, İslam’ın ruhuna uygun
düşen tarz ve üslup içinde ona alabildiğine geniş bir alan bırakılmıştır. Gölgesiz,
düz tasvir, Allah ve peygamberleri resmetmemek kayıt ve şartıyla ve mukaddes
olmayan mekanlarda hoşgörü ile karşılanmıştır. Böylece İslam sanatında 'tasvir'
olarak adlandırılan minyatür, daha çok metne yardımcı bir anlatım unsuru olarak
ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtmayan küçük boyutlu resimler biçiminde
yapılmıştır (Əfəndi, 94).
İslam dünyasının yayılmış olduğu ülkelerde sanatçılar yüzyıllardan beri bu
ince resimleme sanatını dünyanın değişik coğrafyalarında icra etmişler ve kalıcı
eserler vermişlerdir. Eski İslam uygarlıklarından başlayarak gittikçe gelişme
gösteren minyatür sanatının örnekleri günümüze kadar ulaşmış, toplumların
yaşadıkları dönemlerin özelliklerini, geleneklerini yansımıştır. İslam sanatı
eserleri, dünya sanat tarihinde çok büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte el
yazmaları ve minyatür teknikleri de resim sanatı tarihinde önemli yer tutmaktadır.
Bu eserler günümüzde dünyanın her ülkesinde yer alan müzelerde ve İslam eserleri
müzelerinde sergilenmektedir (Saraç, 180)
Halkımızın manevi dünyasını, sanatsal ve estetik görüşlerini. geleneklerini
yansıtan güzel sanatların en yaygın türlerinden biri olan minyatürler Azerbaycan'da
birçok müzelerde muhafaza edilmektedir. Bu müzelerden biri büyük Nizami
Gencevi'nin adını taşıyan Ulusal Azerbaycan Edebiyat Müzesi'dir. Hem sanatsal
hem de tarihi niteliği yüksek olan eserler burada ziyaretçilere
sunulmaktadır.Müzenin "Güzel Sanatlar" fondunun "Tasviri sanat" bölümünde
sergilenen eserler arasında seçkin, meşhur Azerbaycanlı sanatçıların değerli
eserleri üstünlük teşkil etmektedir.
Müzede sergilenen eserler arasında antik dönemin minyatürleri kendine has
tasvir teknikleri ile dikkat çekmektedir. Genel olarak minyatürler kağıt ve karton
üzerine suluboya, yumurta boyası, altın, kurşun kalem, guaj kullanılarak tasvir
edilmiştir.
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Güzel sanatların en eski türlerinde biri olan minyatürlerde, Doğu
edebiyatının klasiklerinden olan A.Firdovsi, N.Gencevi, M.Fuzuli gibi şair ve
filozofların eserleri tasvir sanatçılarının her zaman ilgi odağı, bu konuda bir çok
eserler tasvir olunmuştur. Çeşitli temalara sahip minyatürlerin çoğunluğu Nizami
Gencevinin eserlerindeki motiflerden ilhamlanarak tasvir edilmiştir (Nemətzadə,
31)
Nizami müzesini süsleyen “Hamse” minyatürlerinin sanatsal özellikleri
XII yüzyılda Fars dilli Azerbaycan Edebiyatının en büyük temsilcisi, İslam
Şarkı'nın büyük şehirlerinden biri olan Gence'de doğan Nizami'nin sanatı her
şeyden önce hümanizmi ve demokratizmi ile seçilir. Şahların, sergerdelerin, saray
güzellerinin bir kahraman olarak alınıp terennüm edildiği Şark edebiyatına o, ilk
defa sıradan olan insanı getirdi, onun düşünce ve isteklerini açıkladı. Nizami devrin
talebine uygun şekilde ve aldığı talim terbiye icabınca, eserlerini Fars dilinde
yazmak zorunda kalmışsa da, her zaman bir Türk gibi düşünmüş, destanlarında
Azerbaycan Türklerinin eski tarihî ile ilgili konulara ilgi göstermiş, bütün eserlerini
Türk hükümdarlarına sunmuştur.
Şairin kendisi bu eserlerin türünü "destan" olarak gösterse bile çağdaş
Azerbaycan edebiyatşinaslığında bu eserler genellikle "poema", bazen de
"menzum roman" olarak adlandırmaktadır. Bu eserlerden ilki 1174-1175 yılında
tamamlanan "Mehzenü'l-esrar" ("Sırlar hazinesi") destanıdır.
Yirmi bölümden oluşan "Mehzenü'l-esrar" manzum destanında, bir şair
olarak Nizami'yi düşündüren, onun ilgisini çeken problemler, adaletli hükümdar,
olgun insan, kötülüklere, haksızlığa karşı mücadele; emek veren insanın
hükümdarlardan da üstün tutulması vs gibi sosyal-ahlakî meseleler olmuştur (12).
Şairin manzum destanına atıfta bulunarak tasvir edilen miyatürlerden biri
“Nuşirevan və baykuşların sohbeti” isimli eserdir. Bu eserde minareleri olan bir
kalenin avlusunda iki farklı adam at sırtında tasvir edilmiştir. Minyatürün ortasında
iki adam var. Onlardan biri mavi elbise giymiş, kafasına beyaz sarık takmış, diğeri
ise kırmızı elbise giymiştir Tasvirde kahramanların boyutları küçüktür ve genel
olarak kontrast renkler kullanılmıştır. Minyatür dikkatlice incelendiğinde insan
zihniyle etkileşime geçmekte ve tam anlamıyla bir iletişim kurmaktadır. Bu
bağlamda minyatürün anlık zamanın getirdiği görsel mekân olgusunu bırakarak,
süregelen zamanın önerdiği deneyimlenen mekan olgusu üzerinde durduğu
görülmüştür.
Esere hitaben tasvir edilen bir diğer çalışma ise “Sultan Sancar ve yaşlı karı”
isimli kompozisyondur. Bu konu Nizami’nin “Hamse”sinde sıklıkla ressamlar
tarafından çizilen tasvirlerdendir. Buradaki eylem sultanın geziye çıkması ile
gelişmektedir. Sakallı, beyaz sarıklı, kırmızı elbiseli Sultan Sancar, adamları ile
birlikte at sırtında tasvir edilir. Karşılarında ise onlara eşlik eden bir yaya vardır.
Diğer tarafdaysa mavi bir çarşafa bürünen yaşlı bir kadın, elinde asa tutarak
dayanmaktadır. Bu minyatüün işleminde büyük titizlik gösterilerek, tasvirdeki
ilişkiler bir biriyle orantılı olmaktadır.
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Şairin 1180-1181'de tamamladığı bir diğer destanı "Hüsrev ile Şirin" dir. Bu
manzum destan Azerbaycan Atabeyler Devleti'nin hükümdarı Cihan Pehlivan'a
sunmuştur. Bu eser gerçekten de insan hakkında, onun kalp dünyasının büyüklüğü,
fikirlerinin genişliği, aşkın ve zekanın her şeye galip gelen kudreti hakkında güzel
bir destandır ( 12).
Eşsiz renk tonları ve Tebriz minyatür ekolünun etkisini kendisinde
bulunduran, Nizami müzesinin ziyaretçilerine sunulan "Hüsrev Şirin'in kalesinin
önünde" isimli minyatürde kalenin yüksek kısmında, kırmızı elbise giyen Şirin
hizmetçisiyle birlikte etrafı seyr ediyor. Kalenin bahçesindeki iri gövdeli ağacın
yanında ise Hüsrev tasvil edilmiştir. Hüsrev yeşil elbisede, belinde kemerine bağlı
hançer ile at üzerinde tasvir edilmiştir. Resim ince olup, elbiselerin ve tabiat
tasvirlerinin parlak renk paleti ile belirginlik kazanmıştır. Genel olarak
kompozisyonda, dış hatları çizilmiş figürler birbiri ile kıyaslanarak üst-üste
bindirilmiştir.
Burada sanatsal renk anlayışı vasıtasıyla minyatür-resim daha kapsamlı olarak
yansıtılmıştır. "Şirin, Hüsrev'in resmine bakıyor" isimli kompozisyonda ise yeşil
bir elbise giymiş Şirin, hizmetçisiyle birlikte çayırda halının üzerinde oturuyor.
Onların tam karşısında müzik aleti çalan biri tasvir edilmiştir. Yere serilen halınln
tam ortasında küçük bir sandalyenin üzerinde çömlek var. Hüsrevin resmi ise ağaç
dalından asılmıştır. Minyatür titizlikle yapılmış, renk olarak zengin, mistik ve geniş
tabiat manzarası ise o döneme özgüdür. Minyatürün dinamik etkisi statik figürlerle
değil, onların çevresinin sayesindedir. Yeşil renk ve onun tonları diğer renklerle
ahenk teşkil etmektedir. Sanatçı bu tasvirde eserde anlatılanları ve yaşanılan
duygusal deneyimleri izleyiciye tekrar yaşatmayı ustalıkla yapmiştır.
Şirvanşah Ahsitân'm arzusu ile yazılan ve 1188'de tamamlanan "Leyli ve
Mecnun" manzum arzusu destanında Nizami, daha eski zamanlara dönmüş, VI.VII. yüzyıl Arap hayatını canlandırmıştır. Ama Nizami'nin bir şair olarak
büyüklüğü onun en eski konuları bile yaşadığı dönemle bağlayabilmesi,
çağdaşlaştırması, hem de bu konuya bir ebedi hayat kazandırabilmesi idi. Bu
açıdan, "Leyli ve Mecnun" destanında, eski bir Arap efsanesine dayansa da, bütün
zamanlar ve bütün halklar için yakın ve anlaşılır olan güzel bir aşk romanı ortaya
koymuştur (Казиев, 38).
Nizami müzesinde sergilenen, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören,
“Leyla ile Mecnun” manzum romanına ithafen tasvir edilen bir diğer minyatür
"Mecnun vahşi hayvanlar arasında” kompozisyonudur. Tasvirde her taraf
yemyeşil çayırlarla çevrilidir. Belden yukarısı çıplak oturan Mecnun'un kucağında
bir ceylan vardır. Kırmızı bir elbise ve beyaz örtükle yanında oturan Leyla ise
yüzünü Mecnun'a taraf çevirerek ceylanın boynuna bağlanan ipi tutmaktadır.
Etrafta çeşitli hayvanlar, arka tarafdaysa dizleri üzerine çökmüş develer ve karvan
tasvir edilmiştir. Kompozisyonun altında yer alan, minyatürlerde nadir görülen bir
kervan sahnesi vardır. Hayvanların ve peyzajın tasvirindeki ustalık ve zarafet
ressamın büyüleyici renklerinin habercileridir. Kompozisyonun detay yoğunluğu,
yardımcı figürler ve peyzaj tasvirleri ana temayı gölgelememektedir.Nizami'nin
"Leyla ile Mecnun" adlı eserine göre tasvir edilen bir diğer minyatürde ise
“Mecnun'un Leyla ile görüşmesi” anlatılır.
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Çiçekli bir çayırda kurulmuş beyaz bir çadırın önünde duran Leyla, kırmızı
çiçekli bir gömlek giyerek pembe peçe takmıştır. Leyla şaşkınlıkla Mecnun'a
bakıyor. Mecnun uzun çizgili bir gömlek ve kafasındakı kırmızı-beyaz sarıkla
tasvir edilmiştir. Arka planda ağaçlar, lacivert gökyüzünde parlayan yıldızlar ve
yeni doğan ay var. Kompozisyon ressam tarafından oldukça belirgin ve dramatik
bir şekilde ele alınmıştır. Genellikle minyatür zarif olup kendi lineer plastik teması
ile uyumludur, bu da kahramanların zarif figürlerini daha da güçlendirmektedir.
Ressam A. Hacızade tarafından kağıt üzerinde siyah kalem ile tasvir edilen
"Leyla ile Mecnun okulda" minyatüründe Elinde sopası olan bir öğretmen,
kafasında döneme has kafa giyimi olan beyaz sarıkla çift sütunlu bir hanegahta bir
taht üzerinde oturarken tasvir edilmiştir. Onun sağında Leyla, solunda ise Mecnun
oturuyor. Zemin, çerçeve ve mekan olgusunun kontrast renklerle tasviri dikkat
çekici unsurlardandır. Minyatürdeki diğer nesnelerle beraber mekan olgusu
da akışkan bir zaman olgusu içinde sanatçı tarafından anlatılmaktadır. Zamanın
sürekliliği izleyicinin mekana sabit bir noktadan bakması yerine mekan içinde
sürekli hareket etmesine neden olmaktadır.
1197 yılında tamamlanan "Yedi güzel" destanı sanat yolunda olgunlaşan,
büyük tecrübe kazanmış bir şairin eseri olarak dikkati çeker. Bu destan, kuruluş
açısından da Nizami'nin en olgun eserlerinden biridir. Şair bu eserinin konusunu
eski İran tarihinden, Sasani hanedanının beşinci hükümdarı Bahram Gur'un
hayatından almışsa da, daima takip ettiği geleneklere sadık kalarak bu defa çağdaş
bir eser yaratmış, "Mehzenü'l-esrar", "Hüsrev ve Şirin" destanlarında başlattığı
ideal hükümdar tipini yeni fikir ve görüntülerle zenginleştirmiştir. Bu destanda
Nizami'nin geniş bilgilerini ortaya koyan zengin semboller mevcuttur (Əliyev, 93)
Nizami'nin "Yedi Güzel" adlı poemine ithafen tasvir edilen nadide
minyatürlerden biri “Bahram Gur'un ejderha ile savaşı” isimli kompozisyondur.
Burada Bahram ve ejdarhanın göründüğü minyatürde Bahram ön planda yeşil bir
dağın kenarında, başında demir bir miğfer, zırhlı bir takım elbise, ayaklarında diz
boyu demir çizme ve sol elinde demir bir kalkan tasvir edilmiştir. Tasvirin
hayatverici gücü Bahramın sağ elindeki hançeri dağın arkasından süzülen
ejderhanın kafasına doğru indirmesidir. Ressam kompozisyondakı dinamizmini
güçlendirmek için Bahram’ın ejderi öldürme anını merkeze yerleştirerek
vurgulamıştır. Olayın gerçekçi yönü, Bahram’ın kılıç darbesi ile zede alan ejderin
kanı ile gerçekçi ve canlı bir anlatım sağlamıştır. Arkada at, ordunun bir bölümü
ve büyük bir saray görülüyor.
Nizami müzesinde korunan, “Hamsa”ya atıf edilerek tasvir olunmuş “Slav
güzelinin hikayesi” adlı kompozisyonda ressam dağın tepesinde, gerçek Rus
mimarisi tarzında inşa edilmiş bir kalede bir Slav kızı tasvir etmiştir. Çam ağacının
altında, sırtında altın saplı siyah bir hançer ve beyaz çizgili uzun bir cüppeli genç
bir adam ellerini açar ve şaşkınlıkla kaleye bakar. Resimde kompozisyonu
merkezileştiren tek bir odak noktası (kaçış noktası) oluşturmaktan özellikle
kaçınılmıştır. Hillenbrand’a göre bütün dikkatin
belli
bir
noktada
toplanması ve tüm kompozisyonun o noktada merkezileşmesi minyatürde
istenmeyen bir durumdur (Dündar, 7)
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“Yedi Güzel” eserinden bir parçayı canladıran “Şah ve genç adamın sihirli
sepete rastlaması” tasvirinde sarı sepetin desteğine kalın ip geçirilerek yemyeşil bir
ağacın dalına bağlanmıştır. Ağacın önünde uzun çizgili cübbe giymiş, sırtında
kırmızı kuşak ve kafasında beyaz sarıklı gençle yanında duran başka bir adam
tasvir edilmiştir. Genç adam ellerini yan tarafa doğru açarak, yanında duran adamla
birlikte hayretle sepete doğru bakıyordu. Kompozisyonda kullanılan birbirine zıt
olan renkler dinamik bir etki yaratarak dikkatin sıcak renkten soğuk renge ve ya
soğuk renkten sıcak renge doğru çekilmesini sağlamıştır.
Şair hayatının son senelerini, ister hacim isterse de edebî önem açısından en
büyük eseri olan, "İskendername" nin yazılmasına sarf etmiştir. İki kısımdan ibaret
destanın "Şerefname" isimli birinci kitabı 1203'te, "İkbalname" isimli ikinci kitabı
ise 1209'da, şairin ölümünden az evvel tamamlanmıştır. "Şerefname" de, bu eserin
kahramanı olarak seçilen Makedonyalı İskender'den bir başbuğ ve komutan gibi,
"İkbalname" de ise bir filozof ve hakikat yolcusu, hatta peygamber gibi söz
edilmiştir. İskender, kendi çevresine zamanının en tanınmış filozoflarını toplar;
devleti, onların yardımı ve nasihatleri ile yönetmeye çaba gösterir. Büyük fetihler,
elde ettiği sonsuz topraklar İskender'i tatmin etmez. O, sürekli arayış halindedir;
savaşta bulamadıklarını kitapların sayfalarında, filozofların öğretilerinde bulmaya
çalışır. Nizami'nin "İskendername"si; bu, rahatlık bilmeyen insan zekasının destanı
idi ( 1).
Nizaminin İskendernamesine ithafen tasvir edilen, eski İran
minyatürlerinden biri “İskender'in müşavire toplantısı” isimli kompozisyondur.
Minyatürde çölde kurulmuş beyaz çadır tasvir ediliyor. Çadırın önünde Büyük
İskender başında taç ile üzeri çiçek işlemeli yastığın üzerine oturmaktadır. Büyük
İskenderin etrafındakı hizmetçi elinde salladığı yelpaze ile onu serinletiyor.
Ayrıca kompozisyonda Kralın önünde iki, kenarda ise üç kişi tasviri daha
yerleştirilmişdir.Özellikle canlı ve işıltılı renklerin kullanımı döneme has mistik
cazibesi ustalıkla tasvir edilmiştir. Kompozisyonun detay yoğunluğu, yardımcı
figürler ve peyzaj tasvirleri ana temayı gölgelememekte dir. Eser ressam tarafından
oldukça belirgin ve dinamik bir şekilde ele alınmıştır. Tasvir için kullanılan
geleneksel yöntem olağan üstü ifade gücüne ulaşmıştır.
Nizami müzesinde muhafaza edilen bir diğer eski iran minyatürü ise “Büyük
İskenderin Nuşabe'nin sarayına gelişi” isimli tasvirdir. Burada ressam çölde
kurulmuş çadırın yukarı tarafında, taht tasvir etmişdir. Tahtın üzerinde zenginliği
ile şaşırtan ipek halılardan tenteler kurulmuştur, yerlere muhteşem halılar
serilmiştir. Tahtın üzerinde oturan Nüşabe turuncu bir kaftan, başında mor renkli
peçe ile tasvir edilmiştir. Çadırdan aşağıda mavi çayırda farklı kostümler giyen üç
farklı kız tasvir edilmiştir.
Tasvideki kızların uzun, zarif elbiseleri minyatüre dinamizm ve ritim
kazandırmıştır. Kızlardan en önde duranı, Hüsrev'in resmini karşısında dayanan
İskender'e gösteriyor. Dikkati çeken figürler haricinde kompozisyon doğa
sahneleri ile zenginleştirilerek mekan vurgusu yapılmıştır. Tasvir esnasında
kullanılan renklerin birinden diğerine geçiş tıpkı bir biri ardına yanıp sönen ışıklar
gibi bir hareket hissi uyandırmaktadır.
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“Barda Prensesi Nuşabe kızlar arasında” minyatürde ise tahtın üzerinde
dizlerini bükerek oturan Nüşabe, turuncu uzun kollu bir elbise, başında sarı bir
peçe, kulaklarında küpeler ve boynunda bir gerdanlık ile tasvir ediliyor. Nüşabe
eliyle hizmetçisine doğru işaret ederek onunla konuşur. Nüşabenin önünde farklı
renklerde uzun ve elbiseler giyen dört hizmetçi daha var. Abartılı canlı renkler ve
görsel unsurların bezemeyi ön plana çıkarması, minyatürdeki sahne ile
uygunlaşmaktadır. Burada kontrast renklerin kullanımı özellikle mekan ve çerçeve
motifine vurgu yapmaktadır. Ayrıca kompozisyonun konunyu bir bütün olarak
sunması da dikkati çeken başka bir unsurdur.
Sonuç
Nizami müzesinde korunan ve ziyaretçilere sergilenen minyatürlerde
dönemin geleneksel özellikleri- islami kanunlar ve Tebriz ekolünün tasvir biçimleri
korunmuştur. Bu minyatürlerin çevresi çoğu kez tezhip denen bezemeyle
süslenmiştir. Minyatürlerdeki resimleme; Eski Türkçe yazımı yönünde sağdan,
yani resmin sonundan başlayarak sıralanmıştır (Казиев, 87).
Genel olarak minyatürde; doğal nesne ya da kişilerin, perspektif ve gölgeye
dayanarak, doğrudan bir portresi çıkartılmamıştır. Minyatür resimlerin her birinde
tabiatın anlatımı formülleştirilmiş veya idealize edilmiş bir şekilde karşımıza çıkar;
tıpatıp doğru, gerçeği anlatır şeklinde bir kopya etme durumu söz konusu değildir;
dolayısıyla burada ağaç, taş ya da ırmak gibi doğal nesneler ve bunlarda kullanılan,
ama doğal renklere hiç benzemeyen renkler gerçek dışı şekilde bir araya
getirilmiştir. Tasvirlerdeki iç örüntüler de bundan geri kalmaz; yani ya hiç ayrıntı
yoktur ya da çok ayrıntılıdır. Zaten burada önemli olan şey ayrıntı değil, bütün
tablodur veya bütünün bizzat kendisidir. Minyatürlerin her birinde özellikle
renklerin harmanlanması harikulade bir parlaklık, denge ve bütünlük
sergilemektedir.

Açıklama bildirimi
Yazar herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bildirmemiştir.
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SUMMARY

For more than a century, masterpieces of East miniature have attracted the
attention of not only scientists and artists, but also many art lovers. Despite the
intensive study of Oriental miniatures in recent years, there are not enough scientific
books and pamphlets, as well as basic research works in the world of art criticism
in terms of both the breadth of material and the meaning and scientific depth. The
study of the descriptive features of East miniature art, especially the paintings
created in dedication to the works of Nizami Ganjavi, is one of the urgent
topics.This article examines the connection between the miniatures preserved in the
National Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami Ganjavi, known as
a cultural center that illuminates different periods of centuries-old Azerbaijani
literature and art, and the features of the painting.
Among the miniatures on various themes, the majority are based on
Nizami's motifs. Since the Middle Ages, artists have been referring to Nizami's plots
in the poem "Khamsa", one of the masterpieces of classical oriental poetry, and
repeatedly glorifying them in their miniatures. The general balance of the boards,
the harmony of colors, the description of nature and the excitement of the characters
are given in the lyrical plan in the paintings belonging to Khamsa. The subtlety and
richness of the colors gave the works an amazing harmony and beauty. However,
the paintings in miniatures were not presented as they were in reality, moving away
from the concreteness of living life, creating an ideal and fantastic form of
imagination. No matter how perfectly the depictions of human figures are drawn,
the facial features are not clearly depicted in those paintings. Because in the Islamic
world, the description of living beings is not considered appropriate at all.
The paintings are preserved in the National Museum of Azerbaijani
Literature named after Nizami Ganjavi and with their high artistic features are the
main carriers of aesthetic harmony. Proper placement of paintings in the exhibition
halls in terms of theme is one of the main conditions for the interaction of exhibits
Key words: Nizami Ganjavi, Nizami museum, "Khamsa" miniatures, fine
art, artistic features.
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Azərbaycanın paytaxtı, Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşən,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin yaranma tarixi görkəmli Azərbaycan
şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik yubileyi
ilə bilavasitə bağlıdır. Muzeyin təməli Azərbaycan Respublikası Xalq
Komisarları Şurasının 4972 nömrəli qərarına əsasən 1 noyabr 1939-cu ildəNizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik yubileyi ərəfəsində
qoyulmuşdu. Həmin qərara əsasən Bakının Mərkəzində, hələ XIX əsrdə
tikilmiş keçmiş Metropol mehmanxanasının binası Muzey üçün ayrılmış və
əsaslı təmir edilmişdir. Şairin ömür yolunu və poetik irsini əks etdirən
muzey öz qapılarını tamaşaçılar üçün müharibə səbəbindən 1941-ci ildə
deyil, 1945-ci il may ayının 14-də açmışdır. [2]
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində dahi şair-filosof Nizami
Gəncəviyə həsr olunmuş möhtəşəm zalda olduqca dəyərli məlumat daşıyan
bir rəsm əsəri nümayiş olunur. Əsər “Nizami işığında”adlanır. Bu iri ölçülü
tabloda tarixi bir an təsvir olunur: 19 oktyabr 1941-ci ildə alman faşistləri
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tərəfindən mühasirəyə alınmış Leningrad (indiki Sankt-Peterburq)
şəhərində Dövlət Ermitaj Muzeyində keçirilən görkəmli şair Nizami
Gəncəvinin 800 illik yubiley mərasimi. 1987-ci ildə “Nizami işığında”
tablosunu
yaratmış, Repin adına Sankt-Peterburq Rəssamlıq
Akademiyasının məzunu azərbaycanlı rəssamı Vaqif Hüseynov (Ucatay)
Nizaminin Ermitajda keçirilən yubiley mərasimini daha real göstərmək
məqsədilə muzeydən bu tarixi hadisə ilə bağlı materiallar toplayır. Məlum
olur ki, dahi şairin yubileyi Ermitajın vaxtilə “Məktəbli kabineti” kimi
tanınan salonunda baş tutmuşdur. Tablodan göründüyü kimi, Ermitaj
Muzeyi ilə üzbəüz axan Neva çayında dayanan “Qütb Ulduzu” gəmisi iclas
salonunu işıqlandırırdı. Nizami Gəncəvinin 800 illik yubiley təntənəsini
təsvir edən bu sənət əsəri müharibə ab-havasını bütünlüklə hiss elətdirir. Bu
ağir, olduqca təhlükəli şəraitdə Ermitaja gəlmiş hərbi şinel və əleyhqaz
geyinmiş məruzəçi-alimlər Nizaminin həyat və fəaliyyəti barədə söhbət
açdılar. Tablonun mərkəzində şairin molbertdə qoyulmuş, miniaür
üslubunda çəkilmiş portreti önündə yubuley mərasiminin təşkilatçısı,
Ermitajın direktoru professor İ.A.Orbeli (1887-1961) çıxış edərkən təsvir
olunub. Bu tədbirin iştirakçıları məşhur rus şərqşünas-alim və şairləridir.
Portretin qarşısında klassik Şərq ədəbiyyatına aid 450-dən artıq elmi
əsərlərin müəllifi, Qurani-Kərimi rus dilinə tərcümə edən, Nizaminin “Leyli
və Məcnun” əsərinin mənbələrini araşdırmış, həmin əfsanənin İslamdan
əvvəl ərəblər arasında yayıldığını göstərmiş, rus şərqşünası, akademik İ.Y.
Kraçkovskidir (1883-1951). Tədbirdə şərqşünas alim, şair M. Dyakonov
(1907-1954), Q.V. Ptitsin (1912-1942), eləcədə A.İ. Boldıryev (1909-1993)
və N. Tixonov (1896-1979) öz alovlu çıxışlarında böyük şair Nizaminin
yaradıcılığından danışıblar. Rəssam öz tablosunda müharibə vəziyyətinə
görə Azərbaycandan gələ bilməyən məruzəçinin kürsüsünü boş, alimşərqşünas Mixail Dyakonovu isə başı sarıqlı təsvir etmişdir. 1941-ci ildə
Dövlət Ermitaj Muzeyinin elmi işçisi, 34 yaşlı M. Dyakonov cəbhədə faşıst
almanlarına qarşı vuruşarkən, yaralı vəziyyətdə bir günlük ezamiyyət almış
və Nizaminin yubiley tədbirində iştirak etmişdir. M.Dyakonov və
Q.V.Ptitsın tədbirdə Nizaminin “Xəmsə”sindən rus dilinə etdikləri
tərcümələri oxuyublar. Kətan üzərində yağlı boya ilə çəkilmlş əsər 1992-ci
ildə Nizami Gəncəvi adına Azəbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə daxil olmuş və
hal-hazırda museyin ekspozisiyasında sərgilənməkdədir. [3]
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş
böyük zalında şairin yubiley mərasimləri ilə bağlı maraq doğuran bir vitrin
mövcuddur. Həmin vitrində böyük şair Nizami Gəncəvinin müxtəlif illərdə
keçirilən yubiley mərasimlərinin dəvətnamələri, eləcə də Ermitajdan
yadigar qalmış bir dəvətnamə nümayiş olunur. Bu dəvətnaməni min doqquz
yüz yetmişinci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakultəsinin
məzunu, Nizami Muzeyinin indiki direktoru akademik Rafael Hüseynova
Sankt Peterburq şəhərində ezamiyyətdə olduğu zaman şəxsən görüşdüyü
professor A.Boldıryev hədiyyə etmişdir. [6]
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Həmçinin bu vitrində Nizami Gəncəvinin müharibə səbəbindən
gecikmiş 800 illik yubileyinə həsr olunmuş 1947-ci ildə Bakıda Azərbaycan
SSR Elmlər Akademiyasında keçirilmiş Nizaminin həyat və yaradıcılığına
həsr olunmuş konfransın məramnaməsini görmək olar. 1947-ci il 3-6 iyun
tarixində keçirilmiş bu konfransın açılışını Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü xalq şairi Səməd Vurğun elan etmişdi. Həmin
konfransda Nizami yaradıcılığının görkəmli tədqiqatçısı SSRİ EA-nın
müxbir üzvü Y.E.Bertels “Nizaminin poetikası”, azərbaycanlı
ədəbiyyatşünas M.Rəfili “Nizamiyədək Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı
maraqlı məruzələrlə çıxış etmişdilər. Bu və digər məruzəçilərin siyahısı
həmin məramnamədə əks olunub. Nizami Gəncəvinin 800 ilik yubileyinin
keçirilməsində Y.E.Bertelsın böyük rolu olmuşdur. Onun yaradıcılığının
əsas sütunu Nizami mövzusu sayıla bilər. Onun elmi əsərlərinin əksəriyyəti
məhz Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə bağlıdır. “Nizaminin mətnləri
üzərində iş” adlı məqaləsində Y.Bertels şairin beş poemasının elmi
tənqidçisi kimi çıxış edir. [14] “Şərəfnamə”nin elmi-tənqidi mətninin
hazırlanmasını həyata keçirmiş Y.Bertels həmin il, yəni 1947-ci ildə, Bakıda
olarkən, Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyini ziyarət
etmiş, muzeyin ekspozisiyası ilə yaxından tanış olmuş və muzeyin
təəssüratlar kitabında Azərbaycan xalqı haqqında öz fikir və düşüncələrini
bölüşmüşdür. O, yazirdi: “Bakıdakı Nizami Muzeyinin çox böyük elmi
əhəmiyyəti vardır. Muzeyin bu gözəl zallarında Azərbaycanın tarixini,
xalqın Nizami dövründəki mədəniyyətini, şairin həyat və yaradıcılığını əks
etdirən ekspozisiyada xalq yaradıcılığı üslubunda çox bacarıqla eksponatlar
yerləşdirilmişdir”. [4]
Həmçinin Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığını əks etdirən zalda
yerləşən vitrində 1981-ci il 6 oktyabr tarixində indiki Heydər Əliyev
sarayında keçirilən Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyinə həsr
olunmuş konsertin dəvətnaməsi və proqramı nümayiş olunur.
1981-ci ildə Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində dahı
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyinə həsr
olunmuş yubiley tədbiri hazırlanmışdır və bu tədbirin əsasını görkəmli
şairin həyat və yaradıçılığını əks etdirən sərgi təşkil edirdi. Qiymətli
materiallardan ibarət olan sərgi, muzeyin böyük Yubiley Salonunda, indiki
İstiqlal zalında nümayiş olunurdu. Azərbaycan ədəbiyyatının,
mədəniyyətinin, elminin həmçinin muzey işinin inkişafına, Azərbaycanın
görkəmli şəxsiyyətlərinin adlarının uca tutulmasına daim diqqət yetirən
ümummilli lider Heydər Əliyev və respublikanın digər rəhbərləri muzeyə
gələrək sərgiyə tamaşa etmişdilər. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası
Respublika Əlyazmalar Fondundan götürülən əlyazmaların və orta əsr
miniatürlərinin zəngin kolleksiyasını nümayiş etmək üçün xüsusi bölmə
ayrılmışdır. Sərgidə rəngkarlıq əsərlərinin, miniatürlərin, əsrarəngiz süjetli
xalçaların vasitəsi ilə görkəmli şairin irsi işıqlandırılmışdır. Burada şairin
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anadan olduğu Gəncə şəhərində köhnə çökmüş türbənin yerinə tikilmiş
məqbərənin maketi, və Muzeyin ən nadir və qiymətli eksponatlarıdan olan
şairin qəbri üstündən tapılmış tirmə parça nümunəsi də nümaiş olunurdu.
Ulu öndər H.Əliyevin diqqətini daha çox 1940-cı ildə xalçaçı-rəssam Lətif
Kərimovun rəhbərliyi ilə “Xəmsə” süjetləri əsasında əl ilə toxunmuş beş
əlvan xalça cəlb etmişdir. Muzeyin direktoru, filologiya elmləri doktoru
B.Ə.Nəbiyev və Respublika Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya
elmləri doktoru C.V.Qəhrəmanov muzeyin qonaqlarına sərgi haqqında
ətraflı məlumat vermişdılər. Onu da qeyd edim ki, muzey çərçivəsində
yubiley sərgilərinin hazırlanıb göstərilməsi işi ekspozisiyanın yeni incəsənət
əsərləri ilə zənginləşməsində böyük rolu var. [13]
Şairin səkkiz yüz əlli illik yubileyi şərəfinə UNESCO tərəfindən1991ci il “Nizami ili” elan edilmişdir. Böyük şair Nizami Gəncəvinin
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində keçirilən 850 illik yubileyi münasibıti
ilə Muzeydə məktəblilərin 3 turdan ibarət olan olimpiadası təşkil olunub.
Bununla əlaqədar olaraq Muzeydə əvvəlcədən Nizami Gəncəvinin həyat və
yaradıcılığına aid suallar tərtib edilib, mətbuat və televiziya vasitəsilə bütün
Respublikaya Niazami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeydə
məktəblilərin olimpiyadası keçirilməsi barəsində elan olunub. Səkkiz
mindən artıq şagird bu olimpiadada fəal iştirak etdilər. Muzeyin böyük
konfrans , indiki İstiqlal zalında qaliblər elan olunmuş və qiymətli
hədiyyələr ilə təltif olunmuşdular. Həmçinin Nəsimi rayonu qırx altı saylı
lingvolitseyinin şagirdləri böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəviyə həsr
olunmuş möhtəşəm zalda şairin əsərlərini Azərbaycan, Fars, Ərəb, İngilis,
Fransız, Rus dillərində böyük məharətlə ifa etmişlər və şairin səkkiz yüz əlli
illik yubiley tədbirinin iştirakçılarını, Muzeyin qonaqlarını heyran
qoymuşdular. [1]
Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Elmi Şurasının 28 iyun 2011-ci
il tarixli qərarı ilə AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru,
Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru,
akademik Rafael Hüseynovun redaktorluğu ilə “Risalə” elmi araşdirmalar
toplusunun səkkizinci cildi nəşr edilir. Adətən muzey əməkdaşlarının
apardığı elmi araşdırmaların mühüm nəticələrini əks etdirən məqalələrdən
ibarət olan “Risalə”nin bu cildi dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin
yaradıcılığına həsr edilmişdir. Burada məhşur alimlərin seçilmiş və tərcümə
edilmiş elmi məqalələri bütövlükdə şairin həyat və yaradıcılığı haqqında
dolğun və geniş təsəvvür yarada bilmişdir. Böyük şairin irsini tədqiq edən
alimlər çoxdur. Onların sırasında Azərbaycan alimləri ilə yanaşı rus
şərqşünaslari, Avropa mütəxəsisləri və Şərq alimlərinin adlarını çəkmək
olar. Təqdim olunan “Risalə”nin bu cildində XX əsrdə dahi Azərbaycan şair
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılıgına həsr olunmuş ən
dəyərli və əhəmiyətli araşdırmalar uzun müddət bundan əvvəl qələmə alınsa
da, elmi əhəmiyyətini bu gün də qorumaqda olan məqalələr dərc olunub. Bu
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araşdırmalar toplusuna Azərbaycan alimləri M.Ə.Rəsulzadənin
“Azərbaycan şairi Nizami”, A.Hacıyevın “Nizami yaradıcılığında intibah
ideyaları və obrazları”, H.Araslının “Nizami və Azərbaycan xalq
ədəbiyyatı”, həmçinin görkəmli Azərbaycan alimi, Nizami Muzeyinin
direktoru, akademik Rafael Hüseynovun iki məqaləsi dərc olunub. Dahi
mütəfəkkirin anadan olmasının səkkiz yüz yetmiş illiyinə həsr olunmuş
toplunun ilk məqaləsi məhs R.Hüseynovun “Tükənməz Nizami Gəncəvi”
adlı yazısıdır . Müəllif bu məqalədə hələ Nizami Gəncəvinin özünün də sağ
olduğu XII əsrdən etibarən, şairin həyat yolu və fəaliyyətinin ümumi maraq
dairəsində olduğunu qeyd edir. O, öz məqaləsində topluda dərc olunmuş
nizamişünaslığın daim ehtiramla xatırlanan alimlərinin əsərlərinin hər birinə
geniş təhlil vermişdir. Eyni zamanda tədqiqatçı-alim bu məqalədə Nizami
Gəncəvinin doğulduğu yer və dövrdən, şairin adı və ləqəbindən,
Azərbaycan şairi olduğu halda fars dilində yazıb yaratmasının
səbəblərindən, hətta şairin ölüm tarixi ilə bağlı elmi faktları təhlil edərək
mühüm mülahizələr irəli sürür, müxtəlif görkəmli alimlərdən istinadlar
göstərir. Nizaminin beşliyindən söz açaraq, R.Hüseynov qeyd edir ki,
nəzəriyyəçilər şairin yaratdığı beş poemanı əvvəlcə farsca “Pənc gənc” –
“Beş xəzinə” adı ilə birləşdirdilər, daha sonralar isə “Beşlik” mənasını verən
ərəb sözü “Xəmsə” ilə əvəz etdilər. Nizami Gəncəvinin dünya ədəbiyyatına
göstərdiyi misilsiz təsiri haqqlnda danışan akademik, şairin yaratdığı beş
əsrarəngiz poemalara yazılmış nəzirələrdən bəs edir. R.Hüseynov bu
mövzunu “Risalə”nin şairin yubileyeyinə həsr olunmuş bu cildini
yekunlaşdıran son “Nizaminin açdığı yol-“Leyli Məcnun”dan “Leyli
Məcnun”lara” adlı məqaləsində, şairin “Leyli və Məcnun” poemasına
yazılmış nəzirələri şərh edərək, davam edir.
“Risalə” araşdırmalar toplusunun bu cildində böyük rus şərqşünasları
A. Krımskinin “Nizami və onun tədqiqi”, Y. Bertelsın “Nizaminin siyasi
görüşləri” və “Nizami və Firdovsi” adlı iki məqaləsi, rus filosofu və tarixçi
alimi, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademikı Aleksandr
Makovelskinın “Nizami sözün gücü və bədii yaradıcılıq barədə” məqalələr,
İran alimiləri V.Dəstgirdinin “Nizami Gəncəvi şəxsiyyəti və poetik irsinə
ümumi baxış”, Ə.Zərrinkubun “Nizami “Xəmsə”sində dil və nəql etmə” adlı
məqalələri işıq üzü görmüşdür. [5]
2016-cı ildə isə AMEA-nın Nizami adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyində şairin 875 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nizami və
dünya ədəbiyyatı” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçirilmişdir.
Tədbirdən öncə qonaqlar muzeyin foyesində söz dühasına həsr olunmuş
kitab və rəsm əsərlərindən ibarət çox maraqlı bir sərgi ilə tanış olmuşdular.
Muzeyin direktoru, akademik Rafael Hüseynov dünya şöhrətli şair Nizami
Gəncəvinin həyat və yaradıcılığından danışarkən, giriş sözü ilə yubiley
tədbirini açıq elan etmişdir.
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O, şairin Şərq və Qərb ədəbiyyatındaki yeri və mövqeyi, əsərlərindəki
humanizm ideyaları, dünya ədəbiyyatına bəxş etdiyi “Xəmsə” adlı xəzinə
barədə maraqlı məruzə etmişdir. Bu konfransda AMEA-nin vitseprezidenti, akademik İsa Həbibbəyli böyük şairin irsini ətraflı təhlil edərək,
onun zəngin yaradıcılığının nəinki Azərbaycan xalqına, həmçinin, dünya
xalqlarına verdiyi qiymətli töhfələrdən, Nizaminin eyni zamanda böyük
filosof, mütəfəkkir kimi yaradıcılığından söz açıb. O, dahi şair Nizami
Gəncəvinin Azərbaycan ictimai fikir tarixində önəmli yer tutduğunu qeyd
edib və bildirib ki, Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini öyrənilməsi
baxımından Nizami Gəncəvinin əsərləri qiymətli xəzinədir. Bu möhtəşəm
yubiley konfransının mötəbər qonaqları, iştirakçıları plenar iclasda böyük
şair Nizami Gəncəvinin dünya ədəbiyyatına dəyərli töhfəsi olan beş dərin
fəlsəfi məzmunlu poemalarından söz açmışdılar. Plenar iclasda professorlar
Nüşabə Araslı, İmamverdi Həmidov, Xəlil Yusifli, filologiya üzrə fəlsəfə
doktorları Mənzərə Məmmədova, Əsmətxanım Məmmədova və Yelena
Teyerin maraqlı çıxışlar etmişlər. Dahi şairin səkkiz yüz yetmiş beş illiyinə
həsr olunmuş konfransın bölmə iclaslarında “Nizami şerində poetik məntiq
və
bədii
əsaslandırma”,
“Nizami
Gəncəvi
irsinin
Misir
ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi”, “Nizami Gəncəvinin qədim
Azərbaycanın bəzi toponimləri haqqında qeydləri”, “Nizami əsərləri klassik
fars dilinin bu gün unudulmuş səslərinin bərpası üçün misilsiz mənbədir” və
digər mövzularda əhatəli çıxışlar edilmiş, məruzələr ətrafında geniş və
maraqlı müzakirələr aparılmışdır. [9]
Bu il bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət dahi söz ustadı Nizami
Gəncəvinin 880 illik yubileyini bayram edir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 05 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə yaratdığı
misilsiz əsərləri ilə bütün bəşəriyyəti əsrlər boyunca mənəvi kamilliyə
səsləyən dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880
illiyi münasibəti ilə 2021-ci il “Nizami ili” elan edilmişdir. [8] Bu
sərəncamın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq müdrik şarin adını
daşıyan AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyi də müxtəlif tədbirlərin keçirilməsini planlaşdırıaraq şairin yubiley
mərasiminə xüsusi hazırlıq görür. Belə ki, Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının səkkiz yüz səksən illiyi münasibəti ilə 7 oktyabr 2021-ci il
tarixində AMEA-nın Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Gənc Alim
və Mütəxəsislər Şurasının təşkilatçılığı ilə Respublika Gənclər Konfransı
keçiriləcək.
Bu il 25-27 noyabr tarixlərində isə muzeyin təşkilatçılığı ilə “Nizami
Gəncəvi “Xəmsə”sinin Sərq, Qərb ədəbi-mədəni əlaqələri sistemində yeri
və yaratdığı yeni istiqamətləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın
keçirilməsi planlaşdırılır. Böyük şairin yubileyinə həsr olunacaq bu
konfrans “Nizami Gəncəvi irsi və Avropa ədəbi-mədəni mühiti”, “Sələflər
və xələflər-Nizami Gəncəvinin Şərq və Qərb qaynaqları, Şərq və Qərb
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ədəbiyyatlarında Nizami təsiri”, “Nizami şəxsiyyəti və irsinin beynəlxalq
miqyasda tədqiqi, nəşri və təbliği problemləri”, “Nizami əsərlərinin
əlyazmaları və “Xəmsə”yə çəkilmiş miniatürlər dünya kitabxana və
arxivlərində”, “Nizami ədəbi məktəbi: başlıca xüsusiyyətləri, aparıcı
simaları, qovuşduruculuq missiyası”, “Nizami və Azərbaycan ədəbiyyatı”,
“Nizami “Xəmsə”si və “Divan” ının müxtəlif dillərə tərcüməsi
problemləri”, “Nizaminin fəlsəfi dünyası “Xəmsə” əxlaqi və mənəvi
dəyərlər toplusu kimi”, “Nizami “Xəmsə”si ensiklopedik biliklər və
miqyaslı ədəbi düşüncə mənbəyi kimi”, “Nizami irsi və klassik Şərq
ədəbiyyatında forma, janr və poetika məsələləri”, “Nizami irsi Azərbaycan
və dünya incəsənəti müstəvisində” adlı bölmələr üzrə baş tutacaq. [7]
AMEA-nin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüseynov 2021-ci ilin yanvar ayında
“Mədəniyyət” kanalının “Səhərçağı” verlişinin qonağı olub. O, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti tərəfindən 2021-ci ilin ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi
ili” elan olunmasının Nizamişünaslığa və bütövlükdə Azərbaycan elm və
mədəniyyətinə verəcəyi misilsiz töhfələrdən söz açıb və dahi şair və
mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin dünya ədəbiyyatında yüksək mövqe
tutduğunu vurğulayıb. Yüzlərlə davamçıları olan şairin böyük bir ədəbi
məktəbi yaranmasından bəhs edən R. Hüseynov, qeyd etdi ki, şairin irsinin
tədqiqi və təbliğində əsaslı dönüş 1941-ci ildə baş tumuşdu. Mahir söz
sərrafının səkkiz yüz illik yubileyi ərəfəsində əsərləri farscadan Azərbaycan
dilinə tərcümə olunmuş, rus və Azərbaycan dillərində Bakı və Moskvada
nəşr edilmişdir. R. Hüseynovun sözlərinə görə: “Qüdrətli söz və fikir
ustadının səkkiz yüz səksən illiyinin tamam olması və insanları daima əxlaqi
kamilliyə çağıran, yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin
yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyəti
nəzərə alınaraq bu ilin “Nizami Gəncəvi ili ”elan edilməsi də Nizami irsinin
daha dərindən araşdırılmasına təkan verəcək”. [11]
2021-ci ilin fevral aynda Bakı Dövlət Universitetində “Nizami
Gəncəvi ili” elan edilməsi ilə əlaqədar olaraq onayn formatda keçirilmlş
videokonfransda Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru akdemik
Rafael Hüseynov “Nizami Gəncəvinin ötürücülük və qovuşduruculuq
missiyası” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Nizami Gəncəvinin
əsərlərinin təkcə poeziyanın deyil, həm də incəsənətin, memarlığın və
ictimai-siyasi düşüncənin inkişafında zəruri rol oynadığını vurğulayan
R.Hüseynov, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə bağlı universitetdə
müxtəlif elm sahələri üzrə məqalələr toplusunun nəşr edilməsini və
Şərqşünaslıq fakultəsində kalliqrafiya sənətinin tədrisini alqışlayıb.
Universitetin rektoru E.Babayev öz çıxışında böyük şair Nizami Gəncəvinin
irsinin daha da dərindən öyrənilməsi məqsədi ilə AMEA-nın Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində elmi
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konfrans, simpoziumlar və seminarların keçirilməsini planlaşdırdığını
bildirib.
Bu ilin may ayında isə Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyində onlayn formatda təşkil olunmuş dünya ədəbiyyatının parlaq
nümayəndəsi Nizami Gəncəvinin səkkiz yüz səksən illiyinə həsr olunmuş
“Nizami və musiqi” adlı beynəlxalq konfransda Avstriya, Almaniya və
Türkiyədən otuza yaxın alimlərlə yanaşı Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyinin
direktoru R. Hüseynov da iştirak etmişdi. O öz çıxışında görkəmli söz ustadı
Nizami Gəncəvinin zəngin bədii irsindən söz açmış, onun dünya ədəbiyyatı
salnaməsində özünə məxsus yer tutduğunu vurğulamışdır.
Respublikada mövcud pandemiya şəraiti səbəbindən Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyində Nizami Gəncəvinin səkkiz yüz səksən illik
yubileyinə həsr olunmuş bir çox tədbirlər: elmi seminar məşğələləri,
məktəb, universitet və digər təhsil ocaqları və təşkilatları ilə ekskursiyalar,
videokonfranslar onlayn şəkildə həyata keçirilmişdir. Beləki, il boyu
muzeydə Ağabəy Novruzbəyli adına 46 saylı tam orta məktəb, Abşeron
rayonu Ceyranbatan qəsəbəsinin bir saylı tam orta məktəbi, 263 saylı tam
orta məktəb və başqa məktəblərin müəllim və şagirdləri ilə onlayn görüşlər
keçirilmiş, məktəblilər muzeyin ekspozisiya zallarını virtual ekskursiyalar
etmişlər. Onlayn tədbirlərdə muzey əməkdaşları tərəfindən Nizami zalından
şairin yaradıcı dünyasını əks etdirən eksponatlar göstərilmiş və geniş
məlumat verilmiş, şagirdlər böyük şairin yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbibədii kompozisiya ilə maraqlı çıxışlar etmişlər. “Nizami Gəncəvi ili”
çərçivəsində Muzeydə “Nizami Gəncəvinin Qərbi Avropada öyrənilməsi
tarixi” mövzusunda elmi seminar məşğələsi keçirilmişdir. [9]
22 fevral 2021-ci ildə Azərbaycanın Rusiya Federasiyasının səfirliyi
və AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
dəstəyi ilə Moskva şəhərinin K.A.Kərimov adına 1583 saylı ümumtəhsil
məktəbində “Sözün gücü” adlı videokonfrans keçirilib. Əsas mövzusu şairin
səkkiz yüz səksən illik yubileyi olan tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun
Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi, Moskva Dövlət Pedaqojı
Universiteti, Rusiya Maarif Nazirliyi və digər təşkilatların əməkdaşları da
iştirak ediblər. 1583 saylı Moskva ümumtəhsil məktəbinin direktoru S.Y.
Dvoryantseva böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
yaradıcılığı barəsində öz məzmunlu çıxışında 1991-ci ildə UNESCO
tərəfindən “Nizami ili” elan olunmasını xatırladaraq 2021-ci ilin “Nizami
Gəncəvi ili” elan olunmasını mühüm tarixi hadisə kimi dəyərləndirdi.
Nizami Muzeyinin əməkdaşı konfrans iştirakçıları üçün muzeyin yaranması
tarixindən, zəngin ekspozisiyasından və görkəmli şair Nizami Gəncəviyə
həsr olunmuş zaldan birbaşa virtual ekskursiya apardi. [10]
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Nəriman Nərimanovun ev muzeyində keçirilən “Azərbaycan
ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi dünyası” adlı videokonfransda Tərtər
rayonu Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi və Türkiyə Respublikasındakı
Azərbaycan Diasporunun nümayəndələri ilə yanaşı Nizami Muzeyinin də
əməkdaşları iştirak etmişlər. Həmçinin Nizami muzeyinin əməkdaşları bu
ilin birinci yarısında Lənkəran şəhəri Gənclər və İdman İdarəsinin
təşkilatçılığı ilə keçirilmiş videokonfransda, iki saylı Uşaq Gənclər İnkişafı
Mərkəzi tərəfində keçirilmiş onlayn konfrasda da fəal iştirak etmişlər. [12]
18 may-Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibəti ilə və dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının səkkiz yüz səksən
illik yubileyi şərəfinə Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin rəsmi
“Facebook” səhifəsi üzərindən canlı efirdə şairə həsr olunmuş zalda beş
dildə: Azərbaycan, ingilis, rus, ərəb və fars dillərində muzeysevərlər üçün
onlayn ekskursiyalar aparılmışdır. Muzeyin peşəkar bələdçiləri ilk növbədə
Nizami Gəncəvinin yubileyi haqqında söz açıb, muzeyin yaranma tarixinin
birbaşa şairin yubileyi ilə bağlı olduğunu açıqlayaraq onun həyat və
yaradıcılığını əks etdirən eksponatları təqdim etmişlər.
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY

The history of the foundation of the National Museum of Azerbaijan
Literature, named after Nizami Ganjavi, is connected with the 800th anniversary of
great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi. The Literature Museum
dedicated to the heritage of the poet was opened in 1945 for the first time. His first
anniversary was held during World War II (1941-1945), in Leningrad (present St.
Petersburg) in State Hermitage Museum, which was under siege. Due to the War,
the anniversary ceremony of Nizami was solemnly held in Baku in 1947.
In 1981, the Museum of Azerbaijani Literature celebrated the 840th
anniversary of the great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi and this event was based
on the exhibition, reflecting his life and works. The exhibition, containing valuable
materials, was placed in the Museum’s Grand Jubilee Hall. There was a special
place for the rich collection of manuscripts and miniatures taken from the National
Manuscript Fund of Sciences of the Azerbaijan SSR. The political leader of
Azerbaijan, Haydar Aliyev, and other government officials visited this exhibition.
The Director of the Museum, doctor of Philology Bakir Nabiyev, and director of
the Republican Manuscripts Fund, Jahangir Gahramanov, informed the guests about
the exhibition.
In 1991, the event of 850th anniversary of Nizami, which was celebrated in
the Literature Museum, included the 3-round school Olympiad.
In 2016, the National Museum of Azerbaijan Literature was named after
Nizami Ganjavi in connection with the 875th anniversary of the great poet a
Republican Scientific Conference on “Nizami and world literature” held. First of
all, the guests were acquainted with an exciting exhibition of books and paintings
dedicated to the master of the word in the Museum's hall.
This year the progressive society all over the world, celebrate the 880th
anniversary of great Azerbaijan poet and philosopher Nizami Ganjavi, and the
Literature Museum especially is preparing for this event as part of the events
devoted to in 2021 “Year of Nizami Ganjavi” declared by İlham Aliyev, the
President of Azerbaijan.

Keywords: Nizami Ganjavi, Azerbaijan Literature, anniversary, museum,
events
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Nizami Gencevi'nin adını taşıyan Azerbaycan Milli Edebiyat Müzesi'nin
kuruluş tarihi, büyük Azerbaycan şairi ve düşünürü Nizami Gencevi'nin 800. yıl
dönümü ile bağlantılıdır. Şairin mirasına adanan Edebiyat Müzesi ilk kez 1945
yılında açılmıştır. Birinci yıldönümü, II. Dünya Savaşı sırasında (1941-1945),
Leningrad'da (şimdiki St. Petersburg) kuşatma altındaki Devlet İnziva Yeri
Müzesi'nde yapıldı. Savaş nedeniyle Nizami'nin yıldönümü töreni 1947'de Bakü'de
ciddiyetle yapıldı.
1981 yılında Azerbaycan Edebiyatı Müzesi, büyük Azerbaycan şairi Nizami
Gencevi'nin 840. yıl dönümünü kutlamış ve bu olay onun hayatını ve eserlerini
yansıtan sergiye dayandırılmıştır. Değerli malzemelerin yer aldığı sergi, Müzenin
Büyük Jübile Salonu'na yerleştirildi. Azerbaycan SSC Milli Elyazması İlimler
Fonundan alınan zengin el yazması ve minyatür koleksiyonu için özel bir yer vardı.
Azerbaycan'ın siyasi lideri Haydar Aliyev ve diğer hükümet yetkilileri bu sergiyi
ziyaret ettiler. Müze Müdürü, Filoloji İlimler Doktoru Bakir Nabiyev ve Cumhuriyet
El Yazmaları Vakfı Müdürü Cihangir Gahramanov, sergi hakkında konuklara bilgi
verdi.1991 yılında Edebiyat Müzesi'nde kutlanan Nizami'nin 850. yıl dönümü
etkinliğine 3 turlu okul olimpiyatları da dahildir.2016 yılında Nizami Gencevi Ulusal
Edebiyat Müzesi'nde büyük şairin 875. yılı münasebetiyle “Nizami ve dünya
edebiyatı” konulu bir Cumhuriyet Bilim Konferansı düzenlendi. Her şeyden önce,
konuklar Müzenin salonunda kelimenin ustasına adanmış ilginç bir kitap ve resim
sergisi ile tanıştılar.Bu yıl tüm dünyadaki ilerici toplum, büyük Azerbaycan şairi ve
filozofu Nizami Gencevi'nin 880. yıl dönümünü kutluyor ve özellikle Edebiyat
Müzesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2021 yılında ilan
edilen “Nizami Gencevi Yılı”na adanan etkinlikler kapsamında bu etkinliğe
hazırlanıyor.
Anahtar kelimeler: Nizami Gencevi, Azerbaycan Edebiyatı, yıl dönümü, müze,
etkinlikler
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Introduction
No matter where in the world a person lives, he lives with longing for
the Motherland and the homesickness. Even if the country he lives in, is the
most beautiful place, a person longs for an inch of his homeland, as if he has
lost a part of his body and soul and is doomed to live far away from his
homeland. We are going to talk about a man who had to live and created his
wonderful art abroad. A person who has experienced this homesickness not
only for himself, but also his parents. Who was he and his parents?
As early as 1909-1910, as a result of political reforms, carried out by
the tsarist government in the Caucasus, his father Ali bey Huseynzadeh (Ali
Turan) - a prominent writer, philosopher, publicist, politician, artist, in short,
a perfect man and a great intellectual emigrated from his homeland when he
was young. He was the ideologist of modern Azerbaijan’s three-colored flag
And his son Mammadsalim Huseyzadeh - Salim Turan, lived his father’s
fate for the second time. Salim inherited his father's intellect and innate
talent - philosophical thinking, foresight, freedom of thought, struggle for
belief. And along with all this, he also inherited another talent - painting.
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Salim chose the painting branch of his father's multifaceted work and
developed himself as a talented representative of abstractionism in world
painting. Salim was one of the three children of Ali bey Huseynzadeh. Born
in 1915, Salim was fascinated by the world of colors from an early age. The
small sketchbook that his father bought for his son determined his future
life. He even painted one of his first works, "The Prophet and the Shepherd”,
with his father. He received his secondary education at the Bayazid-Zukur
School, then at the Galatasaray High School, and in 1938 graduated from
the Istanbul Academy of Fine Arts. “Here he mastered the art of marbling,
tazhib (adornment), miniature, calligraphy from Raisul-Khattat Haji Kamil
Efendi, tazhib from Ismail Altunbezer, marbling and book covering lessons
from Najmaddin Okhuyay, and drew miniatures on the Fatih divan. There
are signs of calligraphy in his works, because he had been interested in
calligraphy for a long time. He created works on leather and painted
miniatures. In 1941, there was such a tradition in Turkey - young artists
traveled to different provinces and painted their favorite landscapes on
canvas. The jury awarded the first place to his painting in Mugla, which was
presented to the Presidential Palace in Çankaya” [1, p.144].
Education in France
Salim received a scholarship from the French government in 1947
and went to Paris, where he studied painting and sculpture at the École des
Beaux-Arts, where such artists as Delacroix, Degas, Renoir and Manet had
graduated. The art environment in Paris was a new stage in his worldview.
“Salim Turan was a fan of Eduard Manet, one of the founders of
Impressionism. He, like Manet, took his first steps in painting in a realistic
style. While Manet moved from realism to impressionism, Salim Turan
shifted from realism to abstractionism. He enjoyed countless masterpieces
in the art world of Paris, benefited from the work of prominent artists, but
created his own style. Here he met the German artist-abstractionist Hans
Hartung, became friends with Andre Gide, one of the representatives of
symbolism, Louis Aragon, one of the founders of surrealism, Jean Paul
Sartre, an existentialist, Pablo Picasso, the founder of cubism, and others.
He was a teacher of Picasso's wife, Marie Françoise Gilot , while working
at the Ranson Academy at the same level as many famous artists. He has
many interesting memories of Picasso and Marc Chagall”[1, p.144].
Friendship with such artists marked a turning point in his career, and he
opened his first exhibition of abstract paintings in 1950 at the Breteau
Gallery in Paris. Salim Turan lived a modest life. Even in the book about
him, they said, "he was so humble that he came so late to the opening of his
exhibition and watched from the sidelines”.
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And this is not accidental. Salim Turan inherited humility from his
father Ali bey. I would like to note here that although the father and his son
with the same surname are skilled in the art of painting, they have affermed
themselves in completely different styles of this art. Ali Turan and Salim
Turan were destined to be the first in both styles of painting - if his father
Ali Turan was the founder of the school of realism in Azerbaijan, Salim
Turan as an Azerbaijani should be considered the founder of Azerbaijani
abstractionism.
Mystical monument
Salim Turan is considered to be one of the first representatives of the
so-called New trend of modern Turkish painting in Turkey, the founder of
non-figurative painting. There is a monument called "Thesis - Antithesis Synthesis" built by Salim Turan in 1975 in France. The foundation of this
mystical monument is based on the philosophy of the issues raised by Salim
Turan's father in 1904. The artist realized in this monument the ties that his
father wanted to establish between Eastern and Western cultures. His style
is considered one of the most unique and appreciated as a unity of abstract
and concrete in Turkish sculpture. An exhibition titled "Thesis – Antithesis
-Synthesis" consisting of Salim Turan's works had opened at the Sakip
Sabanci Museum in Istanbul.
This exhibition, which gathered a large number of spectators, lasted
for a long time and caused a wide resonance among the public. The director
of the museum, doctor of art history, Nazan Olcher, said that Salim Turan’s
visit to France was very useful for his art. There he worked in a completely
different atmosphere and with many famous artists. He participated in very
important exhibitions İt is fascinating that, Salim Turan was received in art
environment as soon as he went there.. For example, in order to select the
participants of an exhibition, the world's leading artists such as Miro and
Matisse were included the jury.
Salim Turan participated in those exhibitions as a juri member as one
of them. And this happened as soon as Salim Turan went to Paris. This is
one of the reasons why the value of Salim Turan had not been understood
by the wider art circles for a long time. There are 2-3 stages in Salim Turan's
art. His paintings in Turkey are more realistic, even socially realistic. He did
not paint landscape, the poor working people living on the outskirts of the
city attracted his attention. Our exhibition also has paintings from that
period. The art environment in France pushed him to a completely different
climate, where he began to paint abstract paintings. His art was highly
regarded by the public, and as a result, Paris gave him a chance to find his
style in art. Such artists as Salim Turan always return to their roots at the
end of their lives”.
| www.ejsr.org
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Yusuf Akçura, famous writer and historian, noted: "... Ali Turan
...united theses and antitheses in a high synthesis”.
Ali Turan did it in science, and his son Salim Turan in his "Thesis –
Antithesis - Synthesis" realized this idea in the center of Europe ... as a
Moslem, belonging to the Turkish nation and Western culture [2, p.3].
His style is considered as a unity of abstract and concrete. His art is
famous in European countries. The murals at the Sorbonne University also
belong to Salim Turan. Until 1975, he had 15 solo exhibitions in Paris, New
York, London, Bordeaux, Edinburgh, Pittsburgh, Tel Aviv and Brussels. He
is the author of many sculptures that decorate different parts of Italy - the
streets and squares. The statues in the courtyard of Lille University of
Science and Technology in France also belong to Selim Turan.
Return to the roots
Salim Turan, came to Istanbul in 1979 at the invitation of President
Fahri Korutürk. Those years he was interested in ancient legends, traveled
to different regions, and created colorful paintings based on legends and
myths. The paintings based on the motifs of the Takhtachi Turkmens’
folklore about Sarigiz (Blond Maiden) Legend. He is called an artist - legend
within this legend. It is out of love for this legend that the artist created an
ethnographic museum in the village of Tahta Kushlar at his own expense in
1991, and now the museum is named after him [1, p.146]. Selim had not
only listened by chance to the Blond Maiden legend that is common among
the Türkmen people of the Aegean region, but had attended the annual
ceremonies held in the village of Tahta Kuşlar near Edremit. He had been
affected by the pagan character of this traditional festival. Since the figures
in the mobile sculptures that he had made as a kind of game resembled both
angels and the Blond Maiden, Selim was here getting close to the concept
of death through metaphors. His Blond Maiden paintings and mobile statues
signified Selim’s focus on what was beyond the visible; demonstrating that
he saw art not as a ‘linear exercise’ but as a ‘road’ full of steep slopes, dips,
hills and flat stretches [2, P.23].
In recent years, Salim Turan has plunged into the world of ancient
legends, visited provinces, metaphors, philosophical - mystical thoughts
took him to the past. The Turkmen village seemed to take him to another
world. The rotating statues, which he made were displayed in the exhibition
for the first time. Salim Turan's wife Shahika khanum, who was also an artist
in ceramic painting, donated many of his paintings and statues to Istanbul
University.
Salim Turan was a very simple man with a dervish-spirited character.
French poets such as Albert Marchet wrote poems about Salim Turan,
| www.ejsr.org
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famous European art critics - Madeleine Russo, Robert Virinat, Claude,
Wessel ... gave great value to his creative activity.
“You can see the universe in Cézanne, the world in Rembrandt. And
He was Salim Turan, who showed a sub-expression of the world inside the
space hurricane".
Albert Marchais noted: “Memory losses, memory recollections… I
knew Selim from 1960 until he passed away in 1994. What did I like about
him? He could stay beside you for hours without talking: like a cat or a
flower or a shadow or a light. But he would continue to paint in the same
way: without deceiving, without hoodwinking, without trying to impress.
Better still, without becoming commercialized, without carrying a flag, like
Hartung whom he often met, or Soulages whom he often exhibited with and
so many others. For me, his shadow is roaming over Montparnasse
Cemetery, which I can see from my window right now, even though he isn’t
lying there, but he almost did… The last time I saw him was the day before
he died. In his studio in Alésia… It has been twenty-three years!” Paris,8
May 2017 [2, p.13].
Salim Turan lived in Paris for 80 years. He was banned from traveling
to Turkey for the rest of his life. Selim Turan was a man who longed for two
homelands in his heart. The desire to see Baku did not leave him alone for
the rest of his life. In one of his letters to his friend in Azerbaijan, Professor
Abbas Zamanov, he said that after 33 years he had received permission to
cross the Turkish borders, was happy to open an exhibition there and would
soon come to Azerbaijan. But there was no escape from death. Salim Turan
died in October 1994. His body was brought to Istanbul from Paris under
the auspices of Turkish President Suleyman Demirel and buried in the grave
of his father Ali Turan in the cemetery of Garajaahmed [1,p.148].
Conclusion
A talented person, no matter where and what conditions he lives in,
will manifest himself prominently in any case. Salim Turan grew up in a
family of intellectual with deep philosophical thinking and innate talent. His
roots were from Azerbaijan, he was born and educated in Turkey, lived and
worked in France. Nobility, coming from his family, life in Turkey -at the
crossroads of Eastern and Western culture, the magical world of Western
fine arts made a deep impression on him and stimulated his recognition as
an artist.
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He created paintings both in the style of realism and abstractsionism.He
tried his brush in various genres and became famous as skilful abstractsionst
- the creator of nonfigurative, nonobjective, abstract non-representational
paintings.
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Selim Turan, önemli bir yazar, filozof, gazeteci, politikacı, sanatçı, kısacası
mükemmel bir insan olan Ali Bey Hüseyinzaden'in (Ali Turan’ın) oğludur. 19091910 gibi erken bir tarihte, çarlık hükümetinin Kafkasya'da gerçekleştirdiği siyasi
reformlar sonucunda Ali bey Hüseynzade genç yaşta yurdundan göç etmiştir. Selim
Turan, babasının kaderini ikinci kez yaşadı. O, babasının zekasını ve doğuştan gelen
yeteneğini -felsefi düşünme, öngörü, düşünce özgürlüğü, inanç mücadelesini miras
almışdı. Ancak tüm bunlarla birlikte, başka bir yeteneği de miras aldı - resim. Selim,
babasının çok yönlü çalışmasından resim dalını seçmiş ve dünya resminde soyut
sanatının yetenekli bir temsilcisi olarak kendini geliştirmiştir. Orta öğrenimini
Beyazıd-Zukur Mektebi'nde, ardından Galatasaray Lisesi'nde aldı ve 1938'de
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. 1947'de Fransız hükümetinden
burs alarak Paris'e gitti ve burada Delacroix, Degas, Renoir ve Manet gibi
sanatçıların mezun olduğu École des Beaux-Arts'ta resim ve heykel okudu. Paris'teki
sanat ortamı, onun dünya görüşünde yeni bir aşamaydı. Selim Turan, modern Türk
resminin sözde Yeni akımının Türkiye'deki ilk temsilcilerinden biri olarak kabul
edilir, figüratif olmayan resmin kurucusudur. 1975 yılında Fransa'da Selim Turan
tarafından yaptırılan "Tez - Antitez - Sentez" adlı bir anıt var. Bu mistik anıtın temeli,
1904 yılında Selim Turan'ın babasının gündeme getirdiği konuların felsefesine
dayanmaktadır. Sanatçı, babasının Doğu ve Batı kültürleri arasında kurmak istediği
bağları bu anıtta gerçekleştirmiştir. Onun üslubu, Türk heykeltıraşlığında soyut ve
somut bir bütün olarak en eşsiz ve takdir edilenlerden biri olarak kabul edilir.
Fransız sanatı onun için çok faydalı oldu. Orada bambaşka bir atmosferde ve
birçok ünlü sanatçıyla çalıştı. Çok önemli sergilere katıldı. Selim Turan'ın oraya
gider gitmez sanat ortamında karşılanmış olması büyüleyici. Örneğin bir serginin
katılımcılarını seçmek için Miro ve Matisse gibi dünyanın önde gelen sanatçıları
dahil edilmiş jürinin üyelerinden biri oldu. Kısa süre sonra Avrupa'da tanındı ve ismi
önde gelen soyut sanatçıları saflarında anıldı.
Anahtar kelimeler: Soyut sanatı, surrealism, tez, antitez, sentez
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QƏZETİNİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ

Sevinc HEYDƏROVA
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Azərbaycan

Giriş
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti (indi “Ədəbiyyat qəzeti”)
Azərbaycan şair və yazıçılarının daim sözünü dediyi, əsərlərini çap etdirdiyi
müasir tribuna olmuş, yaradıcılıqlarının formalaşması və təkamülünə təkan
vermişdir. Bu gün artıq 85 yaşını ötmüş qəzet dörd-beş nəsil Azərbaycan
yazıçılarının həyat və fəaliyyət məktəbi, sənət meydanı olmuşdur.
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti nəinki müasir ədəbiyyatımızın,
habelə müasir ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi tənqidin, ədəbi-nəzəri fikrin
inkişafında da mühüm rol oynamışdır. Yazıçılar əsərlərinə ədəbi
ictimaiyyətin reaksiyasını, ədəbi tənqidin münasibətini ilk növbədə
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetindən gözləmişlər. Ədəbiyyatşünas alimlər
ədəbiyyat haqqında elmi ideya və mülahizələrini ictimaiyyətə əvvəlcə bu
qəzetdə təqdim etmiş, sınaqdan keçirmişlər.
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“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti təkcə qələm sahiblərinin deyil, həmçinin
geniş oxucu auditoriyalarının sevimlisi olmuş, neçə nəsil oxucuların bədii
zövqü və düşüncəsinin inkişafında rol oynamışdır. Bu mənada “Ədəbiyyat
və incəsənət” qəzeti həm də müasir Azərbaycan cəmiyyətinin ictimai
şüurunun formalaşmasında iştirak etmişdir.
Bir həqiqət şəksizdir ki, çıxdığı bütün dövrlərdə qəzet bilavasitə
Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı olmuş, onun keçdiyi inkişaf yolunu, ədəbimədəni prosesini əks etdirməyi özünün əsas vəzifəsi hesab etmişdir.
Bu baxımdan 1960-1970-ci illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin
(indi “Ədəbiyyat qəzeti”) ədəbi-nəzəri fikrə verdiyi ən böyük töhfələrdən
biri intibahşünaslıq və Azərbaycan intibahı problemi ətrafında
müzakirələrdir. Bu problemin aktuallaşması, ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyinin
ümumdünya səviyyəsində keçirilməsi tədbirləri ilə əlaqədar idi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin hələ sovet dövründə milli klassik irsin
öyrənilməsi və təbliğində əvəzsiz xidmətləri, tarixi rolu məlumdur.
Hakimiyyətdə olduğu illərdə şəxsi nüfuzu və siyasi mövqeyindən istifadə
edərək, o bir çox Azərbaycan klassiklərinin bütünlükdə Sovet dövlətində və
ümumdünya səviyyəsində tanıdılması istiqamətində, milli-mənəvi
dəyərlərin inkişaf etdirilməsi sahəsində böyük işlər görmüşdü. O sıradan
Azərbaycan KP MK-nın (Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin)
“Azərbaycanın dahi şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin
öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında”
1979-cu il 5 yanvar tarixli qərarı həmin vaxt “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetində davam edən intibahşünaslıq müzakirəsinin əhəmiyyətini daha da
artırdı.
“Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzetində intibah polemikası. “Ədəbiyyat
və incəsənət” qəzetində intibah polemikası professor Arif Hacıyevin
“Azərbaycan intibahı” məqaləsi dərc olunduqdan [9] sonra başlayır.
“Problemlər, mülahizələr” başlığı ilə təqdim olunan Azərbaycan intibahı
mövzusuna ilk reaksiyanı filologiya elmləri doktoru, Nizami irsinin
araşdırıcısı Azadə Rüstəmova “XII əsr Azərbaycan poeziyasında Renessans
motivləri” məqaləsi ilə verir [14]. Daha sonra problem ətrafında qəzetdə
akademik Məmməd Cəfər “Nizami haqqında həqiqət” [4], professor
Qəzənfər Əliyev “Humanist konsepsiyanın tədqiqi” [7], professor Rüstəm
Əliyev “Nizami və Azərbaycan Renessansı” [8], fəlsəfə elmləri doktoru
Zümrüd Quluzadə “Renessansın Şərq zəmini” [12] məqalələri ilə çıxış
edirlər. Müzakirəyə professor Əkbər Ağayev “Azərbaycan intibahı –
problem deyil, həqiqətdir” məqaləsi ilə [1] yekun vurur.
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Maraqlıdır ki, Arif Hacıyevin məqaləsi sonradan “Azərbaycan
Renessansı və Nizami Gəncəvi” toplusunda “Azərbaycan Renessansı” adı
ilə dərc olunub [3, 34-43]. Bu heç də təsadüfi sayılmamalıdır, terminoloji
mübahisə və müzakirə qəzetin səhifələrindəki intibah polemikasında
toxunulan məsələlərdən biridir. Müzakirə iştirakçıları Şərq və o cümlədən
Azərbaycana şamilən həm “intibah”, həm də “renessans” sözlərindən
istifadə edir, anlayışa eyni bir məzmun versələr də, terminoloji çalarlara da
diqqət yetirirlər. Məsələn, “renessans” termininə önəm verərək, professor
Rüstəm Əliyev yazır: “Vaxtilə “Renessans” termini Azərbaycan dilinə
“oyanma” mənası daşıyan “intibah” (“nəbəhə” felinin səkkizinci törəməsi)
sözü ilə tərcümə olunmuşdur. Bu, o zaman “renessans” haqqında aydın
təsəvvür olmadığını göstərir. Çünki hazırda bir çoxlarının güman etdiyi
kimi, Azərbaycanda “intibah” terminini işlədənlər də “renessans”ı sadəcə
elm və mədəniyyətin çiçəklənməsi, zəhmətin yaradıcı qüvvələrinin oyanıb
fəaliyyətə başlamasının qızıl dövrü kimi başa düşmüşlər. Halbuki
“renessans” nə semantik, nə də terminoloji cəhətdən heç də bu mənanı ifadə
etmir; azərbaycanca onun hərfi mənası rusca “vozrojdeniye” sözünün
qarşılığı olan “dirçəlmə”dir. Lakin “dirçəlmə” sözü də haqqında
danışdığımız böyük tarixi hadisənin ictimai-siyasi, fəlsəfi və mədəni
mahiyyətini ifadə edə bilmədiyinə görə, dünya xalqlarının çoxu kimi, bizim
də “renessans”ı beynəlxalq elmi termin kimi qəbul etməyimiz daha doğru,
daha münasib olardı” [8].
Azadə Rüstəmova da başlanğıcda hər iki termini paralel, bir-birini
əvəz edən sinonimlər kimi işlətsə də, ümumən “renessans” anlayışına
üstünlük verdiyi görünür. Belə ki, məqalə boyu “Qərb renessansı”, “Şərq
renessansı”, “Azərbaycan renessansı”, “renessans mədəniyyəti”, “renessans
şairi”, “renessans poeziyası” və s. ifadələrə yer verən alimin niyyəti, formal
xarakter daşımırdı. Əksinə, bir sıra xüsusiyyətlər: insan problematikası,
ideya, fəlsəfi qayə, idrak məsələləri, təbiətə münasibət, məhəbbət mövzusu,
obrazın psixoloji təqdimi və s. üzrə Qərb və Azərbaycan ədəbiyyatları
arasında konkret paralellər gətirərək, hər ikisini eyni terminoloji əsasda şərh
edirdi. “Xüsusən XII əsr Azərbaycan şeiri öz renessans duyumu, renessans
siqləti ilə seçilirdi. Poetik fəlsəfə - bilavasitə obrazlı təfəkkürün nailiyyətləri
ilə ifadə olunan bədii-fəlsəfi fikir burada ön planda idi. Renessans
ideyalarının işartıları daha çox poeziyada öz vüsətli təsdiqini tapmışdı. XII
əsr Azərbaycan ədəbiyyatı söz sənəti tarixində parlaq iz qoyan sənətkarları
ilə məşhurdur. Əbülüla Gəncəvi, Fələki Şirvani, Məhsəti Gəncəvi,
Mücirəddin Beyləqani, İzzəddin Şirvani, Qivami Mütərrizi və nəhayət,
Xaqani Şirvani və Nizami Gəncəvi – bu dünya şöhrətli iki nəhəng şairmütəfəkkir. Onların yaradıcılığı, xüsusən Xaqani-Nizami irsi ümumdünya
ictimai-bədii fikri işığında götürülərsə, burada Qərb renessans ədəbiyyatının
qabaqcıl nümayəndələrinin sənəti ilə səsləşən, uyar nə qədər nöqtələr, bağlar
aşkar edilər, mənəvi əlaqə, fikri qayə birliyi tapılar” - deyən alim məqalədə
[3, 44-56] bunu əyani, parlaq şəkildə nümayiş etdirirdi.
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Görünür, redaktor qətiyyətindən irəli gəlir ki, “Azərbaycan
Renessansı və Nizami Gəncəvi” toplusunda vahid terminoloji prinsipə
riayət olunmuş, vaxtilə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində “intibah”
termininə üstünlük verən müəlliflərin məqalələri də “renessans” başlığı ilə
təqdim edilmişdi. O cümlədən müzakirəyə yekun vurmuş Əkbər Ağayevin
məqaləsi “Azərbaycan Renessansı – problem deyil, həqiqətdir” adlanmışdı
[3,104-113]. Bununla belə, onu da qeyd etmək lazımdır ki, daha sonralar
istər elmi ədəbiyyatşünaslıqda, istərsə də kütləvi mətbuatda hər iki termin
eyni mənanı ifadə edən sinonim sözlər kimi işlənməkdə davam etmiş, məhz
daha çox “intibahşünaslıq” olaraq formalaşmışdır. Bu da görünür ki, dilin
özünün yaddaşı ilə bağlı olan məsələdir. Belə ki, problemin ilkin olaraq
qoyulduğu 1930-1940-cı illərdə hər iki termin paralel olaraq işlənmək
hüququ qazanmış və müxtəlif kontekstlərdə uğurla bir-birini əvəz edə
bilmişdir.
Milli intibahşünaslığın tarixi problemi: Müzakirədə qabardılan ikinci
bir məqam – Azərbaycan intibahı probleminin qoyulması məsələsi, başqa
sözlə: milli intibahşünaslığın tarixi problemidir. Azərbaycan intibahı
problemi heç də birdən-birə, Nizami Gəncəvinin 840 illiyi ərəfəsində qəfil
tapıntı deyildi. Bu, ədəbiyyyatşünaslıq elminin real bir porblemi idi və qeyd
olunduğu kimi, ilk dəfə hələ Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi ilə
əlaqədar qaldırılmışdı. Qəzetdə müzakirəyə təkan verən məqaləsini Arif
Hacıyev məhz bu faktla, Azərbaycan intibahşünaslığına bu və ya digər
dərəcədə rəvac vermiş alimlərin adlarını sadalamaqla başlayır: “Azərbaycan
renessansı məsələsi elmi fikrimiz üçün təzə deyil. Bu problemə Məmməd
Cəfər, Mirzə İbrahimov, Mikayıl Rəfili, Əkbər Ağayev, Azadə Rüstəmova,
Şalva İsakoviç Nutsubidze, Nikolay İosifoviç Konrad, İosif Samuiloviç
Braginski və başqaları toxunmuşlar...” [3, 34]. Qeyd etmək lazımdır ki,
həmin alimlərin tarixi xidmətləri müzakirəyə qatılmış bütün müəlliflərin
məqalələrində xatırlanır.
Bəs problemin təzədən qaldırılmasının və həm də mətbu olaraq
qabardılmasının səbəbi nə idi, bir önəmi vardımı? Məsələnin elmi tərəfini
Arif Hacıyev belə izah edir: “...Lakin Azərbaycan mədəniyyəti və
ədəbiyyatı tarixində renessans məsələsi konkret və geniş elmi şəkildə hələ
də tədqiq olunmamış qalır. Məsələnin aktuallığı bir də ondan doğur ki,
Azərbaycanda ictimai-mənəvi, elmi-fəlsəfi və bədii inkişafın ayrı-ayrı
səhifələrinin işıqlandırılması bu məsələnin həllindən də asılıdır” [3, 34].
Amma ədəbiyyatşünaslıq, o cümlədən mədəniyyətşünaslıq problemi
olmaqla yanaşı, müzakirənin geniş, azərbaycançılıq nöqteyi-nəzərindən
ideoloji mənası da vardı. Həmin nöqteyi-nəzərdən müzakirəni
qiymətləndirən Əkbər Ağayev yekun məqaləsində yazırdı: “Alimlərimiz
Azərbaycan intibahı və Nizami yaradıcılığının intibah mahiyyəti haqqında

| www.ejsr.org

88

Sevinc HEYDƏROVA

yeni tədqiqatlara girişməyə, fikir söyləməyə, yeni addım atmağa əzmlə
girişmişlər. Bu yeni mərhələ əvvəlki bünövrənin üzərində yüksəlir, ona
istinad edir, amma onun təkrarı deyildir, öz əhatəliliyi, məntiqi və məsələyə
münasibətin özündəki təzəliyi ilə seçilir, diqqəti cəlb edir. “Ədəbiyyat və
incəsənət” qəzetinin səhifələrində Azərbaycan intibahı ilə əlaqədar açılmış
müzakirənin özü də bu cəhətdən maraqlıdır...” [1]. Bəs müzakirənin
intibahşünaslığa gətirdiyi yeniliklər nədən ibarət idi?
Müzakirə iştirakçıları problemə münasibətdə bir-birlərinin
mövqelərinə hörmətlə yanaşaraq, açıq polemikaya girmədən, amma eyni
zamanda hər biri müxtəlif rakurslardan Azərbaycan intibahının yeni bir
tərəfini, yeni xüsusiyyətlərini aşkarlayır, onun varlığını isbat edirdilər.
Məsələn, Arif Hacıyev Qərb renessansının təcrübəsindən çıxış edərək,
intibahın “son orta əsrlər”in şəhər mədəniyyətinin üzərində yüksəldiyini
dəlil gətirir, heç də “burjua mədəniyyəti”nin deyil, “şəhər əhli”, “şəhərli”
mənasını verən “bürgerliy”in məhsulu olduğunu israr edirdi. Və bu
baxımdan Azərbaycan intibahını “hələ XI-XII əsrlərdə Təbriz, Naxçıvan,
Marağa, Beyləqan, Gəncə, Şamaxı kimi bir sıra açıq, beynəlxalq və
çoxmillətli şəhərlərin çiçəklənməsi” zəminində isbat etməyə çalışırdı [9].
Bundan başqa o hecab edir ki, Nizaminin “Xəmsə”sində məhz türk həyat
tərzinin poetik mənzərəsi var: “В реалистическом мире “Хамсе” нет
непосредственного и обстоятельного изображения социальноповседневной жизни тюрков (как, впрочем, и арабов или персов,
румийцев или индийцев, руссов или зинджей). Есть, прежде всего,
поэтические картины тюркского образа жизни” (“Xəmsə”nin
reallaşdırılmış dünyasında türk xalqlarının sosial məişət həyatının təsviri
verilməyib (lakin nə ərəblərin, nə farsların, nə rumların, nə hindlilərin, nə
rusların, nə də zəncilərin məişəti göstərilmədiyi kimi). Burada yalnız türk
həyat tərzinin poetika dolu səhnələri təsvir olunub” [ 19, 11].
Qəzənfər Əliyev də Arif Hacıyevin intibahın əsasında duran
“bürgerlik” mədəniyyəti konsepsiyasına önəm verərək və bu əsasda Qərb
renessansı ilə bir sıra paralellərə diqqət çəkərək, amma eyni zamanda
Azərbaycan intibahına lokal deyil, Şərq intibahının tərkib hissəsi kimi
baxmağı tərcih edirdi: “Misal üçün, XI-XIII əsrlərdə Yaxın Şərqin
ədəbiyyatına nəzər salsaq, qarşılıqlı ədəbi əlaqələrin nə qədər güclü
olduğunu hiss etməmək qeyri-mümkündür. Ədəbi inkişaf prosesi bu
əsrlərdə geniş bir ərazini – Hindistandan tutmuş Kiçik Asiyaya qədər əhatə
etmişdir... Nizami Firdovsisiz, Əmir Xosrov Nizamisiz, Nəvai Əmir
Xosrovsuz bütün dərinliyi ilə dərk oluna bilməz. Şərqdə belə bir irsilik
əlaqəsinin mövcudluğu renessans probleminin geniş şəkildə qoyuluşunu və
Azərbaycan renessansının Şərq renessansı ilə əlaqəli öyrənilməsinin
zəruriyyətini şərtləndirir” [3, 58].
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Azadə Rüstəmova yuxarıda şərhini verdiyimiz məqaləsində əgər
intibah duyumunu bilavasitə ədəbi mətnlərin özündə, Qərb renessansı ilə
tipoloji müqayisədə tədqiq edirsə, Zümrüd Quluzadə başlıca diqqətini
mətnlərin kontekstinə, ədəbiyyata təsir göstərən amillərə yönəldir:
“Azərbaycan renessansı ilə bağlı olan mürəkkəb problemlərdən bir neçəsi
təkcə ədəbiyyatşünaslığın deyil, eyni zamanda fəlsəfə tarixinin tədqiqat
predmetidir. Bunlardan birincisi, orta əsrlərdə məzdəkizm, sufizm,
ismailizm, əxilik və s. kimi ictimai-siyasi, bu və ya digər dərəcədə rəsmi
islama müxalif cərəyanların Azərbaycan mədəni həyatında rolu, ikincisi isə,
bu cərəyanların Nizami irsi ilə əlaqəsinin öyrənilməsi məsələsidir” [12].
Akademik Məmməd Cəfər müzakirəyə “Nizaminin fikir dünyası”
monoqrafiyasından bir parçanı təqdim etməklə qatılır [5, 26-33]. Məqalədə
intibahşünaslıq probleminin daha bir aspekti – dil problemi qabardılır. Qərb
intibahının təcrübəsindən çıxış edən alim “XIV-XV əsrlərdə Fransada latın
dilində yazanların az olmadığı”nı, iki dilliliyin qaldığını misal gətirərək,
Azərbaycan intibahının ilkin olaraq ərəb dilli mətnlərdə, fars dilli poeziyada
əksini tapmasının tarixi səbəblərini şərh edir. Belə ki, intibah nəhənglərinin
gücü hansı dildə yazmalarında yox, humanist konsepsiyalarında və onun
ifadəsindədir: “İstər fəlsəfi, əxlaqi, siyasi, ictimai, istərsə ədəbi-estetik
görüşlərinə, misilsiz söz ustası olmasına, bədii dühası ilə Yaxın və Orta
Şərqin şair və mütəfəkkirlərindən çox irəli getdiyinə və bir çox fikirlərində
əsrini qabaqladığına görədir ki, ən görkəmli sovet alimləri haqlı olaraq
Nizamini ilkin Şərq renessansının ən böyük nümayəndələrindən,
banilərindən biri hesab etmişlər” [5]. Şairin ən ardıcıl tədqiqatçılarından
Yevgeni Eduardeviç Bertelsə əsaslanır: “Nizaminin poemalarında orta əsr
ədəbiyyatı əlamətləri görünsə də, onlar quruluşuna görə artıq Avropa
renessansının ən yaxşı əsərlərinə əhəmiyyətli dərəcədə yaxındır... Nizami
dünyanın ən böyük adamları cərgəsinə mənsubdur” [5].
Rüstəm Əliyev də eyni mövqeni bölüşərək, Azərbaycan intibahı
problemini əsasən Nizami ideyaları, “şəxsiyyət azadlığı” konsepsiyası
əsasında şərh edir: “Sonralar renessansın mənəvi məzmununu təşkil edən
şəxsiyyət azadlığı, onun iradəsinin mövhumat və dini ehkamdan xilas
olması, mükəmməl bir humanizm nəzəriyyəsi Nizami əsərlərində gözəl,
obrazlı ifadəsini tapdı. Fərhad və Şirin, Leyli və Məcnun, yeddi gözəl,
Nüşabə və başqa surətlər yalnız sadəcə ədəbi qəhrəmanlar olmayıb, insan
şəxsiyyəti haqqında himndir, öz daxili aləmi, hissləri, həyəcanları, yüksək
əməlləri, bəşər taleyinin daha yaxşı olması haqqında düşüncələri qarşısında
insanın muxtariyyətidir” [8].
Beləliklə, müzakirənin əvvəlində bir problem kimi qoyulub, həlli
axtarılan Azərbaycan intibahı hadisəsi müzakirənin sonuna doğru ən
müxtəlif nöqtələrdən işıqlandırılıb, aydınlanaraq konkret məzmun kəsb edir,
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Qərb və Şərq renessanları kontekstində nəzəri status qazanır, müəyyən tarixi
sərhədləri və mərhələləri təhlil predmeti olur. Odur ki, yekun məqaləsində
Əkbər Ağayev müzakirənin olduqca səmərəli nəticələrindən söz açır:
“Çünki Azərbaycan intibahı anlayışı indi daha ilk dəfə irəli sürülən və şübhə
ilə qarşılanıb həlli çox uzaq bir dövr üçün təxirə salınacaq problem deyildir;
o, problemlikdən çıxmışdır, həqiqətdir, onun ətrafında zəngin elmi-təhlili
ədəbiyyat yaranmışdır, onunla məşğul olan alimlər dəstəsi var, estafeti
davam etdirən, irəli aparan gənc elmi fikir bahadırları da var...” [1].
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin səhifələrində başlayan
Azərbaycan intibahı ətrafında polemikanın problemdən həqiqətə çevrilməsi
sonrakı elmi axtarışların nəticələrində də göründü. 1982-ci ildə professor
Xəlil Yusifov “Şərqdə intibah və Nizami Gəncəvi” monoqrafiyası ilə
diskussiyaların çevrəsini bir az da genişləndirdi [17].
1984-cü ildə isə görkəmli Azərbaycan ədəbiyyatşünası, klassik irsin
yorulmaz tədqiqatçısı və alovlu təbliğatçısı Azadə Rüstəmovanın
redaktorluğu ilə “Azərbaycan Renessansı və Nizami Gəncəvi” [3] adı
altında məqalələr toplusu çap olundu. Kitabda həmin dövrün məşhur
ədiblərinin, ədəbiyyatşünaslarının, əksərən Nizami irsi araşdırıcılarının
Azərbaycan intibahı probleminə dair fikir və mövqeləri əks olunmuş,
problemin tədqiqinin ümumi mənzərəsi şərh edilmiş və buradan çıxan
nəticələr, müddəalar irəli sürülmüşdür. Azərbaycan intibahşünaslığının
inkişafının mühüm nəticələrini göstərməklə yanaşı, həmin toplunun
yaranması tarixçəsi məhz “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti ilə bağlıdır.
Kitabdakı məqalələrin əksəriyyəti dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin 840 illiyi ərəfəsində “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində əksini
tapan elmi polemikada yaranmışdır. Topluya yazdığı “Redaktordan” adlı ön
sözündə Azadə xanım Rüstəmova bu məqamı da vurğulamağı unutmur,
kitabın Azərbaycan intibahşünaslığı və ümumən Şərq intibahşünaslığına
töhfələrindən danışaraq yazır: “Bu baxımdan bir neçə il əvvəl “Azərbaycan”
jurnalında başlanan (1978, № 8) və “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin
səhifələrində (1978-1979-cu illər) geniş mübahisə vüsəti və miqyası alan
renessans söhbətlərinin ilk başlanğıc kimi elmi əhəmiyyəti ayrıca qeyd
edilməlidir. Yuxarıdakı materiallar, həmçinin renessans mübahisələri
prosesindəki mülahizələri ümumiləşdirərək tamamlayan xalq yazıçısı,
akademik Mirzə İbrahimovun “Renessans və Azərbaycan Renessansı” [10]
(“Azərbaycan” jurnalı, 1979, № 7) adlı məqaləsi Azərbaycan renessansı
haqqında elmi fikrin daha artıq aydınlaşması və problemin dünya
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin ümumi tarixi inkişaf prosesi ilə nəzəri
şəkildə əlaqələndirilməsi sahəsində gələcək tədqiqata geniş şərait yaradır ”
[3, 4].

| www.ejsr.org

Azərbaycan intibahı problemi “Ədəbiyyat və İncəsənət”....

91

“Azərbaycan Renessansı və Nizami Gəncəvi” kitabı ilə yanaşı,
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində Əziz Şərifin “Azərbaycan intibahı”
[16], “Azərbaycan” jurnalının səhifələrində Yaşar Qarayevin “Renessans və
onun öyrənilməsi problemləri” [11], Mirzə İbrahimovun “Renessans və
Azərbaycan renessansı” [10], Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
hazırladığı daha bir, rus dilində “Проблемы азербайджанского
ренессанса” (“Azərbaycan intibahının problemləri”) kitabı [21], doğrudan
da, mövzunun böyük vüsət aldığının təsdiqi oldu.
Nəticə
Problemə baxış Nizami Gəncəvinin 840 illik yubiley tədbirləri
çərçivəsindən çıxaraq, intibahşünaslıq ayrıca bir elmi istiqamətə çevrildi
[13]. Bu mövzuda dissertasiyalar, monoqrafiyalar yazılmağa başladı.
Nizamişünaslıq üzrə tədqiqatlar mövzudan yan keçmədi. O cümlədən
Azərbaycan intibahının tarixi sərhədləri barəsində yeni polemikalar başladı
[2; 6; 15; 18; 19; 20].
1978-1979-cu illərdə Azərbaycan intibahı probleminin elmi
dairələrdən çıxıb “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti kimi o zaman kütləvi bir
nəşrdə müzakirə olunması həm də mövzunun ictimailəşməsi demək idi. Bu
gün artıq orta məktəblərin “Ədəbiyyat” dərsliklərindən tutmuş ali
məktəblərin filoloji fakültələrinə qədər Azərbaycan intibahı – ədəbiyyat və
mədəniyyət tariximizin real bir mərhələsi kimi tədris olunur, öyrənilir. Bu
da problemin həqiqətə çevrilməsindən xəbər verir.
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY

In the process of development of the idea of 20th century Azerbaijan literary
theory, word masters of 1960s and 1970s took full advantage of the examples of
folk literature and our national moral values in their works and reflected in their
own way. In only this case, the real and spiritual world of the people is given in
unity. The discussion of renaissance and the problem of the Azerbaijani renaissance
was one of the greatest presents of the newspaper "Literature and Art" to the literary
and theoretical thought in 1960-1970.The urgency of this problem was connected
with the events held at the world level on the initiative of the great leader Haydar
Aliyev to celebrate the 840th anniversary of the great Azerbaijani poet Nizami
Ganjavi.The historical role and priceless services of the head of the Republic of
Azerbaijan Haydar Aliyev in the study and promotion of the national classical
heritage during the Soviet period are still known. During the years in power, using
his personal authority and political position, he played an important role in
promotion of many Azerbaijani classics in the Soviet state and worldwide as well
as in the development of national and spiritual values. The decision of the Central
Committee of the Communist Party of Azerbaijan "On measures to improve the
study, publication and promotion of the literary heritage of the great Azerbaijani
poet and thinker Nizami Ganjavi" of January 5, 1979 enhanced the importance of
the discussion of renaissance in the newspaper "Literature and Art».
The year 1979 witnessed another celebration of the worldwide promotion
of national classics. At the initiative of national leader Heydar Aliyev, the
Communist Party of Azerbaijan adopted a document on the 840th anniversary of
the great artist Nizami Ganjavi. The document "On measures to improve the study,
publication and promotion of the literary heritage of the great Azerbaijani poet and
thinker Nizami Ganjavi" (January 5, 1979), number 840, that doesn’t correspond
with the date of great anniversaries, but in fact aimed to introduce our national
heritage, an immortal literary skills of an outstanding Nizami Ganjavi, to promote
the greatness of the Azerbaijani people to modern world.
This event was a new page in the development of scientific Nizami study,
and played an important role in popularizing his legacy among the masses and
strengthening the image of Nizami in the minds of the people. The newspaper
"Literature and Art" contributed to these events with regularly following the
implementation of the state document throughout the year, and publishing solid
articles (October 14, December 2 and December 16, 1978, January 13, February 10,
February 17, April 6, September 14, 1979).
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In addition, it is not enough to learn the national heritage, it is necessary to
turn it into new values, to integrate it into the life of people and modern society.
From this point of view, a duty of literature has always been to act from the unity
of tradition and innovation. When we get acquainted with the issues of the
newspaper "Literature and Art" in 1960-1970, we see that our literature has properly
been carried out with this mission.

Keywords: Nizami Gancavi, classical literature, renaissance period,
“Literature and Art” newspaper

| www.ejsr.org

Azərbaycan intibahı problemi “Ədəbiyyat və İncəsənət”....

95

ÖZET
20 yüzyıl Azerbaycan'ının edebi ve teorik düşüncesinin gelişme sürecinde 1960-70
yıllarının söz ustaları, eserlerinde halk örneklerinden tam olarak yararlandılar ve millimanevi değerlerimizi kendi yollarıyla yansıttılar. Bu durumda insanların gerçek hayatı,
manevi dünya ile birlik şeklinde verilir.“Edebiyat ve İncesanat” ( şimdi “Edebiyat gazetesi”)
gazetesinin 1960-1970 yıllarında edebi ve teorik düşünceye en büyük katkılarından biri,
rönesans ve Azerbaycan rönesansı sorununun tartışılmasıydı.
Bu sorunun aciliyeti, büyük Azerbaycanlı şair Nizami Gencevi’nin 840. yıl dönümünü
kutlamak için büyük lider Haydar Aliyev’in girişimiyle dünya çapında düzenlenen
etkinliklerden kaynaklanıyordu. Büyük lider Haydar Aliyev’in Sovyet döneminde ulusal
klasik mirasın araştırılması ve tanıtılmasında paha biçilmez hizmetleri ve tarihi rolü hala
bilinmektedir. İktibarda bulunduğu yıllarda kişisel otoritesini ve siyasi konumunu kullanarak,
birçok Azerbaycan klasiğinin bir bütün olarak Sovyet devletinde ve dünya çapında
tanıtılması, milli ve manevi değerlerin geliştirilmesi için çok şey yaptı. Aynı zamanda,
Azerbaycan Komunist Partisi Merkez Komitesinin 5 Ocak 1979 tarihli “Büyük Azerbaycanlı
şair ve düşünür Nizami Gencevi’nin edebi mirasının araştırılması, yayınlanması ve
tanıtılmasının iyileştirilmesine yönelik tedbirler hakkında” kararı, o zamankı “Edebiyat ve
İncesanat” (şimdi “Edebiyat gazetesi”) gazetesinde devam eden rönesans tartışmasının
önemini artırdı. 1979 yılı, ulusal klasiklerin bir başka kutlamasına tanık oldu. Büyük lider
Haydar Aliyev’in girişimiyle, Azerbaycan Komünist Partisi büyük sanatçı Nizami
Gencevi’nin 840. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin bir belge kabul ediyor. “Büyük
Azerbaycanlı şair ve düşünür Nizami Gencevi’nin edebi mirarasının araştıtılması,
yayınlanması ve tanıtılmasının iyileştirilmesine yönelik tedbirler hakkında” adlanan hemin
belge (5 Ocak 1979), büyük yıldönümlerinin tarihine tekabül etmeyen 840 sayısı, aslında
Nizami Gencevi’nin ulusal mirasını, ölümsüz sanatını modern dünyaya tanıtmayı,
Azerbaycan halkının büyüklüğünü teşvik etmeyi amaçlıyordu. Bu olay, bilimsel düzenin
gelişmesinde gerçekten yeni bir yükselişti ve Nizami’nin mirasının kitleler arasında
yaygınlaştırılmasında ve halkın zihninde Nizami imajının güçlendirilmesinde paha biçilmez
bir rol oynadı. Özellikle, “Edebiyat ve İncesanat” gazetesi, yıl boyunca devlet belgesinin
uyğulamasını düzenli olarak izler, ciddi makaleler yayınlar (14 Ekim, 2 Aralık ve 16 Aralık
1978, 13 Ocak, 10 Şubat, 17 Şubat, 6 Nisan, 14 Eylül 1979) ve bu olaylara katkıda bulunurdu.
Ancak milli mirası özümsemek yetmez, onu yeni değerlere dönüştürmek, halk ve çağdaş
toplum yaşamına entegre etmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında edebiyatın görevi her zaman
gelenek ve yeniliğin birlikteliğinden hareket etmek olmuştur. “Edebiyat ve İncesanat”
gazetesinin 1960-1970 yıllar numaralarıyla tanışlığımızda, edebiyatımızın bu görevle
yeterince başa çıktığını görüyoruz.
Anahtar kelimeler: Nizami Gencevi, klasik edebiyat, rönesans dönemi, “Edebiyat ve Sanat”
gazetesi.

ELM VƏ İNNOVATİV
TEXNOLOGİYALAR
JURNALI
| www.ejsr.org

“Böyük Azərbaycan şairi – Nizami Gəncəvi”
Beynəlxalq Konfrans
25-29 iyul, 2021

MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ VƏ MUZEYLƏRİN
ÖYRƏNİLMƏSİ GƏNC NƏSLİN
VƏTƏNPƏRVƏRLİK TƏRBİYƏSİNİN MÜHÜM
HİSSƏSİ KİMİ 1

Sahibə ƏLƏKBƏROVA
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi Bakı, Azərbaycan
Email: sahiaz.ailem@gmail.com

Giriş
İdeoloji tərbiynin zəruri ünsürlərindən biri vətənpərvərlik tərbiyəsidir.
Bu baxımdan , Gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsində
təhsil müəssələri ilə yanaşı , mədəniyyət müəssələrinin xüsusilə də
muzeylərin əhəmiyyətini göz önünə gətirmək istədik.
Təlim -tərbiyə işini , bütövlükdə təhsil sistemini milli zəmin üzərində
qurmaq istəyiriksə, ilk növbədə milli- mənəvi dəyərlərimizi dərindən
öyrənməliyik. Milli dəyərlərimizi, milli ənənlərimizi dərindən dərk edib,
öyrənmək üçün muzeyləri ziyarət etməyi zəruriyyətə çevirməliyik.
Bu yerdə ulu öndər H.Əliyevin hər zaman dediyi sözləri xatırlatmaq
istərdim: o, deyirdi-” Milli ənənlərimizin nə qədər dəyərli olduğunu
dünyaya gələn yeni nəsllərə çatdırmaq və onları bu ənənlər əsasında tərbiyə
Gənc muzeyşünaslar və muzeysevərlər klubu” nun Nizami Gəncəvinin Gəncədəki muzeyi və
məqbərəsində baş tutmuş layihəsi əsasında
1
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etmək üçün muzeylər lazımdır” O, öz çıxışlarının birində demişdir:” Milli
dəyərlərimizi, milli ənənlərimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən
gənc vətənpərvər ola bilməz” (1) Bu bir acı həqiqətdir ki, “ Sovet
imperiyası” dövründə gənc nəslimizi milli ruhda tərbiyələndirmək əvəzinə
milli-mənəvi dəyərlərimizə zidd olan “komunist əxlaqının əsasları “
aşlanmağa daha çox səy göstərilirdi. Nəticədə milli mənlik şüuruna malik,
soykökünə bağlı gənclər əvəzinə “ Milli manqurtlar” yetişirdi. Məlumdur
ki, komunist ideologiyasının təbliği Azərbaycanda fəaliyyətdə olan muzey
ekspozisiyalarında belə , özünü qabarıq şəkildə göstərirdi. Qədim
mədəniyyətimizə və dərin tarixi köklərə malik olan xalqımızın maddi və
mənəviyyat xəzinəsi özünün zənginliyi ilə dünya miqyasında seçilir və
qiymətləndirilir.
Bu xəzinənin həqiqi sahibi olmaq üçün onun dərin qatlarına , milli
ideologiyamızın işığında nüfuz etmək hər zaman biz muzeyşünasların da
qarşısında duran ən aktual problemlərdəndir. Bu günün muzeyşünas
tələbələri, sabah Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq auditoriyada
təbliğatçısı və mədəniyyətimizin daşıyıcısı olacaqdır.
Nizami Gəncəvi irsinin dövlət səviyyəsində təbliğinin əhəmiyyəti
Əlbətdə, N.Gəncəvinin zəngin-ədəbi irsinin öyrənilməsi və bütün
dünyada təbliğində gənc muzeyşünasların da rolunun olacağı şübhəsizdir.
Mənəviyyat xəzinəmizin bizə baş ucalığı gətirən, heç vaxt solmayan ən
qiymətli incilərdən biri , dünya poyeziyasının sönməz ulduzu Nizami
Gəncəvinin bizə miras qoyub getdiyi əbədi pedoqoji irsidir. Nəhəng
sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq
irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində
özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. N.Gəncəvi ömrü bopyu
dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan şəhəri
Gəncədə yaşayıb yaradaraq, Yaxın və Orta Şərqin fəlsəfi-ictimai və bədiiestetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini də məhz
burada ərsəyə gətirmişdir.(2)
Qüdrətli söz və fikir ustadının, insanları daim əxlaqi kamilliyə
səsləyən yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığı ,bəşər
mədəniyyətinin nailiyyəti kimi əvəzsizdir.
Ümummilli lider bildirirdi ki, yubleylərin keçrilməsi bir tərəfdən
yubliyarın xalq, ölkə və dünya qarşısında xidmətlərini bir daha təbliğ və
nümayiş etdirmək, digər tərəfdən yeni nəslin ona bəslədiyi hörmət və
ehtiramı bildirmək deməkdir. (4)
Sözsüz ki, H.Əliyev N.Gəncəviyə xüsusi rəğbət bəsləyirdi, dahi
şairin 800 il öyrənilib, araşdırılmaması onu narahat edirdi. O, deyirdi- nə
üçün İran-fars ədəbiyyatçıları Nizamini araşdırır?
| www.ejsr.org

98

Sahibə ƏLƏKBƏROVA

Doğma vətəni Azərbaycanda isə bu iş unudulub arxa plana çəkilmişdir.
Nizaminin 840 illik yubleyi ilə əlaqədar olaraq, H.Əliyevin şəxsi uzaq
görən siyasəti nəticəsində 01.01.1979 -cu ildə ilə böyük şair və mütəfəkkir
N.Gəncəvinin ədəbi irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini
yaxşılaşdırmaq haqqında fərman verir.(3) Bu isə Nizami haqqında
tədbirlərin keçrilməsinə təkan verir. 1981-ci ildə N.Gəncəvinin doğum
gününü nəzərə alaraq onun 840 illiyi haqqında yeni bir sərəncam verir.
Məhz bunun nəticəsində Azərbaycanda Nizami irsini təbliğ edənlərin
hamsına imkan yaranır. H.Əliyev yaxşı dərk edirdi ki, biz klassiklərimizə
və böyük dahilərimizə qiymət verməyi bacarmasaq, bu bizim tərəfimizdən
ən böyük biganəlik olar, zaman bizi bağışlamaz. Öz aqibətimiz də belə ola
bilər. Heydər Əliyevlə başlanan bu ənənələr Ulu Öndərimizin özü qədər
inandığı və gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyi Prezident İlham Əliyev
tərəfindən bu gün uğurla davam etdirilir. Şübhəsiz ki, dahi şairin 880 - illik
yubleyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması, Azərbaycanın zəngin tarixi
,mədəni irsinin təbliğinə cox böyük töhfə verəcəkdir.
Məhz, 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi ili”
elan edilməsində də məqsəd , N. Gəncəvi yaradıcılığının Azərbaycan
xalqının mənəviyyat xəzinəsində rolu və yerini təbliğ etmək və gənc nəslə
çatdırmaqdır.
Nizami Gəncəvinin Gəncədəki muzeyi və məqbərəsinin Milli
Azərbaycan Tarixi muzeyinin “Muzeyləri tanıyaq və tanıtdıraq”
layihəsi çərcivəsində öyrənilməsi
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi mühüm mədəni-maarif və elmi
tədqiqat mərkəzi kimi yarandığı vaxtdan etibarən uğurlu inkişaf yolu
keçmişdir. Respublikanın bu ilk ən böyük muzeyinin Azərbaycan xalqının
qədim zamanlardan müasir dövrə qədərki tarixinin bütün mərhələlərini əks
etdirən mədəniyyət nümunələrinin toplanılması, qorunması, nəşri,
ekspozisiya və sərgilərdə nümayişi sahəsində diqqətəlayiq xidmətləri vardır.
Bakının memarlıq baxımından qiymətli tikililərindən sayılan binada
yerləşmiş Muzeyin tarixi-mədəni irsimizin misilsiz yadigarlarının mühafizə
olunduğu zəngin elmi fondlarında hazırda üç yüz mindən artıq eksponat
saxlanılır. Muzey əməkdaşları tarix, muzeyşünaslıq və numizmatika
istiqamətlərində araşdırmalar aparmaqla yanaşı, arxeoloji qazıntılar
nəticəsində Azərbaycan tarixinə dair bir sıra abidələr üzə çıxarmış və əsaslı
tədqiq etmişlər. Muzey çoxşaxəli fəaliyyətini bu gün də tarix elminin yeni
nailiyyətləri və muzeyşünaslığın dünya təcrübəsi ilə təsdiq olunmuş
prinsipləri zəminində müvəffəqiyyətlə davam etdirir. Azərbaycanın ən
möhtəbər elm və mədəniyyət ocaqlarından biri olan Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyində fəaliyyət göstərən könüllü tələbələrdən ibarət “Gənc
muzeyşünaslar və muzeysevərlər klubu” olaraq ideya və layihə rəhbəri
olduğum “Muzeylərimizi tanıyaq və tanıtdıraq “ layihəsi çərçivəsində , 16
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aprel 2021 -ci il tarixində dünya şöhrətli şairin yaşayıb-yaratdığı Gəncə
şəhərinə ekskursiya etdik. Orada gənc muzeyşünaslar öncə Nizami
Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edərək xatirəsini ehtiramla yad etdilər .
Nizami ziyarətgahı ilə bağlı ətraflı məlumat verilərkən, məlum oldu ki, ilk
dəfə 1947-ci ildə şairin məzarı üstünə məqbərə ucaldılıb. Sonra 1990-1991ci illərdə məqbərə yenidən qurulub. Daha sonra , Gəncə şəhərinin
girəcəyində yerləşən Nizami Gəncəvi məqbərəsi kompleksinə qoruq statusu
verilib. Nizami Gəncəvi ziyarətgahı ilə bağlı ətraflı məlumat alan gənc
muzeyşünaslar , sonra məqbərənin yaxınlığında yerləşən Nizami Gəncəvi
Muzeyin də oldular. Qeyd edək ki, muzeyin sairin məqbərəsinin
yaxınlığında tikilməsi buraya gələn turistlərə həm məqbərəni ziyarət
etməyə, həm də dahi şairin həyat və yaradıcılığı haqqında geniş məlumat
öyrənməyə imkan yaradır .
Muzeyin girişində ziyarətçilər öncə N. Gəncəvinin əzəmətli heykəli
ilə qarşılaşır. Adı çəkilən müəsissədə hər bir ziyarətçi, o cümlədən gənc
muzeyşünaslar da yüksək səviyyədə qarşılanmışdır. Ekskursiya zamanı
qeyd edildi ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2011ci ildə dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubleyinin geniş şəkildə qeyd
olunması üçün sərəncam imzalamışdır. Onun tapşırığına əsasən H.Əliyev
fondunun dəstəyilə dahi şairin muzeyi inşa olunmuşdur. (5) Muzeydə
Nizami Gəncəvinin zəngin ədəbi irsini əks etdirən eksponatlar , sanki onun
mənəvi aləminə bələdçilik edir. Əlbəttə bənzərsiz poetik irsi ilə özündən
sonra böyük bir ədəbi məktəbin əsasını qoyan Nizami Gəncəvinin həyat və
yaradıcılığına daim böyük maraq olub. Odur ki, hazırda dünyanın elə böyük
muzey, arxiv və əlyazmaların saxlandığı mədəni mərkəz tapmaq olmaz ki,
orada dahi şairin yaradıcılığından bəhs edən hər hansı əlyazma və yaxud
əşya qorunub saxlanmasın. Lakin şairin doğma vətənində, xüsusilə də onun
dəfn olunduğu türbənin önündə bu cür muzey mərkəzinin yaradılması
qonaqlara həm böyük mütəfəkkirin məzarını ziyarət etməyə, həm də onun
yaradıcılığının əks olunduğu muzeylə tanış olmağa imkan yaradır.
Qeyd edim ki, Nizami yurduna ekskursiya edərkən Gəncənin tarixi
abidələri ilə də yaxından tanış olmamaq mümkün deyildi.Bizim Gəncə
səfərimizdən iki gün sonra , Aprelin 18 - i bütün dünyada Beynəlxalq
Abidələr və Tarixi Yerlər Günü kimi qeyd ediləcəkdi. Bildiyimiz kimi,
hazırda dünyada baş verən siyasi proseslər nəticəsində minlərlə abidə məhv
olmaq təhlükəsi ilə qarşı- qarşıyadır. Bu baxımdan Beynəlxalq Abidələr və
Tarixi Yerlər Gününün təsis olunması böyük əhəmiyyətə malikdir.Abidələr
və tarixi yerlər öz görkəmləri ilə insanlara hər an kimliyini, nəyə qadir
olduğunu xatırladır, vətən sevgisi və ona sadiqlik hisslərini aşılayır.
Abidələrin və tarixi yerlərin dağıdılması isə bir millətin varlığının
məhvi deməkdir. Ölkəmizdə yaşı əsrləri və minillikləri əhatə edən çoxlu
sayda tarixi abidələr mövcuddur! Təbii ki, bu abidələri ziyarət etmək,
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qorumaq hər birimizin mənəvi borcudur! Bu məqsədlə biz də Gəncə
şəhərinə səfərimizdən istifadə edərək, Gəncə Qala Qapıları- Arxeologiya və
Etnoqrafiya Muzeyi Abidə Kompleksini ziyarət etdik. Muzeylə yaxından
tanış olan zaman məlum oldu ki, kompleksin inşasına 2012-ci ilin
yanvarında başlanılıb. Bu möhtəşəm abidənin yüksək səviyyədə, tarixi
ənənələrə uyğun inşası 2014-cü ilin yanvarında başa çatmışdır. Bir-birindən
maraqlı eksponatlar və qala bürcləri ilə tanışlıq tələbələrdə böyük təəssüratla
yanaşı, maddi və mənəvi irsimizə, zəngin mədəniyyətimizə böyük maraq
oyatmış oldu.
Qeyd edim ki, Gəncə şəhərinə səfərimiz bizə daha maraqlı bir
muzeylə tanış olmaq imkanı yaratdı. Beləki, klubun daha bir layihəsi olan
“Yolumuz Qarabağadır! Qarabağ Azərbaycandır!” layihəsi çərçivəsində
Gəncə şəhəri yaxınlığında Xocalı sakinləri üçün salınmış qəsəbədə fəaliyyət
göstərən “Xocalı rayon Yaloba kənd Tarix - Diyarşünaslıq Muzeyi”ni də
ziyarət etdik. Muzey haqqında verilən məlumat tələbələrin marağına səbəb
olsa da, Xocalı sakinlərinin başına gətirilmiş müsibətlər onlarda düşmənə
nifrət hissinin artması ilə yanaşı, muzeydə eksponatların dili ilə ötürülən
məlumatlar onları çox təsirləndirmişdi. Qeyd edək ki, Xocalı şəhərində
Xocalı Yaloba kənd Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin fəaliyyətə başlanası
Xocalı rayonunun yarandığı 1991-ci ilin aprel ayına təsadüf etmişdir. 1992ci il fevral ayının 26-da baş vermiş Xocalı qətliamı nəticəsində Xocalı
şəhərinin yer üzündən silinməsi, cəmi bir il öncə yaranmış muzeyin də
məhvinə səbəb oldu. Etiraf edim ki, muzey yer üzündən silinmiş bir şəhərin
tarixini, mədəniyyətini , adət-ənənələrini və başına gətirilmiş bütün
fəlakətləri özündə ehtiva edir! Ekspozisiyada yaradılan bu mənzərə gənc
nəsildə vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət hissini daha da alovlandırır!
Deyərdim ki, bəlkə də muzey yeganə müəssisədir ki, insan ora daxil olarkən
bütün hissləri sevinc, kədər, qürur hətta təssüf hisslərini də yaşayır! Məhz
Xocalı rayon Yaloba kənd Tarix -Diyarşünaslıq Muzeyi , o muzeylərdən
oldu ki, gənc muzeyşünaslar orada bütün hissləri yaşadı!
Nəticə
Deməliyəm ki, gələcəyimiz olan gənc nəslin vətənə məhəbbət ,
xalqına və el-obasına hörmət, soykökünə , öz ata-babalarının ənənələrinə
sədaqət ruhunda tərbiyə olumasında muzeylərin rolu danılmazdır.
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Hesab edirəm ki, bu fikir “ Muzeylərimizi tanıyaq və tanıtdıraq” , “
Yolumuz Qarabağadır ! Qarabağ Azərbaycandır” və “ Tarix yazan
qəhrəmanlar “ layihəsində həvəslə iştirak edən gənc muzeyşünasların
timsalında öz təsdiqini tapmışdır.
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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Giriş
Dünya ədəbiyyatının ölməz simalarından biri, Azərbaycan söz
sənətinin əvəzolunmaz ustadlarından olan Şərqin dahi mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvi yaradıcılığı dönə-dönə tədqiq edilsə də, ona göstərilən maraq heç
vaxt azalmamış, daim ziyalıların, məşhur alimlərin diqqət mərkəzində
olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, filosof-ədibin hər bir yubileyi Şərq
dünyasında, o cümlədən, Azərbaycan Respublikasında böyük təntənə ilə
qeyd edilir. Şübhəsiz, bu, həkim Nizamiyə verilən sonsuz dəyərin
təcəssümüdür. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının bədii təfəkkürünün
bitməz-tükənməz qaynaqlarından olan Nizami Gəncəvi xəzinəsi bir sıra
sanballı mənbələrdən bəhrələnməklə daha da zənginləşmişdir. Şairin
fenomenal istedadı ona bu mənbələrdən məharətlə faydalanmağa,
təkrarçılığa yol vermədən, unikal sənət nümunələri yaratmağa imkan
vermişdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı təkcə klassik Azərbaycan söz
sənətinin möhkəm sütunları üzərində dayanmayıb, bu qiymətsiz bədii miras,
həm də qoca Şərqin ədəbi ənənələrinə söykənir.
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Filosof şairin müraciət etdiyi qaynaqlar sırasında “Kitabi Dədə
Qorqud” dastanları, Mahmud Kaşğarinin “Divani Luğati it Turk”
ensiklopedik lüğəti, Y.X.Hacibin “Qutadqu bilik” əsəri, “Tutinamə”,
“Kəlilə və Dimnə”, “Avesta” abidələri ilə yanaşı “Min bir gecə nağılları” da
yer alırdı. Ərəb və fars dillərinə dərindən bələd olan Nizami üçün bu
təkrarsız mənbələrə elə orijinalda nəzər salmaq, onlardan iqtibas etmək heç
də çətin deyildi. Həmin mənbələrin dəqiq araşdırılması və onların
“Xəmsə”yə nə dərəcədə siraət etməsini müəyyənləşdirmək daim aktual
mövzu olaraq qalır. Şərqşünas-alim və tərcüməçi M.Məhəmmədinin sözləri
ilə desək, “Nizaminin öz ölməz əsərlərini yaradarkən bəhrələndiyi çeşidli,
müxtəlif dövrlərə və mədəniyyətlərə aid qaynaqların tədqiqi təkcə onun
bədii irsinin adekvat dərki baxımından deyil, həm də şairin yaradıcılıq
metodunu anlamaq, eləcə də komparativistik araşdırmalar nöqteyinəzərindən elmi-nəzəri əhəmiyyətə malikdir” [3,22]. Tədqiqatçıların
fikrincə, Nizami klassik şairlərimiz içərisində hamıdan artıq xalq
yaradıcılığına üz tutan sənətkardır və onun əsərlərindəki folklor motivləri
müxtəlif şəkillərdə təzahür edir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında belə
çoxşaxəli və mürəkkəb paralellərə akademik H.Araslının, professor
S.Paşayevin tədqiqatlarında rast gəlinir. S.Paşayevə görə, Nizami
folklordan istifadəni əsas məqsəd hesab etməmiş, yeri gəldikcə digər
məxəzlərə də iltimas etmişdir. Belə ki, şair təkcə doğma folklor ilə
kifayətlənməklə qalmamış, digər xalqların qədim sənət nümunələrinə də
müraciət etmişdir.
Nizami yaradıcılığı və “Min bir gecə” motivləri
Dünya ədəbiyyat xəzinəsinin əvəzsiz incilərindən biri də uzun
təşəkkül və təkamül yolu keçmiş “Min bir gecə nağılları” əsəridir. Yazılı
mənbələrə əsasən, Şərq xalqlarına X əsrdən məlum olan bu ədəbi abidə
1704-cü ildə Avropaya yol tapmışdır. Şərqşünas A.Qallanın fransız dilinə
etdiyi tərcümələr sayəsində Qərb oxucusu “Ərəb gecələri” ilə tanış
olmuşdur. X əsrdən etibarən, “Min bir gecə” demək olar ki, bütün dünya
xalqlarının ədəbiyyatına bu və ya digər şəkildə öz təsirini göstərmiş, ən
müxtəlif dövrlərin sənətkarları ondan ilhamlanmışdır. Azərbaycan
ədəbiyyatından da yan ötməyən bu ecazkar təsir gücü özünü bir çox şair və
ədiblərimizin yaradıcılığında biruzə verir. Belə mütəəssir söz ustadlarından
bir də həkim Nizamidir. Dahi şair qədim ərəb ədəbi xəzinəsindən böyük
ustalıqla faydalanmış, lakin öz aparıcı fikri- qayəsindən uzaqlaşmamışdır.
Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, “Xəmsə”də, xüsusilə də, “Yeddi gözəl”
mənzum poemasında “Min bir gecə” motivlərindən istifadə olunmuşdur.
Daim Şərq poeziyasına və Şərq ədəbi nümunələrinə məharətlə müraciət
edən dahi şair “Yeddi gözəl”də də incə bir ustalıqla bu poetik abidədən
faydalanmış, öz bəşəri və humanist ideyalarını ʹərəb gecələriʹ qəlibinə
salmışdır.
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Nizami hər zaman xalqın ədalətli hökmdar haqqında arzularını
tərənnüm etmiş və bu konsepsiyanı öz yaradıcılığında başlıca vəzifə kimi
müəyyənləşdirmişdir. Bu mənada “Yeddi gözəl” mənzuməsində adil başçı
probleminin ərəb ədəbi-bədii strukturunda həlli şairin dünyagörüşündən və
bu dünyagörüşünün əsasında yatan poetik-fəlsəfi təlimdən xəbər verir.
Müəllif bu poema üçün “Min bir gecə”nin bədii strukturunu əsas götürsə də,
öz başlıca məram-qayəsindən uzaqlaşmamış, gözəllərin danışdığı nağıllarda
əyləndirici deyil, öyrədici motivləri qabartmışdır. Bəhram Gur məhz meyl
saldığı, vurulduğu şahzadələrin dilindən ibrətamiz hekayətlər dinləyir,
özünün gələcək həyat və fəaliyyətini stimullaşdıran hikmətamiz
əhvalatlardan nəticələr çıxarır. Şair ağlı, düzgünlüyü, doğruluğu və digər
müsbət insani keyfiyyətləri yüksəklərə qaldıraraq, hökmdarlara doğru yol
göstərməyə çalışır:
Tanrı hüzurunda doğru danışmaq,
Əlsiz-ayaqsıza şəfa verir, bax!
Gəl, biz də düzlükdə yetək ilqara,
Tuşlayaq, düz ataq oxu şikara. [4,163]
Əsərin zahiri görünüşü ʹmin birlərʹ tərzində olsa da, yeddi iqlimdən
gətirilmiş şahzadə xanımların nəql etdiyi əhvalatlar xalq nağılları
quruluşunda yazılmışdır. Akademik H.Araslı konkret faktlar əsasında
qızların danışdığı nağılların xalq ədəbiyyatı ilə sıx bağlı olduğunu sübuta
yetirmişdir: “Şair dördüncü poeması olan “Yeddi gözəl”i xalq nağılları
quruluşunda yazdığı kimi, qızların söylədiyi nağılların məzmununu da xalq
ədəbiyyatından almışdır. Nizami özü əsəri Buxari və Təbəri əsərlərindən
aldığı məlumat əsasında yaratdığını, eyni zamanda xalq ədəbiyyatından
aldığı nağıllar və rəvayətlər əsasında qurduğunu söyləyir” [2,11].
“Yeddi gözəl” mənzum romanı “Min bir gecə”nağılları
kontekstində
Zənnimizcə, dahi Nizaminin öz poemalarından birini “Min bir
gecə”strukturunda yaratması heç də təsadüfi deyil. Burada bir neçə səbəb
ola bilər. Hər şeydən əvvəl sənətkar bu qədim ədəbi abidə ilə tanış olduqdan
sonra onun təsirində qalmış və bu timsalda özünəməxsus əsər yaratmaq
qərarına gəlmişdir. Beləliklə, Şərq ədəbiyyatının vizit kartına çevrilmiş
“Min bir gecə” xəzinəsindən bir qiymətli daş Nizami “Xəmsə”sini də
bəzəmiş oldu. Digər tərəfdən, təkrarçılıqdan qaçmaq və növbəti poemanı
daha fərqli, daha orijinal quruluşda yazmaq istəyi buna səbəb ola bilər. Hər
halda hökmdara nağıl danışmaq ənənəsinin kökləri qədim dövrlərə gedib
çıxır və tədqiqatçılar bu ənənəni Makedoniyalı İskəndərin adı ilə
bağlayırlar. Avstriyalı şərqşünas H.Purqştal qədim fars yazılarına istinadən
xəbər verir ki, İskəndərin dövründə (e.ə.336-e.ə.323) ʹgecə nağılçılarıʹ
adlanan bir qrup şəxs var idi və onlar şahın yuxusuz gecələrini
rəngləndirmək üçün maraqlı əhvalatlar danışırdılar [6].
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Sonda isə öz nəsihətlərini verirdilər. Həmin fikrə İ.M.Filştinskiyin
“Ərəb ədəbiyyatı tarixi” kitabında da rast gəlmək olar. Bu mənada
Makedoniyalı İskəndərin həyatına kifayət qədər yaxından bələd olan bir
mütəfəkkir kimi, çox güman ki, Nizami bu məlumatdan da hale idi. Şair öz
poeması üçün uğurlu bir quruluş seçmiş, zəmanəsinin hakimlərinə
çatdırmaq istədiyi mesajı məhz bu yolla böyük məharətlə çatdıra bilmişdi.
Başqa bir səbəb kimi sifarişçi hökmdarın istəyi, bu tərz poemanın ərsəyə
gəlməsində təkanverici qüvvə ola bilər. Məlum olduğu üzrə, “Yeddi gözəl”
Marağa hakimi Əlaəddin Körpə Arslana ithaf edilmişdir. Yazılma
səbəbindən asılı olmayaraq, Nizami “Min bir gecə” kontekstində qiymətli
əsər yaratmış, özündən sonra gələn sənət nümayəndələrinə ideya mayakı
olmuşdur. Şair ʹgecə nağıllarıʹnın köməyi ilə Bəhram Gura, onun timsalında
isə dövrünün taxt-tac sahiblərinə öz nəsihətlərini vermiş, haqq-ədalət,
doğruluq haqqında hikmət dolu düşüncələrini bildirmişdir. Dahi
mütəfəkkirin “Min bir gecə” mövzusundan deyil, modelindən
faydalandığını və onu təkrarlamadan bu səpkidə özünəməxsus əsər
yaratdığını professor Xəlil Yusifli də təsdiq edir: “Yeddi gözəl” poeması hər
hansı bir mənbədən alınmış materialın məzmununun nəzmə çəkilməsi
deyildir. Bəhram Ə.Firdovsinin “Şahnamə”də işlənmiş “Bəhram Gur”
hissəsinin bir qədər dəyişdirilmiş variantı da deyildir. Bu mütəfəkkir alimin
axtarışları ilə böyük qüdrətə malik şair xəyalının birləşməsi, qadir
sənətkarın qiymətli materialdan yonub yaratdığı yeni, canlı sənət
heykəlidir” [5,137].
“Yeddi gözəl” poemasını “Min bir gecə”dən fərqləndirən başlıca
xüsusiyyətlər
Mütəfəkkir istifadə etdiyi motivləri asanlıqla özünkiləşdirmək
qabiliyyətinə malik idi. Bu səbəbdən “Xəmsə”nin dördüncü poemasını
təşkil edən “Yeddi gözəl” mənzum romanının bədii strukturu “Min bir
gecə” əsasında qurulsa da, əsərin məzmun və süjeti, bilavasitə, ərəb
abidəsindən fərqlənir. Bu fərqlilik özünü həm struktur, həm də ideya
fonunda aydın göstərir. Belə ki, nəsrlə nəzmin sintezindən ibarət olan “Min
bir gecə”dən fərqli olaraq, şair mövzunu nəzmə çəkib, əsərini poema
şəklində qələmə alıb. Dövrünün tələbinə uyğun olaraq poema
“Peyğəmbərin mədhi”, “Peyğəmbərin meracı”, əsərin həsr edildiyi
hökmdara –Əlaəddin Körpə Arslana səna, şairin öz oğlu Məhəmmədə
nəsihəti ilə başlayır. “Min bir gecə”də nağılları yalnız bir gözəl danışırsa,
Nizaminin poemasında bu missiyanı yeddi gözəl yerinə yetirir. Onlardan hər
biri yeddi rəngin bir çaları ilə boyanmış qəsrdə yaşayırdı. Bəhram Gur hər
gün bir rəngdə libas geyinib, həmin rəngin ahənginə uyğun qəsrə gedirdi.
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Şəhrizad padşahın öz məmləkətinin qızı idisə, “Yeddi gözəl”dəki
qadınlar dünyanın yeddi məmləkətindən gətirilmişdilər və ayrı-ayrı
mədəniyyətləri təmsil edirdilər.Bu gözəllərin dilindən verilən hikmətamiz
əhvalatlar vasitəsilə filosof bildirmək istəyir ki, hər bir cəmiyyətdə və hər
bir diyarda humanizm, ədalət prinsipi eynidir, mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, hər bir xalqın təməl anlayışında müsbət insan keyfiyyətlərinin
tərənnümü dayanır. Əslində bu iki əsər arasındakı ən mühüm ideya fərqi
elə bundan ibarətdir. “Ərəb nağılları”nı təşkil edən əhvalatlar daha çox
əyləndirici xarakter daşıdığı halda, “Yeddi gözəl”in mayası hikmətlə
yoğrulmuşdu. Şəhrizadın şah Şəhriyara nəql etdiyi nağıllar onun ruhunu
ʹsağaltmaqʹ məqsədi güdürdüsə, dünyanın yeddi məmləkətindən gətirilmiş
gözəllərin danışdığı nağıllar Bəhram Guru doğru yola qaytarmaq, onun
idarəçilik həvəsini bərpa etmək, adil başçı məqamına yüksəlməsini təmin
etmək məqsədini daşıyırdı. Bu isə birbaşa həkim Nizaminin öz dövrünün
hakimlərindən gözlədiyi, onlarda görmək istədiyi mühüm keyfiyyətlərdən
ən ümdəsi idi.
“Min bir gecə nağılları”nda yalnız qadın əzmi, qadın səbri və ağlı
sayəsində hökmdar ʹsağalırsaʹ, “Yeddi gözəl”dəki padşah şahzadə
qadınların danışdığı əhvalatlarla paralel qoca çobanla söhbətindən, yeddi
məzlumun şikayətindən də xeyli təsirlənir. Bütün əhvalatlar və söhbətlər
yalnız Bəhramın ədalətli başçı məqamına yüksəlməsinə xidmət edir.
Nəticə
“XII əsr dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi özündən əvvəl
yaranmış maddi-mədəniyyət nümunələrini, şifahi və yazılı örnəkləri
dərindən öyrənmiş, mənimsəmiş və hər bir süjet xəttinə, hər bir obraza
incəliklə yanaşmış, tamamilə orijinal, yaradıcı yanaşma sərgiləyərək
əsrarəngiz şedevrlər yaratmışdır” [3,26]. Görkəmli mütəfəkkirin ərsəyə
gətirdiyi hər bir əsər öz bənzərsizliyi ilə seçilir. Müxtəlif mənbə və
məxəzlərdən bəhrələnməsinə baxmayaraq, şair heç bir sələfini
təkrarlamamış, əksinə, xələfləri üçün yeni ideyalar qaynağı olmuşdur.
Nizami yaradıcılığının başlıca amalını insan kamilliyi ideyası təşkil
edir. Bu mövzuya toxunan professor T.Kərimli yazır: “Bu ideyanı
gerçəkləşdirməyin yoları başqa-başqa olsa da, hədəf eyni idi və bu hədəfə
çatmağın bütün mümkün vasitələrindən istifadə etmək, zəngin bədii
illustrativ materialdan yüksək sənətkarlıqla yararlanaraq bu vasitələri təbliğ
etmək - Nizami kimi dahi bir şair-mütəfəkkirin hər şeydən öncə insanlıq və
sənətkarlıq missiyası idi” [1,27]. Hədəfi eyni olan şair özünün “Yeddi
gözəl”i üçün əsrarəngiz “Min bir gecə” qəlibini seçdi. Həm dövrünün
insanına, həm də gələcək neçə-neçə nəslə öz humanist, ümumbəşəri arzu və
istəklərini çatdırmaq üçün yeddi iqlimdən gətirilmiş gözəllərin dili ilə
tərbiyəvi məzmunlu nağıllar danışdı.
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Bunun sayəsində demək olar ki, bütün dünya xalqlarının ədəbiyyatna
nüfuz etmiş “Min bir gecə” Azərbaycan ədəbiyyatında da özünəməxsus iz
qoymaqla bərabər, qiymətsiz bir sənət nümunəsinin ərsəyə gəlməsi üçün
zəmin oldu.
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY

Nizami Ganjavi, one of the great figures of literature not only in
Azerbaijan, but in the whole world, in his works benefited from the literary
heritage of different peoples, enriched his poems in terms of ideas and
content by referring to countless authoritative sources. The genius thinker
repeatedly used the motifs of the ancient East in his work and created new
quality pearls based on the plots he received from other folklore treasures.
The artistic structure of the verse novel "Seven beauties", which is the fourth
poem of Nizami's "Khamsa", is also based on the ancient Eastern traditions.
Thus, the poet created this work inspired by the unique "Tales of a Thousand
and One Nights". In doing so, he proved his familiarity with Arabic folklore,
as well as creating a unique plot by making aesthetic changes to the
traditional structure.
Although the idea of the verse poem "Seven beauties" took its
direction from the Arab world, it was completely decorated with Nizami
colors, and its content was built in harmony with the ideas and desires of the
people. The concept of a just ruler, which is the main goal of Nizami's work,
remains relevant in this work as the main goal. In "Seven Beauties", the poet
used the structure of "A Thousand and One Nights" as the material of the
organization to convey the concrete idea that he chose as the main goal of
his work - the idea of a just ruler. While the tales told by Shahrizad to Shah
Shahriyar were aimed at "healing" his spirit, the tales told by beauties from
seven countries were aimed at guiding Bahram Gur, restoring his will to rule,
and ensuring that he rose to the position of a just leader. This was one of the
most important qualities that Nizami expected from the judges of his time
and wanted to see in them.
Academician H. Arasli considered the study of folklore relations of
Nizami's work an extremely important factor, and said that the results
obtained in this way would be of great importance in terms of determining
the poet's personality and his attitude to his native people. This article
considers the attitude of Nizami Ganjavi to the folklore of other Eastern
peoples, the synthesis of the Arab-Turkish artistic structure, as well as the
idea-content qualities arising from this synthesis on the basis of the prose
"Seven beauties".
Keywords: Nizami Ganjavi, “Khamse”, “One thousand and one
nights”, “Haft Peykar”, poem
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ÖZET

Sadece Azerbaycan'da değil, tüm dünya edebiyatının büyük şahsiyetlerinden
biri olan Nizami Gencevi, eserlerinde farklı milletlerin edebi mirasından
yararlanmış, sayısız güvenilir kaynağa başvurarak şiirlerini fikir ve içerik
bakımından zenginleştirmiştir. Dahi düşünür, çalışmalarında eski Doğu motiflerini
tekrar tekrar kullanmış ve diğer folklor hazinelerinden aldığı parsellere dayanarak
yeni kaliteli inciler yaratmıştır. Nizami'nin "Hamse"sinin dördüncü mesnevisi olan
"Yedi Güzel” manzum romanının sanatsal yapısı da eski Doğu geleneklerine
dayanmaktadır. Böylece şair bu eseri eşsiz "Binbir Gece Masalları"ndan esinlenerek
oluşturmuştur. Bunu yaparken hem Arap folkloruna aşina olduğunu kanıtlamış hem
de geleneksel yapıda estetik değişiklikler yaparak özgün bir olay örgüsü
oluşturmuştur.
"Yedi Güzel" mesnevisi fikri yönünü Arap dünyasından alsa da en
başından beri Nizami renkleri ile süslenmiş, içeriği halkın fikir ve isteklerine uygun
olarak kurgulanmıştır. Nizami'nin eserinin temel amacı olan adil hükümdar kavramı
bu eserde de geçerliliğini korumaktadır. "Yedi Güzel"de şair, eserinin ana hedefi
olarak seçtiği somut fikri - adil bir hükümdar fikrini - aktarmak için organizasyonun
malzemesi olarak "Bin Bir Gece" yapısını kullanmış. Şehrizad'ın Şah Şehriyar'a
anlattığı masallar onun ruhunu "iyileştirmeyi" amaçlarken, yedi ülkeden
güzelliklerin anlattığı masallar Behram Gur'a yol göstermeyi, yönetme iradesini geri
getirmeyi ve onun adil bir konuma yükselmesini sağlamayı amaçlıyordu. Bu, Nizami
döneminin hakimlerinden beklediği ve onlarda görmek istediği en önemli
niteliklerden biriydi.
Akademisyen H. Araslı, Nizami'nin eserinin folklor ilişkilerinin incelenmesini
son derece önemli bir faktör olarak değerlendirerek, bu şekilde elde edilen sonuçların
şairin kişiliğini ve yerli halkına karşı tutumunu belirlemesi açısından büyük önem
taşıyacağını söyledi. Bu makale, Nizami Gencevi'nin diğer Doğu halklarının
folkloruna karşı tavrını, Arap-Türk sanat yapısının sentezi olan "Yedi güzel"
temelinde ve bu sentezden doğan fikir-içerik niteliklerini ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nizami Gencevi, “Hamse”, “Binbir Gece Masalları”,
“Yedi Güzel”, şiir
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Giriş
30-cu illər Azərbaycan ədəbiyyatında əsas mövzulardan biri olaraq
yaxın dövr hadisələrinin təsviri başlıca yer tuturdu. Rus ədəbiyyatında
işlənən bu mövzular və tendensiyalar tədricən digər respublikaların
ədəbiyyatlarına, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatına da öz təsirini
göstərmişdir. Tədqiqatçı Leyla Əliyeva bu mövzu və qəhrəman yaxınlığını
nəzərdə tutaraq yazır: “Azərbaycan yazıçılarını Qorkinin, Şoloxovun,
A.Tolstoyun təsvir etdiyi inqilab qəhrəmanlarının vətəndaşlıq hissləri və
yüksək insani keyfiyyətləri cəlb edirdi. Əsərlərdə yeni estetik ideal nəzərə
çarpırdı, təsvir edilən qəhrəmanların xarakteri inqilabi inkişafda verilir,
insanın müsbət keyfiyyətləri romantik ruhla aşılanırdı. Bu romanlarda
“kiçik insan”, onun mənəvi dəyişməsi və yeni həyat uğrunda mübarizəsi
başlıca yer tuturdu” (L.Əliyeva, 1985, s. 54). Tədqiqatçının qeyd etdiyi
kimi, bu dövrdə Azərbaycan nəsrində M.Qorki, A.Tolstoy və M.Şoloxov
ənənələri üstünlük təşkil edirdi. Lakin bir sıra məsələlər var idi ki,
Azərbaycan ədəbiyyatında bu elementlər yad təsiri bağışlayırdı. Belə ki,
Azərbaycanda inqilabi proses Rusiyadakı kimi olmamış, xaraktercə, inkişaf
dinamikasına görə tamamilə fərqli səciyyə daşımışdır. İkinci bir tərəfdən,
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Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi baş verməmişdir. Bu mövzu rus
ədəbiyyatından milli bədii düşüncəyə desant kimi atılmış və bir müddət
dövriyyədə olmuşdur. Bundan başqa bu əsərlərin konfliktinin mərkəzində
duran qəhrəmanların həyat yolunun dialektik inkişafda verilməsi (kənddən
gəlməsi, şəhərdə inqilabi proseslərə qoşulması, təfəkkür dəyişiminin baş
verməsi və s.) məsələləri də hazır resept kimi verilirdi. Əgər qəhrəman
dialektik inkişafda verilmirdisə, bu obraz qeyri-bitkin hesab olunurdu. Bu
cür romanların başqa bir xüsusiyyəti isə ondan ibarət idi ki, inqilabi proses
xalqlar dostluğu kontekstində baş verirdi. Yəni azərbaycanlılar mübarizəni
başqa millətlərlə bir yerdə aparırdı; bu millətlər içərisində isə rus və
ermənilərin obrazı çoxluq təşkil edirdi.
20-ci illərdə T.Ş.Simürg, H.Nəzərli, B.Talıblı, S.Hüseynin
yaradıcılığında inqilabi proseslərlə bağlı bəzi hekayələr yaransa da, epoxal
hadisələr 30-cu illərin əvvəllərində yazılan romanlarda təsvir olunurdu.
M.Cəlal, M.Hüseyn, S.Rəhimov, Ə.Vəliyev və başqalarının povest və
romanlarında son otuz ilin hadisələri təsvir olunur, ictimai proseslərdə sinfi
ziddiyyətlər və konfliktlər əks etdirilirdi. Bu mövzu və konfliktlər içərisində
vətəndaş müharibəsi mövzusu və qarşı-qarşıya duran qüvvələrin təsvirinə
geniş yer verilirdi. Aydındır ki, Azərbaycanda Rusiyadan fərqli olaraq
vətəndaş müharibəsi olmamışdır. Lakin buna baxmayaraq, bu mövzu bir
müddət ədəbiyyatımızda özünə yer etmişdir. Hətta bu məsələ
ədəbiyyatşünaslığımız tərəfindən də qeyd edilmişdir: “Vətəndaş müharibəsi
mövzusu 20-ci illər rus sovet ədəbiyyatında işləndiyi halda, Azərbaycan
nəsri üçün tamamilə təzə idi. Mövzu nə qədər vacib olsa da, onun bədii həlli
və işlənməsi bir o qədər çətin və mürəkkəb idi. Azərbaycan nəsrinin bu
sahədə müəyyən təcrübəsi olmadığı kimi, qüvvətli ənənəsi də yox idi”
(Azərbaycan sovet ədəbiyyatı, 1967, s. 136). Buna görə də inqilabi proseslər
və Cümhuriyyət dövründə ermənilərin burada törətdiyi qırğınlar bolşevik
təbliğatı nəticəsində erməni-müsəlman qarşıdurması kontekstində vətəndaş
müharibəsi olaraq qələmə verilirdi. Bu dövrdə baş verən hadisələrin
ədəbiyyatımızda təsviri “realizmə sadiq qalmaq və siyasi aydınlıq cəhətdən
Azərbaycan sovet nəsri həmin mövzunu müvəffəqiyyətlə həll edə bilmişdi”
(Azərbaycan sovet ədəbiyyatı, 1967, s. 136) - kimi qələmə verilirdi.
Vətəndaş müharibəsi mövzusu, ilk dəfə yeni yaradıcılığa başlayan
H.Nəzərli, T.Ş.Simürg, B.Talıblı, S.Hüseyn kimi yazıçıların 20-ci illər
hekayələrində öz əksini tapdı, H.Nəzərlinin “Casusun yardımçısı”, “Nişanlı
gözləri”, “Qara və qırmızı”, “Laçın”, “Satqın”, B.Talıblının “Qırx zopa”,
T.Ş.Simürgün “Zərifə”, “Küləkli bir axşam”, S.Hüseynin “İki həyat
arasında” və s. hekayələrində müxtəlif istiqamətlərdə təsvir olunmağa
başladı. Bu hekayələrdə keçmiş tənqid olunur, müsavat hökuməti, yaxud
qadın azadlığı problemlərinə, Qızıl ordunun gəlişi ilə istismarın yox olması,
xalqın azadlığa çıxması, fəhlə-kəndli hökumətinin qurulması prosesinin
təsvirinə üstünlük verilirdi. Lakin 20-ci illərin ortalarından başlayaraq
vətəndaş müharibəsi problemi rus ədəbiyyatının təsiri ilə daha geniş yer
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tutmağa başladı. Əbülhəsən, M.Hüseyn, Ə.Vəliyev, M.Cəlal, M.S.Ordubadi
və başqalarının povest və romanlarında bu dövrdə baş vermiş inqilabi-tarixi
proses əks etdirilməyə başladı.
Mehdi Hüseyn yaradıcılığında vətəndaş müharibəsi
Mehdi Hüseyn “Daşqın” əsəri ilə bu mövzuya geniş miqyasda ilk
müraciət edən yazıçılardan oldu. Nəzərə alsaq ki, yazıçı bu əsərə qədər
hekayələrində də bu mövzuya toxunmuşdur, o zaman yazıçının mövzunu
həyat müşahidələrindən aldığını görmək olar. M.Hüseynin hələ bu əsərə
qədər öz yaradıcılığının ilk illərində yazdığı “Əlli iki” (1929), “Studentlər”
(1929), “Qayıtmadı” (129) hekayələrində vətəndaş müharibəsi mövzusuna
müraciət etməsi uşaqlıq dövründə gördüyü hadisələrin onun yaddaşında
dərin kök saldığına işarə idi. Məhz bu cəhətdən “Daşqın” əsərini bu
hekayələrin davamı da hesab etmək olar.
Əsər 1931-ci ildə yazılmağa başlamış, ilk dəfə 1933-cü ildə nəşr
olunmuş və hissə-hissə çap olunaraq 1935-ci ildə tamamlanmışdır.
Cümhuriyyət dövrünün son, sovet hakimiyyətinin ilk illərini əhatə edən
digər əsərlərdə olduğu kimi, burada da vətəndaş müharibəsi mövzusu şərti
xarakter daşıyır. Söhbət 1919-20-ci illərdə Borçalı və Qazax mahalında
cərəyan edən ictimai-siyasi hadisələr, partizan hərəkatı, qaçaqların onlarla
birləşməsi, Qızıl ordunun onların köməyinə gəlməsi, ümumən sovet
hakimiyyəti uğrunda mübarizədən gedir ki, bunu zənginləşdirən bir çox
detallar vardır. Belə ki, M.Hüseyn Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəd
bölgəsində doğulmuş və uşaq vaxtlarında gördüyü hadisələrin canlı şahidi
olmuşdur. Burada baş verən müəyyən toqquşmalar, eləcə də, Gürcüstanda
sovet hökumətinin Azərbaycandan doqquz ay gec qurulması və bu
müddətdə sərhəddəki proseslər vətəndaş müharibəsi kontekstində təsvir
olunurdu. Həm müəllifin öz müşahidələri, həm də istinad etdiyi şahid
ifadələri romanın canlı çıxmasına, toqquşmaların konfliktin mərkəzinə
oturdulmasına imkan vermişdir.
“Daşqın” əsəri şəhərdə baş verən üsyan və döyüşlərin təsviri ilə
başlayır. Şəhər və kənd yoxsullarının qubernator dəftərxanasına hücumu
mövcud siyasi quruluşdakı bərabərsizliyin, haqsızlıq və hüquqsuzluğun
nəticəsi olaraq göstərilir. Yazıçı kəndin varlıları Şirəli və Yolçunun
tərcümeyi-halı kontekstində cəmiyyətdəki bərabərsizliyi ortaya çıxarır.
Kənd sakinləri varlılara qarşı ayağa qalxmışlar, çünki, Şirəli və Yolçu kimi
varlılar yaxşı həyat keçirdikləri halda, kasıbların güzəranı çətin və
məşəqqətlidir. Sərxan kimi istedadlı oğlanlar ehtiyac üzündən məktəbi
buraxaraq bir parça çörək dalınca getdiyi halda, Yolçunun oğlanları zabitlik
məktəbində oxuyurlar. Ümumiyyətlə, əsərdə bir tərəfdə bəy və hampalar,
varlılar, digər tərəfdə isə yoxsullar, kasıblar dayanır. Yazıçı ilk səhifələrdən
“inqilab”dan əvvəlki həyatın yoxsullar üçün nə qədər dözülməz olduğunu
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bədii detallarla göstərir. Sərxan məktəbi buraxaraq şəhərə mis mədənlərində
işləməyə gedir və burada yoxsulların ağır həyat şəraiti ilə yaxından tanış
olur. Getdikcə o, bolşeviklərə qoşularaq varlılara, istismar dünyasına qarşı
mübarizəyə başlayır. Tezliklə gənc Şirəli də Sərxanın partizan dəstəsinə
qoşulur. O, anasının “Ay oğul, bu ağbirçək vaxtımda məni gözüyaşlı eləmə,
mən yazığa rəhmin gəlsin...Bir yerdə otur, bu dünyanın dərdi sənə qalmayıb
ki?” sözlərinə “Tutaq ki, mən getmədim, bəs kim gedəcək? Yenə istəyirsən
ki, təzədən boynuyoğunlar gəlib bizim başımızda qoz sındırsınlar?”
(M.Hüseyn, 1934, s. 47), -deyə cavab verərək öz vətəndaş məsuliyyətini
dərk edirdi. Sərxanla Şirəli birlikdə mübarizəyə başlayılrlar. Yazıçı onların
vuruşduğu qüvvələri ideoloji düşmən olaraq qələmə verir. İdeoloji cəbhə
çox zaman ümumi şəkildə göstərilir. Yalnız Yolçunun ailəsi və Şəhriyar bəy
müəyyən dərəcədə obraz səviyyəsinə qalxır. Yolçu tipik bir hampadır,
Şəhriyar bəy isə ağalığını qorumağa çalışır, lakin onu bacarmır. Ancaq
getdikcə dərk edir ki, ağalığı daha onun əlindən çıxmaq üzrədir. Hər yerdə
millət mənafeyindən çıxış edən Şəhriyar bəy üçün millət yalnız bir
bəhanədir. O, dövranının artıq başa çatdığını dərk edən zaman Şəmsinin
çağırışına cavab olaraq bir qüvvə toplayır. Hətta kömək üçün qonşu
Gürcüstanın menşeviklərinə də müraciət edir və bununla da, necə olur-olsun
hakimiyyəti əlində saxlamaq istəyir. O, əmin idi ki, hərbi təhsili, təcrübə və
savadı Sərxanın dəstəsini məhv etməyə yetəcək. Əsərin birinci hissəsinin
sonunda Sərxanın partizan mübarizəsində həlak olmasından sonra onu
sevən Mahirə Qızıl orduya yazılır. Əvvəlcə Mahirə əsgərlərə yardım edir,
yaralıları döyüşdən çıxararaq onların həyatını xilas edir, sonra da əsgərlərin
hörmətini qazanaraq onların sıralarına qoşulur.
“Daşqın” romanında qaçaq Əmrah obrazı da yaradılmışdır. Əmrah
vaxtilə çar Rusiyası tərəfindən Sibirə sürgün edilmiş və dövrünün ən məşhur
qaçaqlarından biri olmuşdur. Lakin Sibir sürgünü onun dəyanətini və
mərdliyini sındıra bilməmiş, oradan qayıtdıqdan sonra da mübarizəsini
davam etdirmiş, Şəhriyar bəy tərəfindən qətlə yetirilmiş gənc oğlu İsrafilin
qisasını almaq üçün Sərxangilin dəstəsinə qoşulmuşdur. Romanda
bolşeviklərlə gürcü menşeviklərinin mübarizəsinə də geniş yer verilmiş və
menşeviklərin Qazağın varlılarına dəstək verməsini müəllif siniflər
mübarizəsi kimi göstərmişdir. Ümumiyyətlə, yazıçı əsərdə iki ideoloji
cəbhəni üz-üzə gətirir. Rəsul Rza əsərə ön sözündə yazırdı: “İki dünyanın
diz-dizə gəldiyi böyük günlərin yaralı səhifələri bu gün belə kimsənin
xatirindən çıxmamışdır. Bu günlərin dəhşətli gurultularına qarışaraq
sovrulan dumanların içində itən, sızılan qəhrəmanlar Azərbaycan
əməkçilərinin xatirindən silinməyəcəkdir” (R.Rza, 1934, s. 5). “Ədəbiyyat
qəzeti” isə baş məqaləsində əsərdə əsas diqqəti vətəndaş müharibəsinin
təsvirinə yönəldirdi: “Proletar hakimiyyətinin ilk illərində onun üzərinə
basqın yapan, hər tərəfdən onlarca intervensiyaçılara və ağ general
bandalarına qarşı proletariatın əməkçi kütlələri ilə birlikdə apardığı kəskin
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mübarizəni, göstərdiyi şərəfli qəhrəmanlıqları, bəşəriyyətin tarixində misli
görünməmiş bu böyük hadisələri inqilabın bu gənc nəslinə öyrətmək üçün
əsas vasitələrdən biri vətəndaş müharibəsi tarixidir” (Azərbaycanda
vətəndaş müharibəsinin tarixini yaradalım (baş məqalə), 1935, s. 1).
M.Hüseynin “Daşqın” əsəri vətəndaş müharibəsi mövzusuna həsr
edilmiş ilk əsərlərdən olmaqla yanaşı, yazıçının da ilk qələm
təcrübələrindən idi. Üstəlik 30-cu illərin əvvəllərində ədəbiyyatın ideoloji
təzyiqlə üzləşməsi bu əsərdə özünü daha çox biruzə verirdi. Hər şeydən
əvvəl, əsərdə sanki bir sxematiklik var idi. Bolşevizm ruhu obrazların
üzərində öz təsirini göstərirdi. Hətta əsərin bir yerində dünya proletarlarının
dilində səslənən məşhur “Beynəlmiləl” şeirindən misralar da səsləndirilir.
Əsərdəki xalqlar dostluğu ideyası, azərbaycanlı və erməni həmrəyliyi
ideyası da dövrün ideologiyasından irəli gəlirdi. Görünür, əsərin həddən
artıq ideoloji olmasına görə M.Hüseyn bu əsərini sonrakı nəşrlərdə
“Seçilmiş əsərləri”nə daxil etməmişdir.
M.Hüseyn “Şair” kino-dramında da yenidən bu mövzuya qayıdır.
Əsərdə bolşeviklər kommunasının məğlubiyyətindən sonrakı dövrə
müraciət olunur. Bakıya gələn Fərhad Sibir sürgünündə yoldaşlıq etdiyi şair
Niyazla görüşür. Lakin söhbətlərindən belə məlum olur ki, vaxtilə birgə
mübarizə aparan dostların yolları indi ayrılmışdır. Bu, tarixi şəraitə
tamamilə uyğun idi. Çünki dostların hər ikisi Azərbaycanın istiqlalı uğrunda
çalışsa da, mübarizə yolları ayrı idi. Yazıçı Niyazla Fərhadın söhbətində
cəbhələri müəyyən edir. Buradan məlum olur ki, Niyaz vaxtilə milli
hökuməti dəstəkləmişdir. Əslində bu, bir ziyalı mövqeyi idi. Bunu onun
Fərhada “Mən müsavatçı deyiləm, dostum... Mən yenə də həmin Niyazam.
Mən yenə də xalqımın səadəti yolunda canımdan keçməyə hazıram...Məni
yalnız ölüm ondan ayıra bilər” (M.Hüseyn, 1939, s. 65), - deyə özünün milli
mövqeyini bir daha bəyan edir. Fərhad Hacı Ağayevin “fitnəkarlığından”
danışarkən şair onu müdafiə edərək deyir: “Ağayev büsbütün tanınmaz
olub... Məktəb açır, teatr tikdirir, Berlinə, Parijə tələbələr yollayır: Milli
hökumətə əlindən gələn qədər kömək edir” (M.Hüseyn, 1939, s. 64).
Fərhadın fikrincə, gündə bir xarici ağaya satılan Hacı Ağayev kimi
milyonerlər qardaş qırğını hazırlayırlar. Buradan görünür ki, yazıçı Hacı
Ağayev obrazı ilə xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevi nəzərdə
tutmuşdur. Yazıçı Niyazın getdikcə fikrini dəyişərək bolşeviklərə
yönəldiyini və bununla da onun milli hökuməti dəstəkləməsini bir aldanış
olaraq qələmə vermək istəyir. Onu bu mövqeyə gətirən müəyyən hadisələr
baş vermişdir. Bu hadisələri həmin dövrdə sovet təbliğat maşınının tezisləri
də hesab etmək olar. Odur ki, Niyaz bu cəbhədən uzaqlaşaraq bolşeviklərin
bayrağı altında mübarizə aparır. Yazıçı bununla Cümhuriyyət dövründəki
özbaşınalığı və qanunsuzluğu göstərmək istəmiş, lakin həmin dövrü
müsavat hakimiyyəti kimi təsvir etmişdir. Bu cür təqdimat proletar
hakimiyyəti dövründə əsas təbliğat vasitələrindən biri idi. Yenə həmin
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təbliğat vasitələrinin əsas tezislərindən biri bu dövrdə ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı yaddan çıxarmaq üçün onun
müsavat-daşnakların mübarizəsi olaraq təsbit edilməsi idi.
“Şair” kinodramından sonra M.Hüseyn “Komissar” povestində də
yenidən həmin dövrə qayıdaraq 26 komissardan biri Məşədi Əzizbəyovun
obrazını yaradır. Lakin ayrı-ayrı hekayələrdən ibarət olan bu əsərdə müəllif
əsas diqqəti yalnız Məşədi Əzizbəyovun obrazını yaratmağa yönəltmiş,
ideoloji cəbhədəki obrazların yaranmasına fikir verməmişdir. Nəticədə əsər
birtərəfli çıxmış, Əzizbəyovun özünün də mübarizəsi sönük təsvir
olunmuşdur. Tədqiqatçı Y.Seyidov da bu fikirdədir ki: “Komissar”ın
nöqsanlarından danışarkən, hər şeydən əvvəl, materialın birtərəfli
seçildiyini, Əzizbəyovun hiyləgər, təcrübəli düşmənlə təkbətək tutuşmada
həmişə asanlıqla qalib gəldiyini göstərmək lazımdır” (Y.Seyidov, 1966, s.
67). Lakin fikrimzcə, əsərin əsas nöqsanı tarixi əsər olmasına baxmayaraq,
dövrün tarixini olduğu kimi əks etdirə bilməməsi idi. Çünki 26-ların
mübarizəsi ilə milli-siyasi fikir ayrılığımız var idi. Milli qüvvələr
müstəqillik, istiqlal uğrunda çalışsalar da, onlar Azərbaycanı çar
Rusiyasının Cənubi Qafqazda yeritdiyi siyasətin davamı olaraq görürdü.
Əli Vəliyev nəsrində vətəndaş müharibəsinin əksi
Əli Vəliyevin “Qışladan kəndə” hekayəsində və “Qəhrəman”
romanında Azərbaycan əsgərinin obrazı yaradılır. “Qəhrəman” romanının
baş qəhrəmanı Qəhrəman kənddə ictimai quruluşun “tör-töküntüləri” ilə
amansızcasına mübarizə aparan yeni gəncliyin rəmzi obrazı kimi mənalanır.
Romanda təsvir olunan hadisələr konkret olaraq Birinci Dünya müharibəsi
dövründə Azərbaycanın dağlıq rayonlarının birini əks etdirir. Qəhrəman
Cümhuriyyətdən əvvəlki kənddə çarizm üsul-idarəsinə qarşı mübarizəyə
başlayır. Kənd adamlarının ağır güzəranı, ayrı-ayrı adamların azğınlığı,
varlılarla yoxsullar arasında gedən mübarizə konfliktin əsasında durur.
Yoxsul kəndli Daşdəmirin ailəsinin başına gətirilən faciələr, Xoşqədəmin
vəhşicəsinə qaçırılması və s. bu ailənin oğlu Qəhrəmanın vətəndən didərgin
düşməsinə səbəb olur. Bir müddət Orta Asiyada çətinliklə yaşayan
Qəhrəman böyük bir siyasi yol keçərək kəndə qayıdır və sovet hökumətinin
fəallarından biri olaraq buradakı sinfi düşmənlərə qarşı mübarizə aparır.
Ədəbiyyatşünas Məsud Əlioğlu qəhrəmanın bu mübarizəsi haqqında
yazırdı: “Sinfi düşmənlərlə mübarizə şüarı altında meydana atılan həmin
solçu “kommunistlərin” hərəkəti nəticəsində çox zaman qəlbən təmiz
insanlar süni surətdə düşmənə çevrilirdilər” (M.Əlioğlu, 1964, s. 191). Belə
adamlardan biri Qəhrəmanın uşaqlıq dostu Merac idi. Yazıçı bu iki obrazın
simasında baş verən ictimai-siyasi hadisələrin ziddiyyətliliyini reallıqla
oxucuya çatdırır. Yazıçı Qəhrəmanın əksinə olaraq Meracın səhv yola
düşməsini göstərir. Əslində isə Meracın Qəhrəmanın getdiyi yolla
getməməsinin əsas səbəbi baş verən gerçəklikləri dərindən dərk etməsi və
kommunistlərin özbaşınalıqlarını qəbul edə bilməməsindən irəli gəlirdi.
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Onun gördükləri və çıxardığı nəticə həyatda hansı qüvvənin daha doğru
olduğunu müəyyən etməsində çətinlik yaradırdı. Kommunistlərin özbaşına
hərəkət etmələri və həddən artıq sərt tədbirlər həyata keçirmələri onu iki yol
ayrıcından birini seçməsinə, mühafizəkar qüvvələrə qoşulmasına şərait
yaratdı. Deməliyik ki, Merac 20-ci illərdə yaranan və sovet hökumətinin ilk
ideoloji düşmən obrazı kimi formalaşan obrazlardandır. Lakin “Qəhrəman”
romanında vətəndaş müharibəsi yalnız qəhrəmanın keçib gəldiyi yol
kontekstində göstərilmiş, əsasən inqilabdan sonrakı dövr təsvir olunmuşdur.
Nəticə
Ümumiyyətlə, 20-30-cu illər ədəbiyyatında vətəndaş müharibəsinə
həsr edilən əsərlər bir qədər çoxluq təşkil edir. Bu, hər şeydən əvvəl, dövrün
ideoloji tələblərindən irəli gəlirdi. Bu əsərlərin əsas mövzusu “inqilab”dan
əvvəl Azərbaycanda gedən proseslərin təsvirindən ibarət olurdu. Bu
istiqamətdə qəhrəmanın keçdiyi yol onu ictimai-siyasi hadisələrin
mərkəzinə salır, burada əsl kommunist, ya da komsomolçu kimi
mətinləşirdi. Həmin dövrün hadisələrinin ruhunu da məhz bu əsərlərdəki
təsvirlərdən və obrazlardan öyrənmək mümkündür. Bu cəhətdən vətəndaş
müharibəsinə həsr edilmiş əsərlərdəki ideoloji meyilləri araşdırmaq, onlara
yenidən qiymət vermək lazım gəlir.
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY

The revolutionary movement that began at the beginning of the last century
ended with the 1917 revolution in Russia. In many literary works created in Russia,
this process has become the main topic of art works. M. Gorky's novel "Mother"
became very popular among people and influenced a number of works created on
this topic. The novel describes a wide range of epoch-making events, covering
revolutionary-minded historical changes. With the victory of the revolution in
Russia, this process continued and new literary works began to appear. In these
works revolutionary images were strengthened and formed in the historical events
and revolutionary process that began in the early twentieth century.
Russia's civil war, which began after the First World War, was also an
integral part of the description of revolutionary events. Two-year civil war, the
division of Russian society into two groups: the “whites” and the “reds”, also had
an impact on literature. M. Gorky's "Case of the Artamanovs" (1925), F. Gladkov's
"Cement" (1925), L. Leonov's "Badgers" (1925) and other works are characterized
as the initial examples of the revolutionary motifs in literature. This process was
developed in such realistic style novels as M. Sholokhov's "Quiet Don", "Awakened
Land", A. Tolstoy's "Painful Ways", A. Serafimovich's "Iron Stream", D.
Furmanov's "Chapayev".
This rich experience has not been widely used in Azerbaijani literature. By
our opinion, the main reason for this was the lack of civil war in Azerbaijan and
that’s why this topic was not developed in national literature. Although this new
tendency later led to formation of stereotypes, in the beginning it seemed full with
new images and motives. That time there was created the new aesthetic ideal and a
wide range of new heroes expressing the aesthetic ideal of the new era.

Keywords: Literature of 30-th, civil war, ideological context
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РЕЗЮМЕ

Революционный размах, начавшийся в начале прошлого века, завершился
революцией 1917 года в России. Во многих трудах, созданных в России, этот процесс
стал основной темой художественных произведений. Роман М. Горького «Мать»,
распространившись среди народа, послужил большим стимулом для создания
произведений на эту тему. В романе отражены эпохальные события с точки зрения
масштаба, охвачены исторические изменения революционного мышления. С победой
революции в России этот процесс продолжался и начали создаваться новые
произведения. В этих произведениях создавались революционные образы,
сформировавшиеся и укрепившиеся в революционном процессе, исторических
событиях, начавшихся в начале ХХ века. Гражданская война начавшаяся в России
после Первой мировой войны, также стала неотъемлемой частью в изображении
революционных событий. Во время гражданской войны, продолжавшейся два года,
разделение российского общества на две группы - белых и красных, противостояние
на фронте с пушками и винтовками также оказало своё влияние на литературу. «Дело
Артамоновых» М. Горького (1925), «Цемент» Ф. Гладкова (1925), «Барсуки» Л.
Леонова (1925) и другие произведения характеризуются как начальные отношения
революционной и гражданской войны. Этот процесс, с помощью эпической силы
изображения реалистических событий, нашёл путь отражения в романах М.Шолохова
«Тихий Дон», «Поднятая целина», А Толстого «Хождение по мукам», А.
Серафимовича «Железный поток», Д.Фурманова «Чапаев».
В азербайджанской литературе этот богатый опыт не был применён. На наш
взгляд, основной причиной этому было отсутствие гражданской войны в
Азербайджане, а также тем, что эта тема была чужда национальной литературной
среде. Несмотря на то что, впоследствии эта новая тенденция увеличилась и стала
причиной стереотипов, в начальный период она казалась новой с героями, мотивами
гражданства, поисками героев правды и честности, характер описываемых героев был
дан в диалектическом развитии. Новый эстетический идеал и новые герои в
произведениях выражали эстетические идеалы нового человека, проникали в
общественно-политические процессы.
Ключевые слова: 30 – е годы, литература, гражданская война, идеологический
контекст
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Giriş
Orta əsrlərin mütəfəkkir şair və filosofu Nizami Gəncəvinin həm
şəxsiyyəti, həm də 880 ildir ki, nəsillərin hikmət xəzinəsinə çevrilmiş
yaradıcılığı təkcə vətəni Azərbaycanda deyil, dünya miqyasında elmi-bədii
düşüncənin obyektidir. Artıq çoxdandır ki, Nizami hadisəsi Zaqafqaziya,
İran, Orta Asiya, Hindistan ərəb və digər ölkə xalqlarının mənəvi aləminə
nüfuz etmişdir. Bu nəticə təkcə Azərbaycan alimlərinin qənaəti olmayıb
müasir dünyanın nizamişünasları, elm adamları tərəfindən də irəli sürülür.
Fikrimizi Böyük Britaniya Kembric Universitetinin Yaxın Şərq tədqiqatları
kafedrasının rəhbəri doktor Kristin van Rimbekinin sözləri ilə təsdiqləmək
istərdik. O deyib: ““Nizami bəşəri müəllim və ustad kimi tanınmalıdır.
Onun dünyadakı yeri hazırda olduğundan daha yüksəkdə olmalıdır. Buna
görə də, “Nizami ili” elan edilməsi fikrini alqışlayıram. Çünki sözügedən
addım bir çox insanın Nizami ideyaları haqqında düşünməsinə, onları
yaymasına imkan yaradacaq.””. [7]
122

Nizami Gəncəvinin Qərbi Avropada ...

123

Nizami Gəncəvi şəxsiyyəti və mövzularının dərinliyi onun haqqında
çoxşaxəli, müxtəlif səpkili araşdırmaların, müqayisələrin aparılmasına
imkan verir. Belə maraqlı mövzulardan biri də Şərqin böyük şairinin Avropa
miqyasında ilk dəfə nə zaman tanınması haqqındadır. Onun Avropa elmi və
mütaliəsinə inteqrasiya tarixi haqqında geniş xronologiyaya görkəmli
şərqşünas, nizamişünas, tarixçi Aqafangel Krımskinin əsərlərində rast
gəlirik.
Avropa şərqşünaslığında təzkirələrin rolu. Krımskiyə istinad etsək
məlum olur ki, Qərbi Avropa şərqşünasları Nizamini daha çox Dövlətşah
Səmərqəndinin “Təzkirətüş şüəra” əsərində Nizamidən bəhs edən üç
səhifəlik məqalədən tanıyıblar və Nizamini Avropa oxucusuna tanıdarkən
də daha çox bu mənbəyə istinad ediblər. [8; 19] Lakin təzkirə tərtibinə bir
qayda da xas idi ki, burada bəhs olunan sənətkarın həyatı, tərcümeyi-halı
haqqında geniş məlumata lüzum görmürmüşlər. Əbdürrəhman Cami özünün
“Baharıstan” təzkirəsində yazıb: ““Hamıya məlum olan, məşhur, böyük
yazıçının, əslində, tərcümeyi-halının işıqlandırılmasına heç ehtiyac yoxdur.
Çünki şairin şəxsi həyatının hansısa bir xoşagələn təfsilatı onun nəsillər
arasındakı ədəbi şöhrətinə heç nə artırmayacaq, şəxsi həyatın mənfi tərəfləri
də onun hamı tərəfindən qəbul edilən ümumbəşəri şöhrətini
əksiltməyəcək””. [1]
Nizami Gəncəvi haqında Dövlətşah Səmərqəndidən də əvvəl yaşamış
ədəbiyyat tarixçiləri məlumat veriblər. Lakin biz araşdırmada ona görə
Səmərqəndinin təzkirəsindən bəhs edirik ki, A. Krımskiyə görə Qərbi
Avropada Nizami haqqında məlumat verən ilk mənbələr məhz Dövlətşahın
“Təzkirətüş şüəra”sına əsasən olub. Bu təzkirədə isə bəzi səhih
məlumatlarla yanaşı yanlış, səhv məlumatlar da yox deyilmiş. Məsələn,
Dövlətşah doğru olaraq Nizaminin əxilər ordeninə, yəni, əmək, qardaşlıq
birliyinə daxil olmasını yazır. XII əsrdə hakim sülalə olan Atabəylərin
sarayında Nizaminin çox az-az görünməsini və ömrünü tənha keçirməyə can
atdığını yazır. Yeri gəlmişkən bu haqda danışan daha bir mənbə Nizami
Gəncəvinin Məhəmməd Cahan Pəhləvanın məktubuna yazdığı cavabdır.
Məhəmməd Cahan şah Nizamidən eşq haqqında bir əsər yazmasını təvəqqe
edərkən, həmçinin, dahi şairi sarayında yaşamağa da dəvət edir. Lakin
Nizami şaha məktubunda belə yazır: ““Mənim sirrim şahdan gizli deyildir,
mən hər kəslə ancaq, dua ilə ünsiyyətdəyəm. Nizami xəlvətdə oturan bir
yığdışdır. Yarı sirkə, yarı baldır. Tər təbi ilə təzə çeşmə açmışdır, quru
zöhdlə çiyninə yük bağlamışdır. Mənim kimi bir tikandan məclis gülü
olmaz. Mənim əlimdən duadan başqa bir iş gəlməz””. [10; 93]
Məlumdur ki, Nizami Gəncəvinin bioqrafiyası haqqında onun elə öz
əsərlərinin, xüsusən də, “Leyli və Məcnun” poemasının müxtəlif yerlərinə
səpələnmiş qeydləri vardır. Lakin Krımskiyə görə erkən Avropa alimləri
Nizami Gəncəvinin bioqrafiyasını qələmə alarkən “Xəmsə”yə müraciət
etməmiş və təzkirələrdəki qeyri-dəqiq məlumatlarla kifayətlənmişdir.
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İlk inteqrasiya dövrü. XVII-XVIII əsrlər. Qərbi Avropa şərqşünaslığı
və oxucusu ilk dəfə 1697-ci ildə fransız şərqşünası Bartelemi d`Erblonun
sayəsində Nizamini tanıdı. XVII əsrin bu fransız alimi demək olar ki, bütün
ömrünü “Bibliotek oriental” (“Şərq kitabxanası”) ensiklopediyasının
hazırlanmasına həsr etmişdi. Lakin kitabın tamamlanmasını, nəşrini görə
bilmədi. 1697-ci ildə d`Erblonun ölümündən sonra onun yaratdığı bu əsər
başqa bir fransız şərqşünası Antonio Galland tərəfindən nəşr olundu. Bu
kitabda d`Erblo Nizami Gəncəvi haqqında da iki məqalə yazmışdı. Bunlar
“Nazami” və “Nadhami” başlıqlı yazılar idi. Burada d`Erblo Nizaminin
“İsgəndərnamə” adlı mənzum tarixi roman yazdığını, “Yusif və Züleyxa”
roman poeması, “Ekbal” başlıqlı əsər yazdığını bildirir. Həmçinin,
“Nazami”nin “Əsrar əl aşiqin” (“Sevgililərin sirləri”) , “Həft peykər”,
“Xosrov və Şirin” adlı əsərlərinin olduğunu da qeyd edir.
A.Krımski Avropa alimlərinin Şərq ədəbiyyatından bəhs edən erkən
dövr əsərləri içərisində Nizami Gəncəvi izini axtararkən XVII əsrin
görkəmli səyyah, diplomat və alimi Adam Olearidən (1599-1671) də bəhs
edir. Daha doğrusu, şərq dillərini yaxşı bilib Sədi Şirazinin “Gülüstan”
əsərini alman dilinə tərcümə etmiş bu alimi qınayır. Çünki o özünün “
Holştin səfirliyinin 1633, 1636 və 1639-cu illərdə Moskvaya və İrana
səyahəti barədə səfirliyin katibi Adam Olearinin ətraflı təsviri” adlı
səyahətnaməsində İran ədəbiyyatı haqqında məlumat verdiyi halda Nizami
Gəncəvinin adını çəkməmişdir. Düzdür, Oleari səyahətnaməsinin müəyyən
fəsillərini şərq poeziyası nümayəndələrinin təsvirinə, əsərlərindən
parçaların təqdiminə həsr edib. Lakin unutmamalıyıq ki, Azərbaycan
türkcəsini də gözəl bilən diplomat şərqşünas olmaqdan daha çox tarixçi,
etnoqraf idi. Onun əsərində Nizamidən bəhs edilməməsini qəbul etmək olar.
Adam Oleari ““Səfəvi sarayına gedib qayıdarkən Azərbaycanın Niyazabad,
Şamaxı, Cavad, Ərdəbil, Dərbənd, Astara, Lənkəran, Qızılağac kimi yaşayış
məntəqələrində olarkən daha çox tarixi keçmişimizə, xalqın həyat tərzinə
aid zəngin material toplamışdı. Apardığı şəxsi müşahidə və topladığı
məlumatlar əsasında Qafqazın, Xəzərin xəritələrini tərtib etmiş, Şamaxının
və Dərbəndin təsvirini vermişdi””. [9; 230-231].
Sonrakı XVIII əsrdə uzun müddət İranda, ona yaxın ölkələrdə
yaşamış şərqşünas diplomat baron Russo da özünün 1775-ci ildə işıq üzü
görmüş “The flowers of Persian literature” əsərində şair Nizaminin
zərifliyini Hafiz Şirazinin də söylədiyini yazır. Nizaminin ən möhtəşəm
poemasının “İsgəndərnamə” olduğunu qeyd edir. Lakin alim əsərində Hafiz
Şirazi, Əbdürrəhman Cami yaradıcılığından qəzəllər verdiyi halda
Nizamidən heç bir şeir nümunəsi göstərməmişdir. XVIII-XIX əsrlərdə
yaşamış ingilis general mayoru, ictimai xadim və şərqşünas Con Malkolm
da əsərində Firdovsi, Sədi, Rumi, Cami, Hafizlə yanaşı Nizami haqqında
məlumat verir. 1815-ci ilə aid olan “History of Persia” adlı bu əsərdə
Malkolm “İsgəndərnamə”ni İsgəndərin tərcümeyi-halı hesab edir. Yazır ki,
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əsərin süjeti şairə öz düha gücünü və təxəyyül zənginliyini geniş şəkildə
göstərməyə imkan vermişdir. Farsca sərbəst oxuya bilən Con Malkolm
Nizamiyə əsl şöhrəti gətirmiş əsərlərinin adını heç çəkmir. Halbuki,
Krımskiyə görə Malkolm özünün “History of Persia” əsərini tərcümə
olunmuş mənbələr yox, məhz ilk, orijinal qaynaqlara əsasən yazmışdır.
Cünki fars dilini başqalarının bilmədiyi qədər yaxşı bilirdi.
Sadaladığımız bu Avropa alimlərinin əsərlərində Nizami məsnəviləri
içərisində “İsgəndərnamə” əsərinin daha çox tədqiq, tərcümə obyektinə
çevrilməsi süjetin ənənəvi Yaxın Şərq mühiti və fəlsəfəsindən bir qədər
aralanıb qədim ellin mədəniyyəti və fəlsəfi fikrini yüksək sənətkarlıqla
nəzmə çəkməsindən irəli gəlirdi. Görkəmli şərqşünas Rüstəm Əliyevin
fikrinə istinad etsək, ““İsgəndərnamə”nin tərcüməsi avropalıların kəşf
etdikləri belə bir həqiqəti qəti şəkildə təsdiqlədi ki, XVII-XVIII əsrlərdən
başlayaraq onların bədii-fəlsəfi fikrində müzakirə olunan mövzu və dəqiq
problemlər bundan çox-çox əvvəl uzaq Azərbaycanda müzakirə obyekti
olmuşdur””. [4; 7]
Nizami Gəncəvi tədqiqinin Hammer Purqştall dövrü. Nizami
Gəncəvinin Qərbi Avropa şərqşünaslığında, mütaliəsində ilk dəfə
tanıdılması XVII əsrə təsadüf etsə də, Nizami haqqında avropalıda ilk
nisbətən dolğun və dəqiq təsəvvür yaradan əsər 1818-ci ildə ortaya çıxdı.
Bu əsər, görkəmli Avstriya tarixçi və şərqşünası, diplomat, tərcüməçi, şair
Jozef Frayer fon Hammer Purqştalın (1774-1856) yazdığı “Fars poeziyası
tarixi”dir. Bu əsərin əsas mənbə qaynağı Dövlətşah Səmərqəndinin (XV əsr)
təzkirəsi idi. Krımskiyə görə Hammer əsərində Dövlətşahın verdiyi
məlumatları onun bədnam səhvləri ilə birlikdə təkrarlasa, bəzən özü də
uğursuz dəyişikliklər və mətnə dair yanlış şərh və tərcümələr etsə də bu əsər
Nizamini avropalılara ən yaxşı tərzdə tanıdan ilk əsər oldu. [8; 32] Hammer
burada Nizamini digər farsdilli şairlərdən fərqləndirərək onu ən yaxşı epik
roman müəllifi kimi tanıdır. İohann Volfqanq Hötenin də Nizamiyə
vurğunluğu məhz bu Avstriya aliminin ciddi elmi əsərindən sonra baş verir.
Hammer alim olmaqla yanaşı həm də şair idi. Onun Nizami yaradıcılığından
etdiyi tərcümələr naşı, qeyri-dəqiq olsa da Avropa oxucusu həmin
süjetlərdəki müdrikliyi, zərifliyi sevir. Bu hadisə Nizami Gəncəvidən 700 il
sonra yaşamış başqa bir gəncəli müdrikin Almaniyada tanınması, sevilməsi
faktını yada salır. Həmin müdrik isə Mirzə Şəfi Vazeh idi. Vazeh şeirlərini
alman dilinə tərcümə edib “Mirzə Şəfi nəğmələri” adı ilə vətənində tanıdan
Fridrix Martin fon Bodenştet olmuşdu. O, xatirələrində yazırdı: ““Mirzə
Şəfi nəğmələri” Almaniyada və onun hüdudlarından kənarda bu günün
alman şairlərindən heç birinin qazana bilmədiyi şöhrəti qazandı. Getdiyim
hər yerdə qoca da, qadın da, kişi də, aqil də, cahil də Mirzə Şəfi nəğmələrini
və kəlamlarını bilirdi””. [2]
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Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi və onun valehedici
yaradıcılığını Qərbi Avropa miqyasında tanıdan bu alimlər dahi şairdən
bəhs etmiş çoxsaylı Avropa şərqşünaslarından yalnız bir neçəsi idi. Nizami
Gəncəvi ədəbi hadisəsi bu gün də bizim müasirimiz olan bir çox dünya
alimlərinin tədqiqat obyektidir. Belə alimlərdən Yohann Kristof Bürgel,
Conatan Lak Hart, Maykl Berri, Yeva Maria Aux, Nasim Əhməd Şah, Maria
Teresa Caveri, İrma Ratiani, Maka Elbakidze və digərlərini dəyərli elmi
əsərləri ilə müasir nizamişünaslığın aparıcı nümayəndələrinə çevriliblər.
““Azərbaycanın bugünkü paytaxtı Bakı şəhərinin 130 kilometr cənubunda
yerləşib Xəzər dənizinin qərb sahillərini yuyan Gəncə şəhərində yaşamış
Nizami, sözsüz ki, İslam dünyasının böyük şairlərindən biridir. Lakin o,
həmçinin dünya ədəbiyyatının da böyük nümayəndəsidir””. [3; 493]
Diqqətə çatdırdığımız erkən dövr Avropa şərqşünaslarının əsərlərində
Nizami fars şairi kimi təqdim və təhlil olunub. Deməli, vaxtilə həmin alimlər
fars dilində yazan sənətkarlarla, farsmənşəli sənətkarları heç də
ayırmamışlar. Bu mübahisəli məsələ, sirr deyil ki, günümüzdə də dünya
elminin də, Azərbaycan elmi fikrinin də diqqət mərkəzindədir.
Nizami Gəncəvinin etnik mənşəyi mübahisəsi ətrafında mövcud
dəlillərə görkəmli şərqşünas, qafqazşünas alim Nikolay Marrın da qənaətini
əlavə etmək olar. Tanınmış alim, şərqşünasların 1927-ci ildə Leninqradda
keçirilmiş konfransındakı məruzəsində demişdir: ““Nizami hal-hazırda
İranda ancaq “bəxtiyarlar” adlanan köçəri tayfalar arasında populyardır.
Amma Tehranın şəhər əhalisi və filoloqlar belə hesab edir ki, Nizami
olduqca savadlı bir şair olub, gözəl səhnələr yaratsa da, onun şeirləri o qədər
də yaxşı cilalanmayıb; o, Firdovsi kimi böyük şair sayıla bilməz. Hətta hər
bir beyti mükəmməl olan Fərruxi və Ünsüri də ondan üstündür”. Onların
fikrincə “Xosrov və Şirin” həqiqətən uzaq fars əfsanələrinin məcmusundan
başqa bir şey deyildir. “İsgəndərnamə” nəsrlə yazılmış orijinalın nəzmə
çəkilməsidir. “Leyli və Məcnun”da ərəblərə xas heç nə yoxdur. “Yeddi
gözəl” uydurmadır. “Sirlər xəzinəsi” Sədinin “Büstan”ı ilə müqayisədə
zəifdir. İranlılar deyir ki, Nizaminin lirik şeirləri maraqsız olduğundan çox
yayılmamışdır. Ümumi nəticə isə belədir: “Nizami fars şairi deyil. O,
Azərbaycan mühitində yazıb-yaratmışdır; onun şeirləri iranlıya qaranlıqdır,
amma Qafqaz üçün o dahidir””. [8; 56]
Nəticə. Beləliklə, XVII əsrə qədər Yaxın və Orta Şərq xalqları üçün
təqlid və tədqiq obyekti olmuş Nizami Gəncəvi bədii irsinin Avropa
miqyasında tanınması tarixini araşdırarkən müəyyən nəticələrə gəlirik.
Məlum oldu ki, Avropa ədəbiyyatşünaslığı böyük Azərbaycan şairindən ilk
dəfə XVII əsrdə Fransada çap olunmuş “Şərq kitabxanası”
ensiklopediyasında bəhs etmişdir. Ümumiyyətlə, Avropa ədəbi-bədii fikri
rəngarəng Şərq mədəniyyətinin, dərin fəlsəfi fikrinin kəşfinə hər zaman
aludə və maraqlı olmuşdur.
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Buna görə də, klassik Şərq poeziya nümunələrindən tərcümələr avropalıya
yad deyildi. Lakin Nizami Gəncəvidən bəhs etmiş XVII-XIX əsrlər
Avropa alimlərinin əsərlərində bu mövzuya səthi və təkrarçı yanaşma
müşaiyət olunur. Bu isə çox güman ki, Nizaminin elm, fəzilət xəzinəsini
tam mənası ilə anlamamaqdan irəli gəlirdi. Çünki onun fikir dünyası təkcə
məlum bir məzmunu poetik vüsətlə nəzmə çəkməkdən ibarət deyildi. Onun
“Xəmsə”sində elmin müxtəlif sahələrinə, nücum və tibb, coğrafiya və
geologiya, qədim Şərq fəlsəfəsi və əfsanələrinə müxtəlif formalı işarə və
müqayisələr yer alır. ““Nizami oxunub dərk olunması baxımından orta
əsrlərin ən mürəkkəb müəlliflərindəndir. Nizaminin dərkini çətinləşdirən
onun hər misra, hər beyt üzərində zərgər dəqiqliyi ilə işləməsi, hər sözün
bir neçə mənasını bir misra, bir beyt içərisində cəmləyə bilməsi,
beləliklə də hər sətrə bir neçə məna qatı yükləməsidir. Ona görə də
Nizamini sadəcə oxuyub keçmək olmur. Hər misranı, hər beyti, hər sətir
içərisində isə hər sözü, hər söz birləşməsini təkrar-təkrar oxumaq, yeni
məna laylarını kəşf etməyə çalışmaq, tapılan təzə mənalara uyğun olaraq
beytin ümumi anlamını təzədən qavramağa çalışmaq zərurəti ortaya çıxır””.
[6; 12]
Buna görə də, erkən dövr Avropa mənbələrində şərq poeziyasının
digər nümayəndələrindən daha çox tərcümələrin verildiyi halda Nizami
Gəncəvi yaradıcılığı bir qədər kölgədə qalmışdır. Belə səthi yanaşmaya
səbəb isə yəqin ki, şairin məna və hikmətlər dünyasına tam mənasilə nüfuz
edə bilməməkdən doğmuşdur. Müasir dövr Avropa nizamişünaslarından
olan Kristin von Ryumbekin təsbitini xatırlasaq: ““Nizaminin şeiriyyətini
oxumaq və qavramaq həddindən artıq çətindir. Tərcümə etmək isə daha
çətindir””.

Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY

Nizami Ganjavi's (1141-1209) artistic creativity, which is the best
example of humanism and philosophical thought, is one of the objects of
study not only in the East, but also in the world oriental studies and the art
of translation. Along with the study and promotion of the immortal prose and
lyrical works of this Azerbaijani poet, it is also a topical issue when he was
introduced to the world science and readers.
A prominent orientalist and historian academician Agaphangel
Krimsky (1871-1942), gives an extensive chronology of the history of
Nizami Ganjavi's research in Western Europe. According to Krimsky,
Western European orientalists know Nizami better from the work of the
15th-century memoirist Dovletshah Samarkandi’s "Tazkiratush shuara"
(“Memoirs of poets”).
The given article, with reference to Aqaphanqel Krimsky, provides
information about Nizami Ganjavi's early integration into European science
and draws certain conclusions from observations and comparisons. It turns
out that Western European Oriental Studies were first mentioned about
Nizami Ganjavi in the encyclopedia "Bibliotheque Orientale" ("Oriental
Library"), published in France in the 17th century. There were hundreds of
scholars in French, German, Austrian, and Italian oriental studies who
studied Nizami Ganjavi. However, in the literary interpretations of most of
them, Nizami Ganjavi's thoughts and ideas were treated superficially or
distorted due to an incomplete understanding of the poetic truth.
As noted by Azerbaijani scholars, in terms of reading and
comprehension Nizami is one of the most deeply explained authors of the
Middle Ages. What complicates Nizami's understanding is that the poet
loads several layers of meaning into each line and each verse. In our opinion,
this was the reason for Nizami's less and more erroneous analysis than other
Eastern poets in early European studies.

Keywords: Oriental studies, Agaphangel Krimsky, the early
integration process
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ÖZET

Hümanizm ve felsefi düşüncenin en güzel örneği olan Nizami
Gencevi'nin sanatı bugün sadece doğu ölçeğinde değil, dünya oryantal
çalışmaları, kaynak araştırmaları ve çeviri sanatının inceleme nesnelerinden
biridir. XII-XIII yüzyıllarda yaşamış olan bu Azerbaycanlı şairin ölümsüz
mesnevi ve şiirlerinin araştırılması, tanıtılmasının yanı sıra dünya bilimi ve
okuyucusuna ne zaman, nasıl tanıtıldığı da zamanımızda gündemde olan
konulardandır.
Tanınmış oryantalist ve Nizamişünas, tarihçi ve çevirmen olan
akademisyen Agafangel Krimsky (1871-1942), Nizami Gencevi'nin Batı
Avrupa'daki araştırmalarının tarihinin kapsamlı kronolojisini veriyor.
Krimsky'ye göre Batı Avrupa oryantalistleri, Nizami'yi daha çok 15. yüzyıl
tezkireçisi Devletşah Semerkandinın " Tezkiretü'ş-Şuarâ" eserinden
tanımışlar ve Nizami'nin kişiliğinden bahsederken çalışmalarını bu kaynağa
dayandırmışlardır.
Sunulan makale, akademisyen Krimsky'ye atıfta bulunularak Nizami
Gencevi'nin avrupa bilimine erken entegrasyon süreci üzerine bilgi
vermekte, gözlem ve karşılaştırmalardan belirli sonuçlar çıkarmaktadır.
Batı Avrupa bilimi Nizami Gencevi'ni ilk olarak XVII.Yüzyılda
Fransa'da yayınlanan "Bibliotheque Orientale" ("Doğu Kütüphanesi")
ansiklopedisi ile tanıdı. Lakin şairin kendisi ve eserleri hakkında daha
ayrıntılı bilgi XVIII-XIX yüzyıllar Avusturyalı tarihçi ve oryantalist,
diplomat, çevirmen, şair Joseph Frayer von Hammer Purgstal'ın (1774-1856)
"Geschichte der schönen Redekünste Persien" ("Fars şiirinin tarihi") adlı
eserinde verilmiştir. Araştırmalar, Batı ölçeğinde Nizami Gencevi
tetkiklerinin dörtyüzyıl yaşı olduğunu gösteriyor.
Fransız, Alman, Avusturya, İtalyan oryantal çalışmalarında Nizami
Gencevi'nin eserlerini inceleyen yüzlerce bilim adamı vardı. Ancak
birçoğunun edebî yorumlarında Nizami Gencevi'nin düşünce ve idealları,
poetik hakikatin tam olarak anlaşılmaması nedeniyle yüzeysel olarak ele
alınmış veya çarpıtılmıştır.
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Azerbaycan bilim adamlarının da belirttiği gibi Nizami, okuma ve
anlama açısından Ortaçağ'ın en zor yazarlarından biridir. Nizami'nin
anlaşılmasını zorlaştıran şey, şairin her satır ve her beyite birkaç anlam
katmanı yüklemesidir. Bu nedenle Nizami'nin başka bir dile yeterince
tercüme edilmesi de mümkün değildir.
Kanaatimizce, Nizami eserlerinin erken dönem Avrupa araştırmalarında
diğer Doğu şairlerine göre daha az ve daha hatalı analiz yapılmasının nedeni
budur.

Anahtar kelimeler: Oryantal çalışmaları, Aqafangel Krımskiy, erken
enteqrasyon süreci
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ŞİİRİN ALGI YÖNETİMİNDEKİ YERİ : NİZAMİ
GENCEVİ VE SÜLEYMAN ALİ ULUÇAMGİL
ÖRNEĞİ
Neriman SAYGILI
Muharrem ÖZDEMİR

1.Giriş
Çağımızın en vazgeçilmez unsuru haline gelen iletişim insan
ilişkilerinin de kökenini oluşturmaktadır.İnsanın özünde sadece içgüdüsel
davranış biçimleri değil mantığında yer aldığı davranış biçimleri yer
almaktadır. Büyük bir toplum içinde yaşamak, kişiler veya gruplarla sürekli
etkileşim halinde bulunmak bizleri belirli davranış biçimlerine yada sürekli
ilişkilere zorlamaktadır. Her insan sosyal ilişkilerin bir parçası haline
gelmektedir. Bilgi, inanç, ahlak, hukuk ya da gelenek ve göreneklerle
şekillenen insan, toplum içinde varoluş nedenlerini ve diğer insan ya da
gruplarla iletişim içinde olma becerisini kitle iletişim araçlarının katkılarıyla
da geliştirmektedir. Günümüzün sosyal medya unsurları ise bireyler
arasındaki hızlı iletişimi daha da hızlandırmış, özellikle görsel unsurların
yoğun bir şekilde kullanılması ile algı yaratma, algılama ya da etkinlik
kurmada çok başarılı bir hale gelmişlerdir.
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Tokgöz'e(1972) göre "iletişim,bilgi düşünce ve tutumların ortak
semboller aracılığı ile kişiler ya da gruplar arasında değiş tokuş edildiği bir
süreçtir."(s.33) Yani kişiler iletişim yolu ile yanlızca bilgilerini değil düşünce
ve tutumlarını da birbirlerine aktarmaktadırlar. Sanat ve edebiyat alanının
önemli unsurlarından olan şiir de bunlardan biridir. Yazarının duygu,düşünce
ve beklentilerini en ince ifadelerle dile getirerek toplumun ya da okurunun
beğenisine sunan şiir de algı yaratma ve kitleleri etkilemede çok önemli bir
iletişim unsurudur.
İletişim anlam arama çabasıdır. Karşılıklılık ve ortak algılama,
paylaşma gibi unsurlar en çok dikkat çekenlerdir.(Mutlu,1995) Bugün düne
göre çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Yarın ise çok daha farklı olacaktır.
Gelişen teknoloji tüm dünyayı ve evreni internet adı verilen iletişim ağı
aracılığı ile bir bilgisayar ekranına sığdırmıştır. Tuşlar yardımı ile kolayca
ulaşılan bu dünya iletişimin şeklini ve hızınıda geliştirmiştir. Bu durum
gelişmiş ülkeler için bir avantaj oluştururken az gelişmiş ülkeler için tehlike
oluşturmaktadır. Zira yeni teknikler ve teknoloji, yeni düşünce ve değer
sistemlerinin ve kültürlerinin yaygınlaşması için vazgeçilmez birer araç
olacaktır.
2. Şiir, şair ve algı
2.1. Şiir ve şair

Şiir edebi türlerden biridir. Eski devirlerde edebiyat sözü ile doğrudan
doğruya şiir anlaşılırdı. Eski çağların büyük edebiyatcıları çoğunlukla
şairlerdi. İlk roman, hikaye ve tiyatro eserleri de bu bakımdan manzum
sayılırdı. Zamanla şiir tamamen kendine has bir özellik kazandı. İlgili
dönemlerin edebi akımlarına uyarak şiir de çeşitli akımlarla kendini gösterdi.
Geçmişte Nazım ve Nesir şeklinde olabilse de günümüzde şairler şiirlerini
yazarken vezin ve kafiye kaidelerine de artık riayet etmemekte, şiir diline ve
yapısına büyük yenilikler getirmektedir.(Hayat Ansiklopedisi,1982)
Şairler kendi yaşam deneyimleri ve düşünce yapısına göre şiirlerini
kaleme alan kişilerdir. Kaleme aldıkları dizelerle kitleleri ve bireyleri etki
altında bırakarak onların algılarını ve beklentilerini etkilemektedirler. Gerek
duygusallık, gerekse mantık çerçevesinde kaleme alınan şiirlerle şairler
toplumları arkalarından sürüklemektedirler. Yaşamları sona erse de
yazdıkları ile sonsuza kadar yaşamayı başarırlar. Tıpkı Türk dünyası ve Azeri
Halkı için ölümsüz bir değere sahip olan büyük Azerbaycan şairi Nizami
Gencevi gibi.
Kıbrıs Türk halkı için çok önemli bir değer olan Süleyman Ali
Uluçamgil de yazdıkları ile derin iz bırakan şairlerden biridir. Şairler o
toplumun sesidir, gözüdür, gönlüdür. Gönül gözü ile yazdıkları o toplumun
kimliğini, yaşadıklarını, hayallerini ve değerlerini ortaya koyar. Uluçamgil'de
Kıbrıs Türkü'nü dizeleri ile yaşattığı gönül gözüdür.
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2.2. Algı

Algı, duyu organlarından beyine ulaşan verilerin yorumlanması ve
anlamlandırılması süreci olarak tanımlandırılmaktadır. Duyusal veriler
algılanmadan yada anlamdırılmadan tek başına fazlaca bir değer
taşımamaktadır. Aynı duygusal uyarıcılar farklı kişilerde farklı bir boyutta
algılanabilir.
Kişilerarası iletişim süreci ve ilişkilerimiz, kendimizi ve çevremizi nasıl
algıladığımızdan büyük oranda etkilenmektedir. Ayrıca algılar her zaman
gerçek dünyanın birebir yansıması değildir. Algısal hataların oluşmasında
etkili olan en önemli faktör, duygu durumudur. Zira kişilerarası iletişim ve
duygular birbirleri ile oldukça ilişkilidir. Kişinin duygusal durumu,
kişilerarası iletişim sürecini mutlaka etkilemektedir. Şairlerin şiirleri aracılığı
ile etkilemeye çalıştığı insan duygularını da amaçlanan algıyı yaratmaya
önemli bir vesiledir. Bu etkinin gücünün yoğunluğunda ise kültürlerin de
büyük etkisi olmaktadır.
M.Heidegger'e göre de modern çağda var olmak algılamaktır. Artık
dünya görselliğe bürünmüştür. Dünya artık bize gösterilen, sunulan bir
dünyadır. Yani bize gösterilen biçimde duymamız, tanımlamamız,
kavramamız, algılamamız ve yaşamamız gereken bir dünya haline gelmiştir.
Günümüz dünyasında büyük oranda algıların etkinliğinin söz konusu olduğu
düşünüldüğünde iletişim sürecinde önemli bir yeri olan bireyin algılarının
nasıl olduğu, dünyayı algılamak ve anlamlandırmak bakımından önemlidir.
Bu
noktada
algılar
ve
algıların
yönetilmesi
önem
kazanmaktadır.(Karabulut,2014)
Kişi yada kişilerin çevresinde gördüğü, hissettiği, duyduğu, kokladığı
ve tattığı herşey beyinde gerçekleşen bir dizi eylemler sonucu oluşmaktadır.
Algı kelimesinin kökü 'almak' dan türemiştir. İnsanların çevresinde yer alan
uyaranlara anlam verme, hatırlatma vb. duyguların bilinmesini sağlama
olarak ifade edilmektedir.(Arkonaç,1998)
Kişilerin zihinlerinde devamlılık gösteren bu algı süreci, ihitiyaçları
güdüleri ve tutumları etkilediği gibi ihtiyaçlar, güdüler ve tutumlar da algıyı
etkilemektedir.Bu nedenle insanların algılamaları farklı olmaktadır.
İhtiyaçları ve farklılıkları eğitim düzeyi, toplumsal ve kültürel etkenlerden
oluşmaktadır. Zira algılama algısal beklentilerin etkisi altındadır. Özellikle
içinde yetişen kültür ve inançlar da herkesin algılamasını ve beklentisini
farklılaştırabilir. Bu algılama herkesin kendi gerçeğini oluşturur.
Gerek simgesel, gerek görsel ve gerekse duygusal algı açısından Büyük
Azerbaycan Şairi Nizami Gencevi ve Kıbrıs Türkleri için çok önemli bir
değere sahip şehit ve şair Süleyman Ali Uluçamgil çok büyük bir değere
sahiptir. Onların şiirleri ve yaşam mücadelesi her iki halkın varlığı ve
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algılama açısından değeri çok önemli bir noktadır.
3. Büyük Azerbaycan şairi Nizami Gencevi ve Kıbrıs türkü genç

şair Süleyman Ali Uluçamgil
3.1. Büyük Azerbaycan şairi Nizami Gencevi

Nizami Gencevi doğum ve ölüm tarihleri üzerinden çok kesin bilgiler
olmasa da 1141'de Gence'de doğmuştur. Şairin asıl adının Cemaleddin Ebu
Muhammed İlyas Bin Yusuf olduğu bilinmektedir. Kaynaklara göre küçük
yaşta yetim kalmasına rağmen Nizami'nin astronomi, tıp, hukuk, müzik ve
matematik alanlarında mükemmel bir eğitim aldığı, Arapça ve Farsça'yı üstün
düzeyde öğrendiği ortaya çıkmıştır.
Doğduğu yer olan Gence'ye olan sevgisini ve Gence'li olduğunu ifade
eden bir çok mısra yazmıştır. Azeriler, 12.yy'ın en önemli mesnevi şairi
Nizami'yi Türk asıllı ve Milli şairleri olarak ilan etmektedirler. Penç Genç
adlı hamsesiyle ulaştığı şöhret nedeni ile Dünya'nın ilk büyük 5 şairinden
birisi kabul edilmektedir.
Yarattığı eserleri ile dünya ölçeğinde çok önemli bir şair olan Nizami,
hem Türk hem de İran edebiyatına çok derin etki etmiştir. Eserlerinin bir
yerinde;
"Benim atalarım ve dedelerimin hepsi Türktü, herbiri güçte sanki bir
Kurt'du" diyen Nizami'nin yaşadığı kültürel ortam Selçuklu, siyasi çatısı
altında birleşen Oğuzların yaşam alanlarıdır. Nizami'nin ününü Anadolu'dan
Orta Asya'ya Kafkaslardan Hint'e kadar ulaştırabilecek tek kültür şubesi o
dönemin çok önemli bu çoğrafyasına hakim olan Türk Kültürüdür. O
dönemin resmi dili Farsça olsa da siyasi olarak kontrol Türklerdedir. Zira
Nizami Orta Asya, İran, Kafkasya, Anadolu, Irak ve Suriye'yi tek bir siyasal
çatı bünyesinde bulunduran Selçuklu otoritesinin içinde yaşamaktadır.
Nizami Türk edebiyatındaki ilk Hamse yazarıdır. Henüz hayattayken
büyük ün kazanan Nizami'nin eserleri, İran, Türk, Arap ve Rus edebiyatına
tercüme edilmiş ve çok büyük etki yaratmıştır. Dünya çapında büyük bir ün
kazanmasına neden olan Hamse'si,1171'de yazdığı "Sırlar Hazinesi", 1180'de
yazdığı "Hüsrev ve Şirin", 1188'de yazdığı "Leyla ve Mecnun", 1196'da
yazdığı "Yedi Güzel" ve 1197-1209 arasında yazdığı "İskendername" adlı
mesnevilerinden oluşmaktadır. Kendisinden sonra gelen büyük şair ve
düşünürleri de oldukça etkilemiş olan Nizami'nin şiirlerini topladığı bir de
divanı olduğu bilinmektedir.
Nizami eserlerinde haksızlıktan nefret eden, insana ve insanlığa değer
veren, sevgi, hürriyet ve mesleği yücelten bir şairdir. Ayrıca kahramanlarına
çoban, bahçivan vb. çeşitli karakter elbiseleri giydirerek insanları eğitmeyi
amaçlamıştır.
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Eserlerinde Türkçe'deki deyim ve atasözlerini de bol bol kullanan
Nizami Gencevi, Vatan, toprak ve hayat gibi kavramları ilahileştirmiş,
hayatın anlamını insana ve insanlığa işlemiştir(Yılmaz,2010).
1209'da Gence'de vefat eden Nizami Türk, İran ve Dünya edebiyatı için
çok önemli bir şairdir. Azerbaycan ve Azeri Türkleri için de simgesel bir
öneme sahip olan Nizami Gencevi, adına etkinlikler düzenlenerek hem kim
olduğu hem de edebi eserlerin analiziyle algı açısından ne denli güçlü bir
karakter olduğu dünya kamuoyuna, yazın ve akademik yaşama anlatılmaya
çalışılmaktadır. Hazırlanan organizasyonlar ve düzenlenen akademik kongre
ya da sempozyumlar, Nizami Gencevi adının algı yönetimi açısından önemli
bir sunumunu oluştururken, sunulan bildirilerin ulusal ya da uluslararası dergi
ya da yazın hayatında yer bulması Büyük Azerbaycan şairi Nizami
Gencevi'nin günümüz gençlerinin beyinlerinde, gönüllerinde ve yaşamlarında
yer bulmasına katkı koymaktadır. Unutulması elbetteki mümkün değil ancak
hafızalarda sürekli varolmasını sağlamanın en önemli yollarından biri olan
algı yönetimi unsurları ile güncel de tutmak, hem bağlı olduğu milleti hem de
doğduğu ya da yaşadığı bölgeyi tekrar tekrar hatırlatmakta, duygusal bağı
olan kitleleri onure etmektedir.
Dünyanın ilk beş büyük şairinden biri kabul edilen Nizami Gencevi'nin
kim olduğunu ve milliyetini dünya kamuoyuna tekrar tekrar hatırlatmak ve
"benim şairim" algısını güçlendirmek de bu açıdan son derece önemlidir.
3.2. Kıbrıs Türkü Genç Şair Süleyman Ali Uluçamgil

Süleyman Ali Uluçamgil 28 Mart 1944 tarihinde KKTC’nin Girne
İlçesine bağlı Dağyolu (Fota) köyünde dünyaya geldi. Muhatar bir baba ve
öğretmen bir annenin oğlu olan Süleyman yaşadığı dönem içerisinde
Kıbrıs’taki İngiliz Sömürge İdaresinin eğitim sistemi etkisinde kalmadan,
milli duygularla yetiştirildi. Kız Kardeşi Dr. Hatice Özbek’in(2021)
aktardıklarına göre küçük yaşta İngiliz Sömürge İdaresinde okullarda
“Yaşasın Kraliçe Marşı” okutturulsa da annelerinin kendilerine milli
duyguları canlı tutacak şekilde İstiklal Marşı’nı okuttuğunu, sandıkta özenle
sakladığı Türk Bayrağını çıkartıp öptürdüğünü anlatmaktadır. Milliyetçi bir
anne babanın etkisiyle yetişen Süleyman Ali Uluçamgil’in daha
ilkokuldayken İngiliz Sömürge İdaresine karşı durmuştur. Ablası Süheyla
Vural’la(2021) yapılan mülakatta;
“Süleyman çok milliyetçi yetişen anneminde etkisinde kalan bir
çocuktu. Annem en küçük kardeşimiz olan Haticeyi pencere kenarına çıkartır,
İstiklal Marşını okutur. Bizlerede tekrar ettirirdi. Süleyman bunlardan o
kadar etkilenmiş olacak ki bir gün çıktı ansızın ilkokula gidip okulun tahta
pencere pancurunu kırıp içeri girerek duvarda asılı olan İngiliz Kraliçesinin
fotoğrafını indirip Atatürk’ün fotoğrafını asmış. Okulıun bahçesinde olan
İngiliz Bayrağını da indirip yerine Türk Bayrağını asmış. Bu olayı
| www.ejsr.org

Şiirin algi yönetimindeki yeri...

137

öğretmenleri öğrendiğinde kendisini çok dövmüştü. Fakat buna rağmen
Süleyman hiçbir şekilde dik duruşundan, inatla Türkiye’ye bağlılığından
vazgeçmedi.” demektedir.
Yine bu olaya şahit olan kız kardeşi Ayşe Tonguz Ayman’la(2021)
yapılan mülakatta anlatılanları destekleyici ifadeler kullanmakta ve;
“Süleyman’ın ansızın evin bahçesine İngiliz Bayrağı ile geldiğini evin
bahçesinde o bayrağı yaktığını gözlerimle gördüm” demektedir. İlk okuldan
itibaren milli bir duruş sergileyen ve İngiliz Sömürge İdaresine karşıt görüşle
yetişen Süleyman Ali Uluçamgil ortaokulu Bayraktar Ortaokulu’nda, liseyi
de Lefkoşa Türk Lisesi’nde (O dönemdeki adı ile Kıbrıs Türk Lisesi’nde)
tamamlamıştır. Orta eğitim hayatı boyunca Lefkoşa’daki ablası Süheyla
Vuralın yanında kalmıştır. Lise yıllarında Türkiye’den gönderilen
öğretmenlerinin onu keşfetmesi ve desteklemesi sayesinde Süleyman Ali
Uluçamgil’in edebi kimliğinin şekillendiği, onların etkisiyle daha erken bu
yönde algılarının açıldığı bilinmektedir. O dönemde lisede sınıf arkadaşı olan
Hüseyin Celal’le(2021) yapılan mülakatta, Türkiye’nin o dönemde en iyi
hocalarını Kıbrıs’a gönderdiğini, Süleyman Ali Uluçamgil’in de Türkiyeden
gönderilen ve hocaları olan Arif Nihat Asya, Hüseyin Gürtunca ve Zeki
Burdurlu’dan çok etkilendiğini belirtmektedir. Liseden mezun olmasının
ardından İstanbul Ünivesitesi Hukuk Fakültesine başlayan Süleyman Ali
Uluçamgil 1963 yılının aralık ayında Kıbrıs’ta “Kanlı Noel” olarak bilinen
olaylardan etkilenerek adaya dönüp savaşmayı istemiştir. Rumların EOKA
terör örgütü vasıtasıyla Türkleri ada üzerinden yok etmek için hayata
geçirdiği “Akritas Planı” çerçevesinde bir çok Kıbrıs Türkü evinden
barkından olmuş, kaçırılıp katledilmiş ve yaşanan olaylar sonucu Kıbrıs
Türkü 11 yıl baskı, zulm ve yaşadığı topraklardan uzak kalmıştır. Haliyle
milli duygularla yetişen Süleyman Ali Uluçamgil’i bu olaylarda çok
etkilediği için 21 Ocak 1964 tarihinde eğitimini yarıda keserek adaya geri
dönmüştür. Ailesine bile haber vermeden adaya dönen Süleyman Ali
Uluçamgil’in Kıbrıs’ta Rum saldırılarına karşı koymak için kurulan Türk
Mukavemet Teşkilatı (TMT) yetkilileri ile görüşerek 15 arkadaşıyla birlikte
Beşparmak Dağlarındaki mevzilere gittiği ve orada Rumlara karşı arkadaşları
ile birlikte mücadele verdiği bilinmektedir. 1964 yılı Mart ayında Ada’ya
Barış Gücü getirilmesi kararının ardından ailesi tarafından tekrardan eğitim
için Türkiye’ye gönderilen Süleyman Ali Uluçamgil Türkiye’ye gider gitmez
yine arkadaşlarıyla birlikte geri Kıbrıs’a dönerek Erenköy’e çıkmıştır. Beş
yüzün üzerinde öğrencinin eğitimini yarıda bırakarak Erenköy’deki Milli
Mücadeleye katıldığı bilinmektedir. Süleyman Ali Uluçamgil’de bunlardan
birsidir. Kız kardeşi Dr. Hatice Özbek’le yapılan mülakatta (2021), Süleyman
Ali Uluçamgil’in eğitimini yarıda kesip adaya dönerken kitaplarını ve çeşitli
eşyalarını satarak geride kalan ünivesiteli kızlara harçlık olarak verdiğini
aktarmaktadır. 21 Temmuz 1964 tarihinde Mofsili Rum Köyünden aldıkları
hediye paketi şeklindeki tuzaklamayı Erenköy’de kaldıkları koğuşta açması
sonucu Süleyman Ali Uluçamgil arkadaşı Salahi ile birlikte şehit olmuştur.
Şiir yazmayı seven, ölünceye kadar şiir yazmaya devam eden Süleyman Ali
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Uluçamgil’in geride bıraktığı tüm çalışmalarını en yakın arkadaşı Orbay
Deliceırmak bir toplayarak “Süleyman Uluçamgil- Bütün Eserleri” isimli
kitap olarak yayımlamıştır. Orbay Deliceormak’la (2021) yapılan mülakatta;
“Süleyman, inantcı, dediği dedik, milliyetçi bir gençti. Kendisine
Erenköy’de havancı ol demşiler. Fakat o atacağı havan mermisinin nereye
düşeceğini bilmediği, çocukların veya kadınların ölmesini istemediği için
böyle bir görevi reddetmişti. Kendisi ise hain bir tuzaklama sonucu maalesef
şehit oldu. İnsani yönü çok ağır basan bir arkadaşımızdı. Yaşasaydı Kıbrıs’ın
Nazım Hikmet’i olacaktı.” demektedir.
Araştırmacı yazar İsmail Bozkurt’la(2021) yapılam mülakatta;
“ Süleyman Ali aramızdan erken ayrılan, yaşasaydı bizlere daha çok
şey katacak olan bir gencimizdi. Onun milli duygularla yetişmesinde hem
ailesinin hemde öğretmenlerinin büyük katkısı oldu. Aynı zamanda yaşadığı
ortamda zaten böyle yetişmesine müsaitti. İngiliz Sömürge İdaresi her sabah
Yaşasın Kraliçe marşı okutsada bizim o dönemdeki öğretmenlerimiz bize
Türk Bağrağını sakladıkları sandıktan çıkartır öptürür, İstiklal Marşını
okuturdu. Dolayısıyla böyle bir dönemde yetişti. Lisede öğretmenlerinin onu
erken keşfedip ortaya çıkarması bu eserlerin erken yaşlarda ortaya çıkmasını
sağladı.” demektedir.
Yaşadığı dönem içerisinde bir çok eserinde İngiliz Sömürge İdaresine
başkaldırı, Türkiye sevgisi, özgürlük özlemi, ölüm ve aşk vb. konuları
şiirlerine aktardığı, yarım kalan romanının, mektuplarının ve sahne
çalışmalarının olduğu görüşmektedir(Deliceırmak,1998).

4. Şiirin algı yönetimindeki yerine yönelik Süleyman Ali Uluçamgil

şiirinin analizi
Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Süleyman Ali Uluçamgil’in
ömleden önce nöbet tuttuğu mevzideki mermi sandığına dahi şiir yazdığı o
dönemde Erenköy’de yer alan arkadaşı Hüseyin Celal’in de anlattıklarından
bilinmektedir. Onu en çok etkileyen Lefkoşa Türk Lisesindeki hocası Arif
Nihat Asya, Hüseyin Gürtunca ve Zeki Burdurlu’dur. Milli yönünün de, edebi
yönünün de bu bağlamda geliştiği bilinmektedir. Şiirlerinde sıklıkla
Anavatan olarak gördüğü Türkiye’ye seslendiği, İngiliz Sömürge İdaresinde
başkaldırdığı görülmektedir. Bu bağlamda, 27-28 Ocak 1958 tarihinde
Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge İdaresi tarafından şehit edilen 7 Türk’e yönelik
yazmış olduğu Atatürk’e adlı şiir’de(Deliceırmak,1998, s.77)
“27-28 Ocak 1958’de İngilizler
7 Silahsız Türkü öldürdüler
Hürriyet İsteyenler şehit oldular
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Ateş açmak için emir verenlerin
Parmakları 40 yıl önce Çanakkale’de kalmıştı.
İşte bu şiir o günden sonra yazılmağa başlandı.”
demektedir. İngiliz Sömürge idaresinin baskı ve zülmünün yanında
başkaldırıyı aktardığı bir çok şiirinde yaşananların temel sebebinin
Çanakkale’de İngilizlerin hezimete uğramasını göstermektedir. Şiirlerinde;
“İşte Azgan Anglo-Sakson Sömürgecileri, Şiş süngüleriyele aramızda” dediği
İngiliz İdaresine hem yürüyüşlere katılarak hemde şiir yazarak karşı durduğu
görülmektedir. Aynı zamanda o dönemdeki Kıbrıs Türkü’nün yaşamını da
başka bir şiirinde (Deliceırmak,1998, s.80);
“Benim doğduğum köylerde
Türkçe konuşurdu bütün insanlar
Türkçe günaydın demek vardı
Güneşe karşı sokaklarda
Şükretmek vardı besmeleyle”
yazmıştır. Yaşamı, kültürü, özlemi, aşkını kaleme aldığı şiirlerinde
gönül memleketim dediği ve özgürlüğünü sadece onun sağlayacağına
inandığı Türkiye’ye seslendiği görülmekte, özgürlüğe hasretini
aktarmaktadır. Bu bağlamda “Unutmayacaksın Bilirim” isimli şiirinde
Türkiye’ye(Deliceırmak,1998, s105);
“Bilirim Görüyorsun Türkiyem
Kendi ellerindeki gururlu sıcaklığı
O sana hasret sıcak ellerde
Sen özgür yaşabtılarımızın sembolü
Orta-Asya çocuklarının yüzünü ak çıkartan
Türkiyem
Unutmamalısın bizleri
Unutmayacaksın bilirim”
diye seslenmiştir. Bu bağlamda tüm özgürlük mücadelesinin başarıya
ulaşmasını sağlayacak tek kurtuluşu getirecek ülke olarak Anavatanım dediği
Türkiye Cumhuriyeti’ni gördüğü gözlemlenmektedir. Özgürlüğe özlemini ve
kurtarıcı olarak gördüğü Türkiye’ye seslenişini bir başka şirinde
ise(Deliceırmak,1998, s115);
“Ağlamak gelir içimden ağlamalıyım
Tüm umutlarım tükenmeden umut yolla bana
Özgür topraklarda yaşıyan yurttaşlarım,
Mutlu kıl beni biricik Türkiyem
Seziyorum, damarlarım çatlıacak senin sevginden
Ve üstünde yaşadığımız susuz toprağa,
Özgürlüğe ağlıyorum.”
diye seslenerek özlemini, beklentilerini aktarmıştır. Şiirlerinde ölümü
yazdığı, hayallerini satırlarına aktardığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda
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Süleyman Ali Uluçamgil’in Kıbrıs Türkü’nün yaşam tarzı ile beraber
özlemlerini de şiirlerine taşıdığı görülmüştür. Şiirleri vasıtasıyla o dönemden
günümüze aktardığı bilgiler analiz edildiğinde şiirin o dönemde yaşananları
ve toplumsal algıyı aktarmak bakımından ne kadar önemli olduğu
gözlemlenmektedir.
5. Değerlendirme ve sonuç

İletişim sürecinin hız kazandığı ve dijitalleşmenin salgın süreciyle
birlikte hayatımıza hakim olduğu günümüz dünyasında algı yönetimi daha da
büyük bir önem kaznamış durumdadır. Bu bağlamda kurgulanan cümlelerle
ve manipüle edilmiş enformasyon akışıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Dijital
mecralarda yanlışın doğruyla sıklıkla karıştırılıp verildiği, kirli enformasyon
akışı içinde maalesef bilinen gerçekliklerin de yeniden kurgulandığı
görülmektedir. Özellikle yakın tarihte savaş vermiş ve haklı davasını
savunmuş Kıbrıs Türkü’nün yaşadıklarını anlatan şiirler doğru algı yönetimi
açısından büyük önem arz etmektedir. Günümüz düyası Kıbrıs’ta yakın
tarihte yaşananları “Türklerin İşgal Sorunu” olarak göstermektedir. Oysaki o
dönemdeki basın ve edebi eserler analiz edildiğinde sorunun temellerinin
neye dayandığı görülmektedir. Hal böyle oluncada o dönemde yaşamış olan
insanların özel anılarının kayıt altına alınması, yazılan eserlerin analiz
edilmesi ve görselliğin hakim olduğu dijital mecralar için görsel çalışmalar
yapılarak yanlış algının önüne geçilmesi gerekmektedir. Son yaşanan olaylar
ışığında bu tür çalışmaların ne kadar büyük önem arz ettiği bir kez daha
görüşmüştür. Yaşanan olaylar günümüz dünyasında farklı yansıtılmak
istensede Bir Rum-Yunan istilası olduğu, dünyanın ada üzerinde yakın tarihte
yaşananlara gözlerini kapadığı görülmektedir. Bu bağlamda yapılan
çalışmalarla maalesef yeni yetişen nesle bilerek ve isteyerek yanlış
aktarılmakta ve süreç yanlış algıyla yönetilmektedir. Doğru algı yönetimi
açısından yaşamış olan şaairlerin, döneme hakim olan yazarların hayat
hikayeleri kayıt altına alınmalı, dijital medya ve diğer kitle iletişim araçları
vasıtasıyla belgeselleştirilerek kitlelerle buluşturulmalıdır. Aksi halde hem
yanlış algının oluşumunda başarılı olunacak hemde toplumun kendi kültürel
bağlarının hasar görmesi kaçılılmaz olacaktır.

Açıklama bildirimi
Yazarlar herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bildirmemiştir.
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ÖZET
Algı insan yaşamını etkileyen bir unsurdur.Doğru iletişim kurabilmek
ve doğru seçimlerle bireyler arası etkileşimde yer alabilmek için algı
yönetiminin tüm unsurlarının iyi tanınması ve iyi kullanılması
gerekir.Teknolojinin son derece etkin olduğu insan yaşamında doğru algıyı
yaratmak ve yaşananları, olayları, çevreyi kısaca hayatı doğru algılayabilmek
için kitle iletişim araçlarını çok iyi kullanmak gerekir.
Günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmayan ama tarihimizde iz
bırakan iki değerli şairin algı yönetimi açısından analizi bu çalışmanın özünü
oluşturmaktadır.Büyük Azerbaycan şairi Nizami Gencevi ve Kıbrıs Türkü
açısından önemli bir yere sahip olan şair Süleyman Ali Uluçamgil bu
çalışmanın inceleme konularını içermektedir.
Anahtar kelimeler: Algı,Şiir ve Şair,Nizami Gencevi,iletişim
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Giriş
Ədəbiyyat insanda zəngin hisslər yaradır, qəlbini incələşdirir,
zövqünü artırır, bir sözlə tərbiyə edir. Ədəbiyyatın geniş tərbiyəvi
əhəmiyyətə malik olmasının nəticəsidir ki, ümumtəhsil məktəblərinin tədris
planında ədəbiyyat təlim fənni kimi lazımi yer tutur.
“Qüdrətli tərbiyə vasitəsi olan bədii söz sənətimiz şagirdlərin mənəviestetik tərbiyəsini, xalqın ədəbi-mədəni irsini, tarixi keçmişini,
mübarizəsini, adət-ənənələrini öyrənmək üçün mötəbər mənbə, etibarlı
qaynaqdır”(1). Söhbət xalqın mədəniyyətinin tarixi inkişafından getdikdə
ədəbiyyatı bu prosesdən ayrı təsəvvür etmək olmaz. Şagirdlərdə xalqın
tarixi, onun adət-ənənəsi, mədəniyyəti haqqında təsəvvür yaratmaqda
ədəbiyyat tədrisinin üzərinə çox ciddi vəzifə düşür. Bu onunla izah olunur
ki, ədəbiyyat ayrı-ayrı dövrlərdə baş verən ictimai hadisələrə nəinki laqeyd
qalmır, əksinə, həmin hadisələri özündə əks etdirir, onun güzgüsünə çevrilir,
tarixin yol yoldaşı olur.
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Xalqın tarixi inkişafı barədə məlumat vermək işində ədəbiyyatın rolu tarix
elmindən az deyil. Bu cəhətdəndir ki, bədii ədəbiyyat, görkəmli söz
sənətkarlarının əsərləri xalqın tarixini öyrənmək üçün çox mühüm
vasitələrdən hesab edilir.
Zaman göstərir ki, o sənətkarların yaradıcılığı daim öz aktuallığını
qoruyub saxlayır ki, onun əsərlərində milliliklə yanaşı, bəşəri dəyərlər də
əksini tapmış olsun. XII əsrdə yaşayıb-yaradan, əsərlərinə daim müraciət
edilən və bu gün, XXI əsrdə anadan olmasının 880 illiyi qeyd olunan dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi də belə sənətkarlardandır. Qüdrətli söz və
fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi
keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti
kimi müstəsna əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının
prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci il respublikamızda
“Nizami Gəncəvi ili” elan edilib.
N.Gəncəvi istedadı ilə istər öz dövründə, istərsə də özündən sonrakı
dövrdə yaşayıb-yaradan şairlərdən həmişə yüksəkdə durmuşdur. Alman şair
və mütəfəkkiri Y.V.Höte onu “Poeziyanın allahı” adlandırmışdır. Nizami
yaradıcılığının nüvəsini humanizm təşkil edir. Əsərlərində bəşəri ideyaları
— ədaləti, sülhü, insanlığı təbliğ etməsi onu daim müasirləşdirir,
ümumbəşəri edir. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə Nizaminin əsərləri
dünyanın hər yerində təbliğ və tədris olunur.
Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının öyrədilməsi
Azərbaycanda orta ümumtəhsil məktəblərinin ədəbiyyat kursuna 1938/39cu tədris ilində daxil olmuşdur. Onun irsinin tədrisi 80 ilə yaxın ümumtəhsil
məktəblərində tədris olunması bu sahədə tədqiqatların aparılmasına rəvac
vermişdir: M.Mahmudov “Orta məktəbdə Nizami Gəncəvinin
öyrədilməsinə dair”, “V sinifdə Nizami Gəncəvinin “Sultan Səncər və qarı”
əsərinin öyrədilməsi haqqında”, “VII sinifdə Nizami Gəncəvinin “Xeyir və
Şər” hekayəsinin tədrisi təcrübəsindən”, S.Ə. Rüstəmova “Nizami
yaradıcılığının öyrənilməsi və şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi”, Ş.A.
Mikayılov, A.A. Səmədov, Ş.H. Məmmədov, S.Ə. Rüstəmova, A.M.
Bəkirova “Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının ümumtəhsil
məktəblərində tədrisi məsələləri” və s.
Müxtəlif dövrlərdə onun “Sirlər xəzinəsi” (“Kərpickəsən kişinin
dastanı”, “Nuşirəvanla vəziri və bayquşların söhbəti”, “Sultan Səncər və
qarı” hekayələri), “Yeddi gözəl” (“Fitnə” və “Xeyir və Şər” hekayələri),
”İskəndərnamə”, “Leyli və Məcnun” (“Şahın dostluğu”, “Oğlum
Məhəmmədə nəsihət”), “Xosrov və Şirin” əsərləri tədris olunub və bir
müddətdən sonra çıxarılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, “Xosrov və Şirin”
poeması 50 ildən çox fasiləsiz olaraq tədris edilib.
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Bu gün ümumtəhsil məktəblərində N.Gəncəvinin: VI sinifdə “Sirlər
xəzinəsi”ndən “Yaralı uşağın dastanı” və sinifdənxaric oxu kimi “Ovçu ilə
itin və tülkünün hekayəti”, VIII sinifdə “Sirlər xəzinəsi”ndən “Sultan Səncər
və qarı”, sinifdənxaric oxu kimi “Zalım şahla düz danışan qocanın
hekayəti”, X sinifdə “N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı” və
“İskəndərnamə” poeması tədris olunur.
Nizami yaradıcılığı istər mövzu, istərsə də məzmun baxımından o
qədər zəngin və rəngarəngdir ki, təlim prosesində onu tam əhatə etmək
qeyri - mümkündür. Odur ki, şairin əsərlərindən parçalar həm təlim
materialı kimi, həm də sinifdənxaric oxu kimi tədris edilir. Eləcə də onun
əsərlərinə fakültativ məşğələlərdə, sinifdənkənar tədbirlərdə də müraciət
edilir.
Şair öz dövründə dünyəvi səciyyə daşıyan elmi anlayışları poetik
üslubda çox məharətlə ifadə etmişdir. Onun əsərlərində müxtəlif elm
sahələrinə fizika, astronomiya, kimya, tarix, fəlsəfə, tibb və s. aid zəngin
məlumat verilir. Bu isə təkcə ədəbiyyat fənninin tədrisində deyil, digər
fənlərin tədrisində də Nizami irsinin öyrədilməsinə imkan verir. Bunlara
istənilən qədər misal göstərmək olar. Məsələn, fizika ilə bağlı:
Maqnit olmasaydı eşqin əsiri,
Çəkməzdi özünə dəmir zənciri.
Kəhrəbanın eşqə düşməsə canı,
Belə cəzb etməzdi quru samanı.
Dünyada gövhər var, daş var nə qədərOnlar nə bir saman, nə dəmir çəkər.
Bu saysız-hesabsız maddələr yenə
Bax, gör meyl edirlər mərkəzlərinə...
Kainatda hər şey cəzbə bağlıdır,
Filosoflar bunu eşq adlandırır. (“Xosrov və Şirin”)
Böyük şair nümunə kimi verilən parçanın hər beytində bu gün də
təkzibolunmaz həqiqətləri poetik dillə söyləyir. Maqnitin, kəhrəbanın
xüsusiyyətləri deyilir, cazibə qanunu, mərkəzəqaçma qüvvəsi kimi elmi
məsələlərə toxunulur.
Yaxud “Sirlər xəzinəsi” əsərində “Könül dünyası və onunla sirdaşlıq”
başlığı altında parçada anatomiya elmi, insanın daxili orqanları haqqında
maraqlı məlumat verdiyini aşağıdakı misralarda aydın görmək olar:
Yeddi xəlifə gördüm bir kaşanə içində.
Yeddi macəra vardı bir əfsanə içində.
Könül mülkü göylərdən daha geniş, əngindi.
Sakinləri bəxtiyar, neməti də zəngindi.
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Günortanın sultanı baş tərəfdə əyləşib.
İlıq nəfəs sahibi közərməkdən keyləşib.
Qızıl atlı süvari qarşısında baş əyir,
Yaqut qəbalı əsgər ondan zəfər diləyir.
Acıdil, cavan cəsus hər an hazırdır ova.
Qüssəli qara kələ qorxudan düşüb lova.
Bərədə pusqu quran bir kəməndatan da var,
Gümüşdən zirehlənib misbədən pəhləvanlar.
Şair yeddi xəlifə dedikdə, yeddi bədən üzvünü nəzərdə tutur: ilıq
nəfəs sahibi ─ ağ ciyər; qızıl atlı süvari ─ ürək, yaqut qəbalı əsgər ─ qara
ciyər, acıdil, cavan cəsus ─ öd kisəsi, qara kələ- dalaq, kəməndatan ─
mədə, misbədən pəhləvanlar ─ böyrəklər.
Nizaminin yaradıcılığının tədrisi zamanı onun əsərlərinin leytmotivini
təşkil edən ana dilinə sevgi, humanizm, əxlaq, vətənpərvərlik, böyüklərə
hörmət, qadına ehtiram, sədaqətlilik və s. kimi mənəvi keyfiyyətlər xüsusi
olaraq vurğulanmalı, onun əsərlərindən qeyd edilən keyfiyyətlərə dair
nümunələrin seçilməsinə şagirdlər cəlb edilməlidir. Bu zaman şagirdlər
ədibin əsərlərini mütaliə etməklə bərabər, həmin mənəvi keyfiyyətləri də
əxz etmiş olur.
Ana dilinə sevgisi olan şair niyə fars dilində yazmalı olub? Hər kəsi
düşündürən bu sualın cavabını şair “Leyli və Məcnun” poemasıda poetik
dildə vermişdir.
“Ey söz dünyasına hakim Nizami,
Qulluğa məhrəmsən, tut ilticamı.
Səhər yuxusunun pərdəsini at,
Yenə söz oynadıb bir sehr yarat...
İstərəm Məcnunun böyük eşqinə,
Bir söz xəzinəsi açasan yenə.
Bakirə Leyli tək ey böyük ustad!
Şeirdə iki-üç bakir söz yarat...
Bu təzə gəlinə çəkəndə zəhmət,
Fars-ərəb dilində vur ona zinət...
Türk dili yaramaz şah nəslimizə,
Əskiklik gətirər türk dili bizə...
Dahi Nizaminin əsərindən gətirilən bu misralarda iki mühüm detal
diqqəti cəlb edir: bir tərəfdən Şirvanşahlar sarayının hakimi Axsitan
Nizaminin böyük, qüdrətli sənətkar kimi söz dünyasına hakim kəsildiyini
deyir, Məcnunun eşqini sənət dilinə çevirməyə ancaq onun qadir olduğunu
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təsdiq edir, digər tərəfdən Nizaminin mənsub olduğu xalqın ana dilinin, türk
dilinin “şah nəslinə” əskiklik gətirəcəyindən qorxur, onun fars dilində
yazılması tələbini irəli sürür. Bu fikir o dövr üçün xarakterik olan tarixi bir
proses getdiyini – fars dilinin şeir, sənət dili səviyyəsinə qalxdığını göstərir.
Şairin ifadə etdiyi “Bu təzə gəlinə çəkəndə zəhmət”, “Fars-ərəb diliylə vur
ona zinət” fikri bir adamın istəyi, arzusu deyildi. Şair qarşısında şahın
qoyduğu tələb, tarixi dövrün tələbi idi. Bu tələbin qarşısında şairin
söylədiyi:
Qulluq həlqəsinə düşdü qulağım,
Qan vurdu beynimə, əsdi dodağım.
sözləri isə şairin şəxsində türkcə danışan adamların həmin dövrdə
yeridilən dil siyasətinə qarşı münasibətini ifadə edir. Bir cəhəti də nəzərdən
qaçırmaq olmaz ki, mənsub olduğu xalqın dilində yazmaq hələ millilik
demək deyildir. N.Gəncəvi öz əsərlərini, “Xəmsə”ni fars dilində yazmışdır.
Ancaq həmin əsərləri, bütövlükdə Nizami yaradıcılığını milli kökdən, milli
koloritdən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyildir.
Nizaminin bütün əsərlərində Azərbaycan xalqının milli
xüsusiyyətlərinə, əxlaq normalarına sədaqət, hörmət və məhəbbət diqqəti
cəlb edir və oxucunun marağına səbəb olur. Bu fikri təsdiqləmək üçün şairin
əsərlərindən istənilən qədər nümunə gətirmək mümkündür. Məsələn;
“Xosrov və Şirin” əsərində Xosrovun anadan olmasını şair belə nəql edir:
Nəsli ta itməsin qoca dünyadan,
Bir övlad istədi böyük xudadan.
Xeyli nəzir verdi, bir xeyli qurban,
Nəhayət lütf etdi allah bir oğlan.
Nəzirlə, qurbanla övlad tapmaq ənənəsi xalq arasında indi də yaşayır.
Gənclərə amal uğrunda mübarizə aparmaq, öz haqqını, milli mənliyini
dərk etmək, zəhmətsevərlik, gözəlliklərini duymaq və s. kimi əxlaqi
keyfiyyətlər aşılanır. İnsan ləyaqətinin uca tutulub qorunması Nizami
Gəncəvi yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Şairin elə əsəri yoxdur ki, orada
insan ləyaqətinin forması mühüm bir problem kimi irəli sürülməsin.
Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün şairin “Leyli və Məcnun” poemasından
aşağıdakı misralara nəzər salaq.
Neçin alçaqlara boyun əyirsən ?
Oyuncaq olursan namərdlərə sən ?
Nə üçün boynuna min yük alırsan ?
Zalımın zülmündən razı qalırsan ?
Qəlbi yumşaqlığı bir dəfə unut,
Çiynini dağ kimi ucalıqda tut!...
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Və yaxud da bibisi Məhinbanunun Şirinə verdiyi öyüddə “insanın
özünə dəyər verməsi ən böyük ucalıqdır” fikri əksini tapmışdır.
Görsə ki, vəfalı, ismətli qızsan,
Elçi göndərəcək adətlə, inan.
Adın bu dünyada namuslu qalar,
Olarsan cahanda böyük hökmdar
(“Xosrov və Şirin”)
Nizami Gəncəvinin əsərlərində gənc nəslin tərbiyəsi məsələlərinə də
xüsusi diqqət yetirilir. Məsələn, o, ”Leyli və Məcnun“ əsərində “Oğlum
Məhəmmədə nəsihət” şeirində kamil insan obrazı yaratmışdır. Şeirin tədrisi
zamanı şagirdlərlə mətn üzrə iş aparılır. Şeirdən əsas fikri ifadə edən
beytlərin seçilməsi tapşırılır və sonra müzakirə təşkil edilir. Şeirdən seçilmiş
beytlərə dair nümunələr:
Ucalmaq istəsən bir kamala çat
Kamala ehtiram göstərər həyat.
***
Elə ki, böyüdün, belədir qayda,
Atanın adından sənə nə fayda.
***
Bir elm öyrənmək istədikdə sən
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
***
Kamil bir palançı olsa da insan
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
***
Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək,
Bir insan əiboş gəzməsin gərək.
Bu kiçik şeir parçasında elmə, əməyə məhəbbət böyük ustalıqla ifadə
olunduğundan şagirdlər dərk edirlər ki, nəsihət təkcə şairin oğluna deyil,
bütün yeniyetmələrə aiddir.
Nizami qəhrəmanlarının mənəvi keyfiyyətlərindən biri də
vətənpərvərlikdir. Şirin Xosrovun vətənini düşmən (Bəhram Çubinin)
hücumundan xilas etdikdən sonra məhəbbətdən danışmağı lazım bilir.
Burda sən mənimlə keyf edə-edə
Qorxuram şahlığın əlindən gedə.
Xəyalında varsa yenə şah olmaq,
Əfsus ki, tezliklə gərək ayrılaq.
Bu dövlət əzəldən nəslinizdədir,
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Çox eyb olsun indi, əlindən gedir.
Burada Xosrova müraciət olunsa da, hər bir gənc üçün örnək ola
biləcək öyüddür. Belə bir ruhda böyüyən gənc vətəninin düşmən tapdağı
altında olmasına razı ola bilməz. Təlim prosesində Nizaminin illər öncə
səsləndirdiyi bu fikri II Qarabağ müharibəsi ilə əlaqələndirmək
məqsədəuyğundur. Məhz belə vətənpərvər oğulların sayəsində Qarabağ
döyüşlərində qələbə qazanıldı.
Doğruluq, düzlük, böyüyə, qadına hörmət və ehtiram və s. kimi
cəhətlər də Nizami yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Məsələn şair “Yeddi
gözəl” poemasında yazır.
Doğruluq yaxşıdır, uymayın yada
Bircə düzlükdədir nicat dünyada.
Sağ qulaq düzlükdən eyləsə həzər,
Bir çox sol qulaqlar çəkəcək zərər.
“Nizami poeziyası elə qüvvətli tərbiyəvi məzmuna malikdir ki, onuduyan
bu təsir altına düşməyə bilmir.
Yaxşılıq etməsən əgər insana,
Böyüklük şərəfi verilməz sana.
***
Quyuya salsan da yaxşılığı bil,
Yenə qayıdacaq, o itən deyil.” (1)
Nizami Gəncəvi yaradıcılığına xas olan bu gözəl əxlaqi keyfiyyətlər
onun həyat və yaradıcılığının ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin
əhəmiyyətliliyini, şagirdlərin hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi
formalaşmasında mühüm rola malik olduğunu təsdiqləyir.
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY

The article covers the teaching of Nizami Ganjavi's creativity in
literature classes in Azerbaijan's secondary schools. The article also
highlights the importance of literature in shaping the younger generation and
its importance in educational plans for universal schools as subject. It’s
shown that the historical and cultural development of each nation is reflected
in its oral and written literature. Because literature is produced and reflected
in the historical process that people live. To study the history of each nation,
the traditions that belong to it, and its psychology, you need to look through
the works of poets and writers of that era. In this regard, literature plays a
vital role in shaping the younger generation as individuals.
The article notes that, the artist's creativity is considered up-to-date
if his works reflect not only nationality but also human values. One of such
artists is the great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi, who lived in the 12th
century and is now celebrated for 880 years in the 21st century. Nizami's
creativity has always been studied and preached not only in Azerbaijan but
also in various countries around the world.
The article shows that many scientific papers have been written on
the subject of life and creativity in Nizami Ganjavi. İn the article is frequently
refered to those works. The author explained the reasons for the preaching
and teaching of the Nizami heritage today, emphasizing the moral qualities
of love, humanism, morality, patriotism, respect for adults, respect for
women, loyalty, and so on and tried to base his opinion with examples from
the poet's works.
The article also echoes the poet's work on "Khamsa" in secondary
schools, as well as his methods of teaching his lyrics.
Keywords: National feature, creativity, teaching literature, moral
quality, research
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Giriş
Səlcuqlular dönəmi öz yeniləşdirici gücünə və böyük tarixi
missiyasına görə dünya şərqşünaslığında «dönüş çağı», «transformasiyalar
dönəmi», «köklü dəyişmələr dönəmi», «çox önəmli və olaylarla zəngin
dönəm», «intibah, dirçəliş çağı» və başqa adlar qazanmışdır. Böyük
Səlcuqlu İmperiyası tərkibində olmuş ölkələr, bölgələr üçün bu dönəmin
özümlü adları və dəyişik dövrləşməsi mümkündür. Belə ki, keçən yüzilin
ortalarından Azərbaycanın sənət tarixi üçün həmin dönəm, dahi şair Nizami
Gəncəvinin adı ilə bağlı daha çox «Nizami dönəmi» kimi tanıdılmışdır.
Səlcuqluların hakimiyyətə gəlməsi ilə doğu müsəlman dünyasında baş
verən sosial-iqtisadi və mədəni gəlişmənin şahidi olmuş Nizami Gəncəvinin
aşağıdakı misralarında bu irəliləyişin səbəbi yığcam əks olunmuşdur:
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Türklərin dövləti ona görə ucaldı ki,
Məmləkətdə ədalət hakim oldu. (Sirlər xəzinəsi, s.101)
Nizami Gəncəvi (1141-1209) dahi şair və mütəffəkir – düşünər kimi
bütün Səlcuqlu dönəmi ədəbiyyatının fenomenidir. Onun əsərləri təkcə
əlçatmaz bədii-estetik gücünə görə deyil, dönəmin bütün elm və sənət
sahələri üzrə zəngin bilgilərinə görə də zaman-zaman çoxsaylı uzmanların
diqqətini çəkmişdir. Ulu şairin bu məsələ ilə bağlı dedikləri daha dəyərlidir:
Hər bir elmdə mən bir dəftər bəzəmişəm.
Hər bir incə fikir üçün tez qələmə əl atmışam.
Hər bir elmdən mən ziya almışam
Hər bir elmdə mən əvəzsizəm (İskəndərnamə, s.45)
Belə əvəzsiz elm dahisinin bilim universallığı bugün də heyrət
doğurur. Bu səbəbdən Azərbaycan mədəniyyətinin tam bir mərhələsinin
«Nizami dönəmi» adlandırılması təbii olduğu qədər də elmi xarakter daşıyır.
Nizami dönəminin xronoloji çərçivəsi XI yüzillə XIII yüzilin ortaları
arasındakı 200 illik tarixi tutur. Belə ki, bu illər Nizami fenomeni
yetişdirmiş ictimai-siyasi və mədəni ortamı, eləcə də onun ən yüksək
durumunu daha gerçək və dolğun əks etdrir. İrəli sürülən bu dövrləşmə orta
əsr Azərbaycan memarlığının gəlişimə mərhələləlri ilə də uyğun gəlir – bu
dönəmin Azərbaycan memarlığında istər öncəki, istərsə də sonrakı çağların
üslublarından aydın fərqlənən özümlü bədii üslub formalaşmışdır.
Memarlar haqqında bilgilər
Orta əsr Azərbaycan şairlərinin əsərlərində memar və memarlıq
haqqında söylənmiş tək-tək misralara, yığcam deyimlərə tuş gəlmək olur:
Nəsiminin «Fəzl həqdir, Fəzl həqdir, Fəzl həq-memarımız» misrasında
olduğu kimi. Bu baxımdan Nizami Gəncəvi yaradıcılığı istisna təşkil edir.
Onun qələmə aldığı dastanlarda şəhərlər və memarlıqla bağlı çoxlu dəyərli
fikirlər yer almışdır. Orta əsrlərin, eləcə də Nizami dönəminin yazılı
qaynaqlarında da memarlıq və tikinti ustaları haqqında bilgilər son dərəcə
azdır. Buna görə Nizaminin irəli sürdüyü fikirlər memarlıq araşdırmaları
üçün çox dəyərlidir.
Memarlığa və memarlara böyük sevgi və dərin sayğı ilə yanaşan
Nizami «Yeddi gözəl» dastanında iki memar surəti yaratmışdır: Simnar və
Şida Azərbaycan ədəbiyyatında ilk və son memar surətləridir. N.Gəncəvi
məşhur Simnarı «bənnadır», «o bənna kişi» kimi təqdim edir və vurğulayır
ki, «Hərçənd o, bənnadır və bu söz məşhurdur, (lakin) min nəqqaşa
(rəssama) dərs deyə bilər» (Yeddi gözəl, s.54). Simnarın şagirdi Şida isə,
şairə görə, mühəndis və bənna olmuşdur. Yəni ustadını keçmişdir.
Nizaminin çağdaşı dahi memar Əcəmi Naxçıvani, eləcə də ondan bir əsr
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sonra yaşamış Əyyub Naxçıvanı ucaltıqları əsərlərinin tikinti kitabələrində
özlərini «əl-bənna» ixtisası ilə təqdim etmişlər. Belə təqdimatlara Marağa
və Təbriz memarlarının əsərlərində də tuş gəlinir.
«Bənna» sözə ərəbcə «bənəyə» kökündən yaranıb anlamı tikən, quran
deməkdir. Azərbaycanda XII-XIV yüzillərdə bənna binanın tikilməsi və
bəzədilməsinə başçılıq edib bu prosesdə birbaşa iştirak edən yaradıcı
şəxsiyyət – ucaldılan binanın müəllifi olmuşdur. Bu məsələdə Səlcuqlular
dönəmi memarlığının kitabələrinin məzmunu ilə N.Gəncəvinin yazdıqları
üst-üstə düşür. Simnarı bənna adlandıran şair bildirir ki:
Bundan əlavə o, öz rəyi və ölçü (işləri) ilə
Ulduzları müşahidə edir və ucalıqları ölçür.
… Həm rəsəd bağlayan, həm tilsim açandır.
O, göyün üstüörtülülərindən(sirlərindən) xəbərdardır
… O, gildən elə bir tağ bəzəyib (ucaldır) ki.
Ulduzların çırağını oğurlar (Yeddi gözəl, 1983, s.54).
«Qızıl barmaqlı əlləri» olan memar Simanr dastanda universal bilikli,
çoxyönlü sənətkar olaraq öyülür. Simnarın şagirdi «Xəvərnəqdə incə işlərdə
öz ustadına xeyli kömək etmiş» memar Şidə də çoxyönlü ustaddır:
Rəssamlıq işində böyük bir ustaydı,
Mühəndislik sahəsində ad qazanmışdı.
Təbiət, həndəsə, nücum (elmləri)
Onun əlində mum top kimi idi.
Bənnalıq işində bir zərgər idi.
Surət bəzənməkdə bir nəqqaş (rəssam) idi (Yeddi gözəl, 1983, s.122)
Nizami, rəssamın, memarın təbiətən istedadlı olması gərəkliyini
Şidənin dilindən belə bildirir:
Nəqqaşlıqda, memarlıqda
Elə bil sənət mənə vəhy olunmuşdur (Yeddi gözəl, 1983, s.122)
Şairin «Xosrov və Şirin» dastanındakı Fərhad da Simnar və Şidə kimi
çoxbiliklidir «mühəndislikdə xariqə yaradan, Ptolomey nəzəriyyəsini bilən,
Evklid həndəsəsini açan, sənəti ilə qızıl gülə rəng vuran, dəmirlə daşda Çin
naxışları oyan» (Xosrov və Şirin, 1981, s.176) usta mühəndisdir.
Nizami dastanlarının mövzusunu uzaq keçmişdən götürsə də,
yaratdığı memar, nəqqaş və mühəndis surətlərində öz çağının
sənətkarlarının intellektual səviyyəsini, yaradıcılıq imkanlarını, mənəvi
keyfiyyətlərini, ictimai mövqelərini və talelərini əks etdirmişdir. Simnarın
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və Fərhadın taleləri şah özbaşınalığı və acımasızlığından faciəli şəkildə –
sənətkarların öldürülməsi ilə bitsə də, bütövlükdə Nizami o çağda
memarlığa yüksək dəyər verildiyini, memar yaradıcılığının yaxşı
ödənildiyini qabarıq nəzərə çatdırmışdır: sifarişçi Neman memar Simnara
Xəvərnəq sarayının tikintisi üçün «dəvə yükləri xalis qızıl, bahalı gövhər və
muşk» (Yeddi gözəl, 1983, s.55), «Bəhram şah isə memar Şidəyə «Babək
şəhərini bütünlüklə» (Yeddi gözəl, 1983, s.124) bağışlayır. Şairin bu
dediklərində, əlbəttə, müəyyən bədii uydurmalıq ola bilər. Ancaq tarixi
faktlar da göstərir ki, tikintinin baş memarının orta yüzillərdə nüfuzu
yüksək, gəliri çox olmuşdur. Memarlığın o çağda texniki-bədii kamilliyini
təmin edən başlıca amillərdən biri bu idi.
Şairin surətlərini yaratdığı memarlar yüksək peşəkarlıqları və dərin
bilikləri ilə yanaşı çox zəngin mənəviyyatları ilə seçilən kamil
şəxsiyyətlərdir. Dastanda memar Şidə “azadmərd” (azad insan), “xalqın
böyüyü”, “möhtəşəm nəsildən”, “aydın düşüncəli” kimi yüksək epitetlərlə
təqdim olunur (Yeddi gözəl, 1983, s.22). Simnar və Fərhad da yüksək
mənəviyyatlı alicənab sənətkarlardır.
Böyük, görkəmli memarlar toplumda yüksək yer tuturdular. Bunu
onların daşıdığı ayamalardan – ləqəblərdən də görmək olar. Ləqəb verilməsi
o çağda dövlət önəmli iş sayılırdı. Səlcuqlu vəziri Nizamülmülkə görə «…
yaxşı məmləkət dolandırmaq qadalalarından biri də ləqəblərin verilməsi, hər
kəsin öz mövqeyini, yerini bilməsidir» (Nizamülmülk, 1987, s.127).
Nizamülmülkdən bir əsr sonra Məhəmməd Naxçıvaninin sadaladığı memar
və mühəndis ayamalarının çoxu, yəqin ki, ondan öncəki Səlcuqlular çağı
üçün də səciyyəvi olmuşdur: Sədri – müəzzəm (Böyük sədr), qüvvətül –
mühəndisin (Mühəndislər rəhbəri), Şəms əl-dövlə vəd-din (Dövlətin və
dinin günəşi), malikül-memaran (memarlar başçısı), malikül-əkabir əlmühəndisin (böyük mühəndislər başçısı), qüdvətül-mihrətül – memarın
(bacarıqlı memarların rəhbəri) və s. (Naxçıvani, 1964, s.544-545). Bu
ayamalardan memarların ictimai mövqeyinin durumu müəyyən qədər
aydınlaşır.
Nizami Gəncəvi astronomik biliklərə dərindən yiyələnmiş alim idi.
Onun əsərlərində tuş gəlinən memarlar da ulduzların işindən xəbərdar
«münəccim», «göyölçən», «ulduzşünasdır». Memarın astronomiyanı
bilməsi orta əsr intellektualı üçün sadəcə dəb məsələsi deyildi. Nizaminin
izahına görə, bu bilik memara hər şeydən öncə tikilən bina üçün əlverişli
vaxt və yön seçməkdə, «onu bəd nəzərdən uzaq» etməkdə gərəkirdi. Memar
Şidə deyir:
Uca göylərdən elə nisbət götürürəm
Ki, ondan şaha ziyan dəyməsin.
Torpağın şənlik evində durduqca
Onun ulduzlardan qorxusu olmasın. (Yeddi gözəl, 1983, s.122)
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Əcəmi Naxçıvani də ucaltdığı Möminə Xatun türbəsinin bayır
örtüyünü göy kaşılarla üzləyib göy günbəzinə bənzətmiş və onun altındakı
uzun yazı qurşağını «Yarəb, bəd gözlərdən uzaq elə!» duası ilə bitirmişdi.
(Qiyasi, 1997, s.10). Deyiilməlidir ki, binaların göy yerlikli bayır günbəzləri
çox vaxt ulduz nazışlarla örtüldüyündən kosmik assosiativlik daha aydın
üzə çıxarılırdı (Qiyasi, 1991, s.219).
Kainatı, ulduzları bilməsi memara ucaltdığı binalarda ilahi nizam və
mütənasiblik, bütövlük və ahəngdarlıq əldə etmək üçün gərəkdi. Nizami
dönəmi abidələrinin əsas naxış növnünü – girihin quruluşunda da ulduxluğa
bənzərlik hakim idi. Əsasında ulduzabənzər dəyişik həndəsi fiqurlar
dayanan bu naxış kompozisiyalarını kosmosla insan arasındakı əbədi
bağlılığın simvolları da saymaq olar. Hər halda bu çağın memarı ulduzluğu
öyrənməklə ucaltdığı binalarda təbiətin və kosmosun ritminə yaxınlıq əldə
etməyə çalışırdı. Memar Simnar tikdiyi saray binası üçün yer seçərkən
ərazinin təbii-iqlim özəlliklərinə də böyük önəm verir. Şairin yazdığına
görə:
O, yüksəklikdə yerləşmiş geniş bir yer tapdı,
Ora istidən, bürküdən və zərərdən təhlükəsiz idi. (Yeddi gözəl, 1983,
s.53)
Başqa bir yerdə isə şair bildirir:
Torpağın ki, sinəsi boş oldu,
Onun üstündə bina qurmaq olmaz. (Yeddi gözəl, 1983, s.47)
Bu misralardan da, Nizaminin memarlıq haqqında bilgilərinin nə
qədər geniş və dərin olduğu aydınlaşır.
Nizami Gəncəviyə görə memarlar riyaziyyatı dərindən öyrənirdilər.
XIV yüzildə Məhəmməd Naxçıvani memarlardan bəhs edərkən
vurğulamışdır ki, «həndəsə elmini bilməkdə onlara tay yoxdur» (Naxçıvani,
1964, s.542). Riyaziyyatı bilmək gərəkliyi ilk növbədə mmarlığın
təbiətindən doğur. Səlcuqlu dönəmi abidələrinin həcm-məkan həllində,
naxış kompozisiyalarının kökündə dayanan ahəngarlığın həndəsi mahiyyəti
də bunu təsdiq edir. Bu çağın yığcam quruluşlu anıtsal binalarının – köşk
tipli məscidlərin, qülləvarı türbələrin başlanğıc biçimləri təmiz həndəsi
fiqurlar idi: kub, prizma, silindr, sfera, piramida, konus (planda kvadrat,
çoxbucaqlı, dairə). Bu biçimlərin yerinə, funksiyasına və materialına görə
seçilməsi, plastik işlənməsi riyazi prinsiplərə və həndəsi ahəngdarlığa
əsaslanırdı. Divar səthlərini örtən girih naxışlar daha mürəkkəb həndəsi
quruluşlar idi. Bütövlükdə isə bu çağın bədii yaradıcılığının özülündə
həndəsi konsepsiya dayanırdı və bu da özünü memarlıqda daha qabarıq və
məntiqi üzə çıxarırdı (Qiyasi, 1991, s.220).
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Orta yüzillərin İslam mədəni çevrəsində «memar» ixtisas adı ilə çox
vaxt
sinonim kimi
işlədilən
«mühəndis»
sözünün
anlamı
«həndəsiləşdirmək» deməkdir və göründüyü kimi bu adın kökündə
yaradıcılıq yönünün mahiyyəti dayanır. Məhəmməd Naxçıvaninin
mətnindən bəlli olur ki, mühəndis termini altında layihəçi memar, memar
termini altında isə inşaatçı memar düşünülürdü (Naxçıvani, 1971, s.6).
Mühəndis ixtisası, hər şeydən öncə, ucaldılan binanın dayanıqlığını təmin
edən sənətkara aid olmuşdur. Nizaminin çağdaşı, dönəmin dahilərindən biri
Əfzələddin Xaqani göy günbəzinə xitabən yazdığı iki misrada mühəndislik
ixtisasına da dəqiq işarə vurmuşdur:
Əqlin mühəndisi qurmasaydı bəs,
Qərar tutardımı o mavi günbəz. (Xaqani, 1959, s.121)
Memarlıq əsərlərinin təsvirləri
Səlcuqlular dönəmi abidələrinin bütün biçimləri, səthləri və xətlərində
«həndəsiləşmə» prinsipi hakimdir. Bu dönəm, həm də orta əsr memarlıq
dekorunda həndəsi naxış sənətinin yüksəliş çağı – zirvəsidir. Sonucda düz
xətlərin ahəngdar birləşmələrinin məhsulu olan bu bəzək sisteminin
qurulmasında riyazi qanunauyğunluğu Nizami dəqiq bilmiş və elmi şərhini
vermişdir.
Nəqqaş əgər on naxış çəksə də
Bir xətti əsas götürür.
Əgər xətdən bir cizgi belə kənara çıxarsa
Bütün xətlərin hamısı pozular (Yeddi gözəl, 1983, s.26).
Memarların öz yaradıcılıqlarında təbiətlə sıx bağlılıqda olması,
təbiətin yaratma prinsiplərinə bələdliyi onların əsərlərinin biçimlərində,
tikinti materiallarında və bəzək çeşnilərində aydın əks olunmuşdur.
Binaların divar səthlərinin parlaq üzlük materialları, o sıradan cilalanmış
mərmər və kaşı lövhələrlə örtülməsi memarlıq tutumlarının çevrə ilə,
təbiətin işıq dəyişmələri ilə uyarlığını gücləndirir. Bu təbii olayı Nizami
Gəncəvi «Yeddi gözəl» dastanında təsvirini verdiyi Xəvərnəq qəsrində
ustalıqla əks etdirmişdir.
Ədəbi araşdırmalarda Nizaminin Xəvərnəq sarayı «gündə bir-neçə
dəfə rəngini dəyişən əfsanəvi saray» kimi təqdim olunur. Gerçəkdə,
Nizaminin təsvirində heç bir əfsanəlik və gizlilik yoxdur. Şair şəffaf, parlaq
dış üzlüyü olan bir tikilinin gün ərzində təbiətdə baş verən işıq dəyişməlinə
uyğun rənglən rəngə girməsi gedişatını araşdırıcı dəqiqliyi və həssaslığı ilə
şərh etmişdir:
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Onun damı siriş və südlə sığallaşmaqdan
Güzgü kimi (hər şeyi özündə) əks etdirirdi:
Bu gecə-gündüzün tələsik və yavaş dövrü ərzidə
O, gəlinlər kimi üç dəfə təzə rəngə girirdi.
Bir-birinə müxalif olan üç rəngdən:
Mavi, ağ və sarı rəngə girərdi.
Səhər çağı mavi geymiş göydən
Hava kimi mavi rəngli (libasını) çiyninə salırdı
Günəş öz köynəyindən çıxanda
Üzünü günəş kimi sarı rəngə boyayırdı.
Bulud günəşə kölgə salanda
Lətafətdə bulud kimi ağ olurdu. (Yeddi gözəl, 1983, s.56)
Görünür, Nizamidəki Xəvərnəq sarayı üçün «Avesta»da nimb –
parlaq (halə) şəklində təsvir edilən Xvarna prototip olmuşdur. Xvarnanın
görünüş epitetləri «parıldayan», «işıldayan», «təmtəraqlı» anlamlarını
verirdi. Ancaq şair öz dönəminin sığallanıb şəffaflanmış divar üzlüklərinin,
açıq göy kaşılarla örtülmüş günbəzlərinin də gündə bir neçə rəng alan parlaq
səthlərini çox görüb təsirlənmişdir.
Təbiətlə belə sıx təmasda olması, Nizaminin deyimincə «hava ilə
həmrəngliyi» əldə etmək bütün çağlarda tikinti sənətinin gərəkli
tələblərindən olmuşdur. Səlcuqlular dönəminin memarları bəzək texnikasını
gəlişdirərək, bu yüksək tələbin özümlü həll yolunu tapmışdılar. Bu dönəmin
saray binaları qalmadığından Xəvərnəq sarayının dastanda verilən təsvirini
o çağın saray memarlığına aid etmək olar.
«Yeddi gözəl» dastanının «Simnarın siması və Xəvərnəq qəsrinin
tikilməsi» adlanan bölümündə (səh.53-57) memarın kimliyi açıqlanmış və
onun ucaltdığı qəsrin tikintisinin gedişi və özəllikləri təsvir edilmişdir. Qəsr
orta əsr memarlığında müdafiə qurğuları olan saray binası və ya
kompleksidir. Dastandakı təsvirdə, öncə Xəvərnəq qəsri üçün «yüksəklikdə,
istidən, bürküdən və zərərdən təhlükəsiz» bir yer seçilir. Yəni, seçilən yerin
təbii qorunma imkanları yüksək, iqlimi yaşayış üçün çox əlverişli olur.
Sonra qəsri tikəcək iş ustaları çox böyük tələbkarlıqla aranılır və «zirək, çox
çevik, əli iti» sənətkar Samın nəslindən olan məşhur memar Simnar dəvət
olunur. Şair, Simnarın dərin bilik və yüksək peşəkarlığını şərh edir. Qəsrin
tikintisi üçün gərək olan alətlər qaydaya uyğun düzəldilir və memar beş ilə
«gil və daşdan gümüş kimi (parlaq) bir qəsr tikir». Yüksək – «aya ucalan
bürcləri» və bir günbəzi olan qəsrin «içərisi behişt kimi rahatlıqla», dışarısı
isə «göy kimi bəzəklə dolu idi». Şairə görə «zər və zinətlərlə bəzənmiş o
imarət» o qədər gözəl imiş ki, «onu görən yorğunlar dincəlir», güzgü kimi
hər şeyi özündə əks etdirirdi. Şair böyük ustalıqla Xəvərnəq sarayının bədii
– memarlıq təsvirini vermişdir.
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Simnarın şagirdi Şidə Bəhram şah üçün tikdiyi hər biri bir günbəzlə
örtülü yeddi saray köşkündən ibarət olan qəsr kompleksinin təsvirində də.
Nizami o çağ memarlığı ilə bağlı çox dəyərli bilgilər vermişdir (Yeddi
gözəl, 1983, s.118-126). Şairin yazdığına görə, Şidə «uğurlu tale əsasında…
günbəzli sarayların təməlini qoyur» və iki il içində elə behiştə bənzər qəsrlər
tikir ki, «heç kəs onları behiştdən seçə bilməzdi». «Yeddi ulduzun təbiətinə
uyğun tikilmiş» «yeddi qala şəklində salınmış» günbəz uca divarla
hasarlanmışdı. Qəsr kompleksinin yüksək dağlıq ərazidə yerləşən «yeddi
günbəzi göylərə ucalırdı». Hər günbəzin ayrıca rəngi vardı:
Ulduzşünas (Şidə) hər günbəzin rəngini
Öz ulduzunun məzacına uyğun etmişdi (Yeddi gözəl, 1983, s.125)
Nizami Gəncəvi günbəzlər üçün, bölgənin rəng gələnəklərinə
dayanaraq, yeddi rəng sistemini seçmişdir: günbəzlərin rəngləri və bəzəkləri
qara, səndəl, qırmızı, sarı, ağ, firuzə və yaşıl idi. Təsvirdə hər saray
köşkünün tərtibatının və iç dizaynının gümbəzin rənginə uyğun genəl
koloritdə həll edildiyi vurğulanır: köşklərin divarlarını, eləcə də
«müxəlləfatını (ev əşyalarını) döşəməyəcən onlar öz günbəzlərində
həmrəng etmişdilər». (Yeddi gözəl, 1983, s.126). Ucaldılan binalarda rəng
ahəngdarlığına özəl diqqət ayrılması Səlcuqlular dönəmi memarlığı üçün də
səciyyəvi olmuşdur.
Göründüyü kimi, Nizami Gəncəvi həm Xəvərnəq, həm də Yeddi
günbəz qəsrlərini rahatlığına görə behiştlə tutuşdurmuşdur. Binaların,
özəlliklə də sarayların behiştə bənzədilməsi onların içərisində ideal yaşayış
ortamı yaratmaq istəyindən irəli gəlmişdir. Elə bu səbəbdən də Təbrizdə
saray memarlığının şah əsəri Həşt Behişt – Səkkiz Behişt (XV əsr) adını
daşımışdır.
Nizami dastanlarının sifarişçiləri və dönəmin memarlıq örnəkləri
Tikinti kitabələrində müəllif imzasını qoymuş ilk adıbəlli
azərbaycanlı memar hələlik Məhəmməd Məkər oğlu (Əbül Məali) Zəncani
sayılır. O, Qəzvin yaxınlığındakı Xərrəqan (Qaraxan) kəndində XI yüzilin
ikinci yarısında (1067 və 1093-cü illər) türk bəylərinin məzarları üzərində
iki möhtəşəm türbə ucaltmışdır. Memar Şidə isə, şairin yazdığına görə,
«Möhtəşəm nəsildən idi» (Yeddi gözəl, 1983, s.122). Bişmiş kərpicdən
tikilmiş bu səkkizüzlü türbələr olduqca bitgin memarlıq kompozisiyaları və
zəngin həndəsi naxışları ilə uzmanların diqqətini çəkmişdir.
Marağanın Qırmızı Günbəz türbəsinin (1147-ci il) tikinti kitabəsi öz
unikallığı ilə seçilir. Türbəni ucaldan «Bənna Bəkr Məhəmməd» özünün
memar nəslindən olduğunu tarixləşdirmək amacı ilə həmin kitabəyə atasının
– «Bənna Bəndan» və babasının «Memar Möhsün» adlarını da salmışdır.
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Nizaminin qəhrəmanı bənna Simnar da sənətkar nəslindən olub öz soyunun
sənətini davam etdirən ustaddır. Bişmiş kərpicdən ucaldılmış Qırmızı
Günbəz türbəsinin ikiqatlı quruluşu var. Onun alt qatı ortasında tək sütun
olan ən qədim sərdabədir. Qırmızı Günbəz türbəsi həm də memarlıq
bəzəyində kaşı işlədilmiş ən qədim Azərbaycan memarlıq abidəsidir.
Türkiyənin Kemah şəhərində XIII yüzilin başlarında tikilmiş Menqucuq
Məlik Qazi türbəsinin sərdabəsi Qırmızı Günbəz türbəsinin sərdabə
quruluşunu təkrar etməklə yanaşı, tikinti materialı və bəzək üslubuna görə
də Marağa abidəsi ilə Kemah türbəsi birdir. Mövzu ilə bağlı ilginc bir fakt
da odur ki, Nizami Gəncəvinin ilk dastanı olan «Sirlər xəzinəsi» (1162-ci il)
Mequcuqlar sülaləsindən Fəxrəddin Bəhram şaha (1162-1225) ithaf
edilmişdir.
Azərbaycan Atabəyləri – Eldəgizlərin sarayında Nizami Gəncəviyə
böyük sayğı bəslənilmişdir. Şair «Xosrov və Şirin» dastanını Səlcuqlu
sultanı III Toğrulun (1176-1194) sifarişi ilə yazsa da (1180-ci il) onu Atabəy
Məhəmməd Cahan Pəhlivana təqdim etmişdi.
Cahan Pəhlivandan sonra taxta çıxmış Qızıl Arslan Gəncə
yaxınlığında Nizamini öz çadırına böyük sayğı ilə dəvət etmiş, ona
Həmdiyan kəndini bağışlamışdır. Qeyd edilməlidir ki, «Xosrov və Şirin»
dastanında ulu şair «dünyanı ədalətlə abad edən» Atabəy Əbu Cəfər
Məhmməd ibn Eldəgizi tərifləməklə yanaşı, «Səadətli padşah Qızıl Arslanın
mədhi»nə daha çox yer ayırmışdır. O, həmin öyməyə padşahın qəbuluna
gecikdiyindən dolayı dediyi məşhur «… bəli, dir amədəm, dir amədəm, dir.
Vəli şir amədəm, şir amədəm, şir!» (Bəli, gec gəlirəm, gec gəlirəm gec.
Ancaq aslan (kimi) gəlirəm, aslan (kimi) gəlirəm, aslan) misralarını da
salmışdır (Xosrov və Şirin, s.42). Qızıl Arslan (1186-1191) kimi qüdrətli
hökmdarın önünə belə cəsarətli misralarla ancaq öz böyüklüyünü
dəyərləndirən ulu bir sənətkar çıxa bilərdi. Şairin sonuncu dastanı
«İskəndərnamə» (2003-cü il) Cahan Pəhlivanın oğlu, hökmdar Əbubəkr
Bişginə (1195-1210) ithaf olunmuşdur (İskəndərnamə, s.14). Beləcə, faktiki
olaraq, Nizami beş dastanından üçünü Azərbaycan Atabəylərinə ithaf
etmişdir.
Elmə və sənətə böyük himayədarlıq göstərən Eldəgiz hökmdarlarının
paytaxt Naxçıvanda ucaltdıqları anıtsal tikililər Nizaminin dastanları ilə
tutuşdurula biləcək nadir memarlıq əsərləri olmuşdur. Cahan Pəhlivanın
1186-cı ildə Naxçıvanda tikdirdiyi Möminə Xatun türbəsi Səlcuqlular
dönəmi memarlığının şah əsərlərindən biridir. Görkəmli rus şərqşünası
V.M.Alpatov üçcildlik «Ümumdünya incəsənət tarixi» əsərində Möminə
Xatun türbəsinin sənətşünaslıq təhlilini verdikdən sonra çox ilginc sonuca
gəlmişdir: «Belə yüksək forma duyğusuna, kompozisiyanın belə klassik
kamilliyinə və icra mükəmməlliyinə həmin dönəmdə Orta Avropa
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memarlığında tuş gəlinmişdir. Naxçıvan türbəsindən Şərqin klassik
ədəbiyyatının ən yaxşı əsərlərində – Firdovsinin ölməz «Şahnamə» (X-XI
əsrlər) poeması, yaxud Nizaminin «Leyli və Məcnun» (XII əsr) əsərində
olduğu kimi insansevərlik nəfəsi gəlir» (Salamzadə, 1976, s.25-26).
Gerçəkdən də, Nizami əsərlərində olduğu kimi memar Əcəmi Naxçıvaninin
ucaltdığı Möminə Xatun türbəsinin bədii surətində də möhtəşəmlik və
böyüklüklə insan ölçüsü və lirik incəlik heyrətləndirici uyarlıqdadır (Qiyasi,
1991, s.99).Qızıl Arslan Möminə Xatun türbəsinin yanında uzun illər onun
adını dayıyan anıtsal bir məscid – Qızıl Asrlan məscidi və qoşa minarəli bir
baştağ (1187-ci il) tikdirmişdir. Nə yazıqlar ki, XX yüzilin başlarında bir
Naxçıvan xanı bu nadir memarlıq əsərlərini nadancasına uçurtdurmuşdur.
Qalmış fotolar və rəsmlər türbə, məscid, baştağ və başqa binalardan
formalaşmış Atabəylər kompleksinin çox möhtəşəm və önəmli memarlıq
ansamblı olduğunu göstərir. Bu unikal ansambldan bu günə yalnız Möminə
Xatun türbəsi qalmışdır.Nizami Gəncəvi «Leyli və Məcnun» dastanını
1188-ci ildə Şirvanşah I Axsitanın (1160-1197) sifarişi ilə yazmışdır.
Şirvanın böyük hökmdarlarından biri olan Axsitan XII yüzilin sonlarında
paytaxtı Şamaxıdan Bakıya köçürərkən möhtəşəm Qız qalası qülləsini
ucaltmaqla yeni paytaxtın şəhər qalasını daha da möhkəmləndirmişdir. Bu
önəmli tarixi olayı, şair Xaqani Axsitana həsr elədiyi qəsidədə yüksək
dəyərləndirmişdir:
Bakı bu gün xeyir işlərindən
Xavərandakı Bestama tay olmuşdur.
Bakı öz varlığına görə bac istəyir
Xəzəran, Rey və Zirehgərandan (Xaqani, 1959)
Yaşı Nizaminin «Leyli və Məcnun» dastanının yaşına yaxın olan Bakı
Qız qalası bənzərsiz memarlığı və möhtəşəm görünüşü ilə Bakı qalasının
dayanıqlığındakı alınmazlıq ruhunu çox gücləndirmiş və onu bölgənin
möhkəmliyinə görə ən bəlli qalası ilə yanaşı qoymağa imkan
vermişdir.Gəncə şəhəri Səlcuqlular dönəmində Azərbaycanın mədəniyyət
və memarlıq mərkəzlərindən biri olsa da,onun ərazisində həmin dönəmin
heç bir yerüstü abidəsi qalmamışdır. Nizami doğma şəhərini 1139-cu ilin 30
sentyabırnda – şənbə gecəsi tamamilə dağılıb «Gəncəni yaddan çıxaran»
zəlzələnin dəhşətini ürək ağrısı ilə təsvir etməklə yanaşı, onun Atabəylərin
əli ilə dirçəldilməsini də qələmə almışdır:
Bax ki, taxtı göylər olan bu şahla
Ölkə yenidən necə quruldu.
Palçıqdan olan hasarını çox bəzək-düzəklə
Yenidən qızıl divarlarla əvəz etdi (İskəndərnamə, 1983, s.443).
Qaynaqlara görə bu dağıdıcı zəlzələdən Gəncədə ölənlərin sayı 200300 min civarnıda olmuşdur. Ancaq Eldəgizlər dövlətinin gücü, Gəncə
torpağının verimliyi və «bacarıqlı, diribaş» əhalisinin əməyi sayəsində şəhər
çox tez dirçəlir. Eldəgiz hakimlərinin geniş quruculuq işləri sonucunda
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Gəncə öncəkindən də abad və böyük şəhərə çevrildi. Atabəylərin «hümməti
ilə Rumdan da abad olan» Gəncə şairin gözləri önündə yenidən quruldu.
XIII əsrin başlancığında tarixçi və coğrafiyaçılar Gəncəni zəngin, möhkəm
qalalı, gözəl bir şəhər kimi öyür, onu «Aranın paytaxtı», «Aranın baş
şəhəri», «əhalisi çox və çiçəklənən şəhər» kimi təqdim edirdilər. Həmdullah
Qəzvini Gəncədən yazarkən örnək gətirdiyi bir rubaidə bildirir ki,
zənginliyinə və məhsuldarlığına görə bəlli şəhərlər arasında «Aranda dolu
xəzinə Gəncə, İranda İsfahan, Xorasanda Mərv və Tus, Rumda Ağsaraydır».
Yəqin ki, Gəncənin memarlığı da bu beytdə adları çəkilən Səlcuqlu paytaxt
şəhərləri ilə tutuşdurula bilərdi.Səlcuqlular dönəmində Azərbaycan
memarlığının gəlişmə yüksəkliyinin göstəricilərindən biri azərbaycanlı
tikinti ustalarının ulusal ilişgilərdə fəal iştirak etmələridir. Nizami Gəncəvi
də təqdim etdiyi memar Simnarı geniş regionda yaradıcılıq fəaliyyəti
göstərən, Rum (kiçik Asiya) ölkəsində tanınan, Misirdə və Şamda
(Suriyada) çoxlu bitgin quruluşlu binalar ucaldan böyük sənətkar olaraq
öyür:
Rumlular onun sənəti önündə hindlidirlər (nökərdirlər),
Çinlilər onun tişəsinin tör-töküntüsünü yığanlardır (Yeddi gözəl,
1983, s.54).
Nizami dönəminin azərbaycanlı memarları da öz ölkələrində qapanıb
qalmamış, yurdun memarlıq gələnəklərini və sənət şöhrətini başqa ölkələrə
aparmışlar. Görkəmli norveç alimi, səyyah Tur Xeyerdal yerində gördüyü
bəlgələrə və İslam tarixi uzmanı A.D.Forosun araşdırmalarına dayanaraq
Təbrizli bir şeyxin Hind okeanındakı Maldiv adalarına XII yüzilin
ortalarında islamı gətirdiyini və orada məscidlər tikdiyini yazıb şərh
etmişdir. Şeyx Yusif Şəmsəddin Təbrizi, Maldiv adalarının paytaxtı Male
şəhərinin Cümə məscidinin üstündəki kitabəyə görə hicri 548-miladi 1153cü ildə bu ölkəyə gəlmiş və «onun hmayəsi ilə sultan müsəlman oldu»
(Qiyasi, 1991, s.222). Təbrizli Şeyx adalarda memar kimi də çalışaraq orada
məscid tikmək gələnəyinin əsasını qoymuşdur.Azərbaycandan çıxmış bir
neçə memarın adı Türkiyə abidələrinin Səlcuqlular dönəmi kitabələrində
aşkar edilmişdir. Marağalı memar Həsən Firuz oğlu Divriqidə Qala
məscidini (1180-ci il) və Ərzrumda Saltuklu Günbədi türbəsini tikmişdir.
Tikinti kitabələrindən memar Əhməd Əbubəkr oğlu Mərəndi Niksarda Qırx
Qızlar türbəsini (XIII əsr) və Sivasda Şəfaxana binasını (1220-ci il)
ucaltmışdır. Təbrizli memar Hacı Bəxtiyarın XII-XIII yüzillərin qovşağında
Konya-Bəyşəhir yolu üstündə bir karavansaray və bir su sərnici tikməsi
tarixi qaynaqlardan bəllidir. Səlcuqlu dönəmin çox dəyərli abidələrindən
biri olan Divriqi Ulu camesinin interyerində Tiflisli usta Əhməd İbrahim
oğlunun əsəri olan incə kompozisiyalı taxta minbər (1229-cu il)
qalmaqdadır. Amasiyada 1233-1246-cı illərdə tikilmiş bir məscidin memarı
Məhəmməd Mahmud oğlu Arani olmuşdur (Qiyasi, 1991, s.222-224).
Nizami dövrü bütövlükdə ölkədə memarların yüksək gəlişməsinə səbəb
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olmuş və onlar sonrakı zamanlarda Azərbaycanın memarlıq-bədii
gələnəklərini daha fəal və daha geniş yaymışlar. Nizami Gəncəvi memar
Simnarı öyərkən onun dünya şöhrətli bir sənətkar olduğunu belə
vurğulamışdır:
Onun (Simnarın) əlinin sənətini bütün dünya görmüş,
Və görənlərin hamısı onu bəyənmişdir (Yeddi gözəl, 1983, s.53)
Orta əsr Azərbaycan memarları Nizaminin Simnarı kimi ökələr
gəzmiş, Hindistan və Maldiv adalarından Bolqarıstanı və Bosniyayacan,
Türküstan və Tatarıstandan Suriya və Misirəcən geniş müsəlman
dünyasında bəyənilən çoxlu əsərlər ucaltmışlar.
Nəticə
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin dastanlarında memarlar,
şəhərlər və memarlıq haqqında böyük elmi dəyəri olan zəngin bilgilər
verilmişdir. Bu bilgilər Səlcuqlular dönəmində bənna, memar və mühəndis
sənətkar adlarının anlamını və tikintidə tutduqları mövqeləri
aydınlaşdırmağa yardım göstərir. Şairin yaratdığı memar surətləri – Simnar
və Şida yüksək savadlı, incə duyğulu, universal bilikli alicənab
şəxsiyyətlərdir.Dastanlarda verilən zəngin bəzədilmiş qəsrlər və saray
köşklərinin, möhtəşəm şəhərlər və qalaların şairanə təsvirləri, eləcə də şairin
eksteryer və interyerlərin bəzək və rəng həlləri haqqında düşüncələri
Azərbaycanın Səlcuqlar dönəmi memarlığının bir sıra qaranlıq
problemlərini işıqlandırmağa imkan verir.

Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY

The period of Seljuk rule (XI-XIII centuries), due to its historical role, is
referred to by specialists as a «turning period», «a period of transformations», «a
period of fundamental changes», «a period of revival», etc. For the history of
Azerbaijani art, this period in the scientific literature is also known as the «era of
Nizami».
The poems of the genius Azerbaijani poet Nizami Ganjavi attracted the
attention of numerous specialists not only with their high artistic and aesthetic
qualities, but also with rich information, in almost all areas of the science of art of
this era. The poet's poems contain rich information about cities and architecture,
which are of great research value. A poetic description of the construction of richly
decorated castles, palace pavilions, defensive structures, the poet's reasoning about
the color solutions of interiors and exteriors, as well as about the construction of
ornaments make it possible to clarify some issues of the architecture of the Seljuk
period.
The images of architects (Simnar and Shida) and builders in the works of
Nizami are the images of scientists - universals, personalities with high intelligence,
subtle feelings, noble intentions, who perfectly mastered geometry, mathematics,
astronomy, medicine, philosophy. We see the possession of architects with versatile
scientific knowledge in the historical justifications of Nizami Ganjavi and in
medieval written sources.
Keywords: Nizami, architect, builder, palace, ornament, dome
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Giriş
Şərq ədəbiyyatının özəyi şeirlə qurulub, ozan-aşıq sənəti ta qədimdən
el arasında geniş yayılıb, Nizaminin yaşadığı XII yüzillik intibah dövrü
Gəncədə və digər şəhərlərdə yüzlərlə şair yaşayıb-yaradıb. Səsi, sözü fələyin
gərdişindən, zamanın ələyindən keçib dövrümüzədək gəlib çatan nadir
şəxsiyyətlərdən biri də Nizami Gəncəvi olmuşdur.
Dünya söz xəzinəsinə qiymətli incilər bəxş edən Nizami Gəncəvi
klassik şeirin aparıcı janrlarından olan məsnəvi sənətinin böyük ustadı
sayılır. Onun insanlıq, ədalət, mərhəmət və sülh kimi humanist dəyərlər
aşılayan beş poemasının hər biri ayrı-ayrılıqda mükəmməl və təkrarolunmaz
məsnəvi modelidir. Epik janrın formalarından olan məsnəvi klassik Şərq
ədəbiyyatında geniş yayılmışdır. Şeir biliciləri məsnəvi yazmağın qəzəl,
qəsidə və nəzmin digər formalarından daha çətin oldğunu söyləyirlər. Çünki
burada sözlər birbaşa mənaya tabe olmalı, forma ilə məzmun vəhdət təşkil
etməlidir. Həqiqətən də müəyyən forma və qəlib çərçivəsində yüksək bədiiestetik meyarlara uyan, müxtəlif zövq və sənət əhlinin qəlbini oxşayan, eyni
zamanda bəşəri əhəmiyyətli əxlaqi-mənəvi ideyalar təbliğ edən mükəmməl
poetik nümunələr yaratmaq şairdən böyük hünər və istedad tələb edirdi.
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Bu hünər və istedad dövrünün ən müxtəlif elmlərinə yiyələnmiş müdrik
şeyx, hikmət və mərifət sahibi Nizami Gəncəvinin onu əbədiyyətə
qovuşduran söz xəzinəsində öz təsdiqini tapdı. Özündən sonra ədəbi bir
məktəb yadigar qoyan şairin ölməz əsərlərinə çoxlu bənzətmələr yaratsalar
da, kimsə onun söz sənətində fəth etdiyi zirvəyə yüksəlmək qüdrətində
olmamışdır. Mübaliğəsiz demək olar ki, Nizaminin az qala doqquz yüz yaşı
olacaq bədii irsi dünyada tayı-bərabəri olmayan bir hikmət mənbəyidir.
Klassik Şərq şeirində Əbülqasim Firdovsinin (935-1020) yazdığı
“Şahnamə” poeması məsnəvi formasında qələmə alınmış ilk mükəmməl
əsər sayılır. Şərq ədəbiyyatında Firdovsidən sonra məsnəvi sənətinin layiqli
təmsilçsi məhz Nizami hesab edilir. “Firdovsidən sonra söz meydanında heç
kim onun qədər şöhrət qazanmamışdır, o, məsnəvi sənətində ustaddır.” [24,
357] Firdovsinin tarixi-qəhrəmanlıq epopeyası olan “Şahnamə”
islamiyyətdən sonra yaranmış farsdilli ədəbiyyatda məsnəvi janrında
qələmə alınmış ilk nümunə hesab edilsə də, Nizaminin yaratdığı məsnəvilər
mövzu əhatəsinə, bədii-üslubi xüsusiyyətlərinə görə və xüsusilə də beş ayrıayrı mənzumə qələmə alması onu məsnəvi sənətinin böyük ustadı
dərəcəsinə yüksəltmişdir. Təsadüfi deyil ki, Nizamidən sonra yaranmış Şərq
ədəbiyyatında məsnəvi yazmaq istəyən bütün şairlər ilk növbədə onun
beşliyinə müraciət etmişlər. [33, 27] Şairin əsərlərinin belə şöhrət
tapmasının səbəbi onun heç bir vaxt əhəmiyyətini itirməyən, zamanın
fövqündə duran humanist ideyaları idi. Şairin bir çox dünya xalqlarının
mədəniyyət və adət-ənənələri ilə tanış olması, geniş dünyagörüşü və
hərtərəfli biliyi bütün əsərləri böyunca müşahidə edilir. Nizaminin bədii
təfəkkürü və poetik duyumunun yaratdığı cazibənin təsirinə düşən xələfləri
onun zəngin fikir və sənət dünyasından bəhrələnməyə cəhd etmişlər. O,
“Şərq lirik şeirinin inkişafına olduğu kimi, yüksək bəşəri ideallarla
zənginləşdirdiyi məsnəvi ədəbiyyatına da poetik baxımdan mühüm
yeniliklər gətirmiş, həyati gözəlliklərin, real insani duyğuların orijinal
estetik ifadə imkanlarının üzə çıxarılmasına zəmin yaratmışdır”. [1, 6]
Bütün cahanı dolaşan “Nizami” adının təsadüfi seçilmədiyini
M.Ə.Rəsulzadə şairin səkkiz yüz illik yubileyinə ərməğan etdiyi
“Azərbaycan şairi Nizami” əsərində belə açıqlamışdır: “Nizamidə Doğunun
başqa heç bir şairinə bəlkə də nəsib olmayan bir fikir nizamı vardır. Bu
nizam, daha kullanışlı təbirlə bir mənzumə, incəliklərinə varıncaya qədər
ahəngli bir ideoloji və dünyəvi görüş sistemindən ibarətdir. Elə bir sistem
ki, 800 il bundan əvvəl düşünülmüş olmasına rəğmən yaşadığımız bu
günlərdə belə aktual deyiləcək qədər təzədir.” [25, s. 55]
Şərq poetika elminin incəliklərinə vaqif olan sənətkar nəzm sahəsində
elə bir sənət ecazları yaratmağa nail olmuşdur ki, hər hansı şair onları
yaratmaqda acizdir. Onun müxtəlif səhnələrin təsvirində yaratdığı təşbihlər,
günəşin doğması, səhərin açılması, ayın çıxması, qaranlıq düşməsi,
fəsillərin dəyişməsini əks etdirən mənzərələr, təbiət gözəllikləri ilə bağlı
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insanı heyrətləndirən bənzətmələri şairin təxəyyül qüdrətindən qaynaqlanır.
“Nizaminin işlətdiyi təşbihlər çox zərif və dəqiqdir, yalnız ona məxsusdur”
[19, 241] “Şübhəsiz qəzəl sənətində Sədi ustad hesab edilir, lakin qəzəlin
əsas ruhu olan eşq nəğməsini ilk dəfə Nizamidə görürük, o, aşiqlə məşuqun
hiss və həyəcanlarını bəyan etmək üçün sözün bütün imkanlarından istifadə
edir. Nizamini öz sələflərindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də budur.”
[19, 261]
Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Yeddi gözəl” və
“İskəndərnamə” əsərlərini yazarkən “Xəmsə” motivlərini epizodik şəkildə
nəzmə çəkən Firdovsi və Sənai yaradıcılığından bəhrələndiyi şübhəsizdir,
lakin o, bu mövzuları tamamilə yeni biçimdə işləyərək nəzirəçilikdən uzaq
olmuşdur. Nizami yüksək bədii keyfiyyətlərə malik məsnəvilərin qələmə
alınmasında əsaslandığı müxtəlif rəvayət və dastanları zikr edərkən onların
düzgün olduğunu qəbul etməyi oxucunun öhdəsinə buraxır, bu da onu
“nəzmə çəkdiyi rəvayətin səhihliyini əminliklə bəyan edən Firdovsidən
fərqləndirir” [33, 157] Şərq tarixi və ədəbiyyatı ilə yaxından maraqlanan
Avropa tədqiqatçılarından Qacarlar sarayına gəlmiş ilk ingilis diplomat və
tarixçisi Con Malkolm (1769-1833) özünün “History of Persia” (İran tarixi)
adlı iki cildlik əsərində Nizami Gəncəvini Firdovsidən sonra yaranmış
ədəbiyyatda ən qüdrətli şair hesab edirdi.
Nizaminin 800 illik yubileyi ərəfəsində nizamişünaslıq elmini son
dərəcə əhəmiyyət kəsb edən elmi araşdırmaları ilə zənginləşdirən sovet
şərqşünas alimi Y.E. Bertelsin Nizami haqqında tədqiqatlarında onun
“Nizami və Firdovsi” başlıqlı məqaləsi maraq kəsb edir. O, Nizami ilə
Firdovsinin əsərlərini müqayisəli şəkildə təhlil edərək bədii faktlara
istinadən Nizami əsərlərinin dilinin daha gözəl, daha orijinal olduğunu
nəzərə çarpdırır və xüsusi olaraq vurğulayır ki, Nizaminin əsərlərinin başqa
dillərə tərcümə edilməsi Firdovsiyə nisbətən çox çətindir və tərcüməçidən
çox böyük məharət tələb edir. Tədqiqatçı alim Nizamini “ədəbiyyat
tarixində yeni bir səhifə açmış, qəhrəmanlarının qəlbinə girməyi bacaran,
düşündürən, həyəcanlandıran dahi şair” adlandırır.
Nizaminin özündən sonrakı şairlərə təsiri ondan sonra yüzilliklər
boyunca davam etmiş, şairin vəfatından sonra onun əsərlərinə yüzlərlə
nəzirə yazılmış və eyni halda Nizami bu sənətdə təkrarolunmaz qalmışdır.
“Sirlər xəzinəsi” və “Xosrov və Şirin”ə təqribən yüzə qədər, “Leyli və
Məcnun” əsərinə isə yüzdən artıq nəzirə yazılması məlumdur. Nizami
əsərlərinin elmi-tənqidi mətnini hazırlayan görkəmli iranlı nizamişünas V.
Dəstgerdi onu “fövqəltəbii şair” adlandırır və qeyd edir ki, dünyanın bütün
kitabxanalarını axtarmaq mümkün olsaydı, yəqin ki “Xəmsə”yə yazılmış
nəzirələrin sayı mindən çox olardı. Onun yaradıcılığını hərtərəfli araşdıran
V. Dəstgerdi Nizami sənətindən bəhrələn şairlər sırasında qəzəl ustadı Sədi
Şirazinin də olduğunu yazır və müqayisələr apararaq Sədinin didaktik əsəri
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olan “Bustan”ı qələmə alarkən “İskəndərnamə”dən faydalandığını göstərir.
[6, 17] O, qarşılaşdırmalar zamanı Nizami şeirinin məna və ahəngdarlıq
baxımından Sədidən daha yüksəkdə durduğunu bəyan edir.
Nizami ədəbi məktəbi
XIII yüzillikdən başlayaraq özündən sonra klassik poeziyada yeni bir
cığır açan Nizami bütövlükdə Şərq xalqlarının ədəbiyyatında XX yüzillkdə
də davam edən ədəbi məktəbin banisi olmuşdur. “Nizamidən sonra eyni ad,
eyni məzmunlu, lakin ifadə formasına görə fərqli yüzlərlə poema yaranmış
və həmin əsərlər Nzami ədəbi məktəbini formalaşdırmışdı.” [33, 17]
Cəsarətlə söyləmək olar ki, Nizamidən sonra Yaxın Şərq, Orta Asiya, İran
və Qafqaz xalqlarının məhəbbət və tarixi-qəhrəmanlıq mövzularına
müraciət edən şairlərinin böyük əksəriyyəti Nizami sənətinin ecazkar
qüdrətindən ilham almışdır. Nəticədə XX əsrin əvvələrinədək “Xəmsə”
mövzularında yüzlərlə yeni əsər meydana gəlmişdir. “Nizami milli
məhdudiyyətdən uzaq, öz bəşəriliyini anlamış dahi idi.” [13,13] Şairin bədii
irsinin dünya miqyasında tədqiqi və öyrənilməsinin əsas səbəblərindən biri
onun məhz dünya xalqlarının tarix, mədəniyyət, fəlsəfə, folklor və
ədəbiyyatı ilə yaxından tanış olması və öz bilik və dünyagörüşünü
əsərlərində ifadə etmə bacarığı olmuşdur.
Mənbələrdə Nizami müqəllidləri sırasında adı çəkilən ilk böyük şair
Əmir Xosrov Dəhləvidir (1253-1327). Ondan sonra Xacu Kirmani (12901352), Əssar Təbrizi (1325-1390), Arif Ərdəbili (1311-1397), Əbdürrəhman
Cami (1414-1492), Əşrəf Marağayi (v. 1460), Abdulla Hatifi (1454-1521),
Vəhşi Bafqi (1532-1583), Məktəbi Şirazi Nizami ədəbi məktəbinin layiqli
davamçıları olmuşlar.
“Nizami epoxası” adlandırılan XII yüzillikdə Azərbyacan intibah
ədəbiyyatı Nizami yaradıcılığında öz inkişafının zirvəsini yaşayırdı. [34,1118] Bu proses sonrakı dövrlərdə Nizami ədəbi məktəbinin türkdilli
davamçıları tərəfindən yeni mərhələyə qədəm qoyaraq anadilli
ədəbiyyatımızın yaranmasına təkan vermişdir. Belə ki, türk dünyasının
Nəvai (1441-1501), Füzuli (1494-1556), Nədim (1681-1730), Baqi (15261600) kimi məşhur şairləri Nizami yaradıcılığına müraciət etmişlər.
Yaratdığı ədəbi qəhrəmanlarının timsalında bəşəriyyətə mütərəqqi ideyalar
aşılayan şairin ölməz irsi hikmət, əxlaq, məhəbbət və qəhrəmanlıq
manifestidir. “Şairin yaradıcılıq dühası dərin təfəkkür, fəlsəfi qüdrət,
yüksək sənətkarlıq və ifadə qabiliyyəti, ortaya çıxardığı misilsiz əsərləri ilə
bəşər həyatının dumanlı yollarına sönməz bir məşəl kimi işıq saçmış,
bəşəriyyətə bu mürəkkəb həyatın ağır mərhələlərində yol göstərmiş, həqiqi
insanlara layiq olan tərzdə yaşamaq qaydasını öyrətmişdir.” [4,132]
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İdrak və eşq-bu iki məfhum Nizaminin həyat fəlsəfəsinin özəyini
təşkil edir. “Onun qəhrəmanlarının bütün hərəkətləri məhəbbətləri ilə
müəyyənləşir.” [3,157]
Orta əsrlərdə Yaxın və Orta Şərqdə böyük hərbi yürüşlər və istilaların
doğurduğu ağır tarixi şəraitdə Nizaminin beşliyi nikbin ruhlu dünyəvi
poeziyanın inkişafında mühüm rol oynamışdır. Mürəkkəb və əhatəli farsdilli
poeziyanın keçdiyi inkişaf yolunu məşhur söz ustalarının əsərlərinə yazılmış
bənzətmələrsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. [36, 169] Nizaminin
“Xəmsə” adlandırılan beşliyinə daxil olan poemaları həm əhatə etdiyi
mövzular, həm də mənəvi-əxlaqi dəyərlər baxımından XIII yüzillikdən
etibarən söz sərraflarının diqqətində olmuş, Nizami sözünün cazibəsinə
düşən hər kəs qələmini bu mövzularda sınamağa cəhd etmişdir. Uzun əsrlər
boyunca davam edən bu proses Şərq ədəbiyyatında nəzirə yazmaq ənənəsinə
çevrilmiş, neçə yüzillik uzun bir yol keçmişdir. Nizaminin ölməz irsinə
maraq XIX yüzillkidə də azalmamış, şeir həvəskarları böyük bir şövqlə
müdrik şairin bədii irsindən bəhrələnmişlər.
XIX əsr farsdilli poeziyada Nizami yaradıcılığının izləri
XIX əsrin ədəbi durumu, ədəbi proseslər bu dövrün hakim sülaləsi
Qacarlarla sıx bağlı olmuşdur. Belə ki, Qacarlar sülaləsinin hökmdarları,
xüsusilə, Qacar soyundan olan və bir-birinin ardınca taxta çıxan iki qüdrətli
padşahın- Fətəli şah (h.i.1797-1834) və Nasirəddin şahın (h.i.1848-1896)
özlərinin də yüksək təb və zövq sahibləri olması XIX yüzillikdə həm nəzm,
həm də nəsr sahəsində gözəçarpan dirçəlişin baş verməsinə, həm sarayda,
həm də saraydan kənar məhsuldar ədəbi mühitin yetişməsinə və poeziyada
yeni inkişaf istiqamətinin yaranmasına zəmin yaratmışdır. Fətəli şahın
özünün də şeir təbi olması, “Xaqan” təxəllüsü ilə şeirlər yazması çoxlu
sayda söz əhlinin saraya axışmasına səbəb olmuşdu. Qacar hökmdarının
iradəsi ilə dövrün tanınmış şair və ədiblərinin toplaşdığı ədəbi məclislərin
təşəkkül tapması Qacarlar dövründə yeni ədəbi renesansın ilk qığılcımlarını
meydana çıxardı.
Qacarlardan əvvəlki dövrün ədəbi mühitinə nəzər saldıqda, poeziyada
hind üslubu deyilən ədəbi üslubun hakim olduğu görünür. Artıq Səfəvilər
imperiyasının son dövrlərindən etibarən farsdilli poeziyada “Bazgəştiədəbi” adlanan ədəbi cərəyan təşəkkül tapmışdı. Bu ədəbi cərəyanın əsas
xüsusiyyəti şairlərin özlərindən əvvəl mövcud olan qədim ənənənələrə
qayıdışı və klassik irsdən bəhrələnməsi idi. [28, 106] Hind üslubunun
ədəbiyyatda uzun müddət (üç yüz ilədək) sürən inkişaf dövründən sonra
ilk dəfə məhz bazgəşt çərəyanına məxsus şairlər özlərindən əvvəlki
sənətkarların yaradıcılığına müraciət etdilər və poeziyada Xorasan və İraq
üslublarına xas olan klassik şeir ənənələrini yenidən canlandırdılar. [5, 317]
Sələflərinin ədəbi təcrübəsindən bəhrələnmək və klassik poeziyanın ən
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yaxşı bədii-estetik meyarlarını öz dövrlərinə gətirmək Qacarlar dövründə
yazıb-yaratmış şairlərin böyük əksəriyyətinin yaradıcılığına xas idi.
Bu dövrün ədəbi proseslərinin əsas özəlliyi həm nəzm, həm də nəsr
sahəsində sadəliyə və köhnə ənənələrə əsaslanan yeni uslubun yaranması
idi. Tədqiqatçılar düşünürlər ki, XII əsrdən sonra Xaqani Şirvani, Nizami
Gəncəvi və hind üslubunda yazan bir çox şairlərin yaradıcılığına məxsus söz
və ifadələrin otuz faizi poeziyada ilk dəfə onlardan sonra işlənməyə
başlamışdır. O yazır ki, “bu dövrün şeirini təhlil etsək aydın olur ki, hətta
Səfəvilər dövründə də şeir müəyyən tərkib və ifadələrlə zəngindir, lakin
Qacarlar dövrünün poeziyasının əsas xüsusiyyəti “Dəsatir” (Sasani
hökmdarı Ərdəşirin dövründə aid edilən qədim İran şahları və dinləri ilə
bağlı kitab) əfsanələrinə meylin olmasıdır. Bu dövrün ədəbi dili Qəznəvilər
və Səlcuqilər dövründəki ilə eynidir.” [29, 128]
Fətəli şah həm bir hökmdar, həm də şair kimi XIX əsrin ədəbi
mühitinin inkişafında böyük rol oynamışdır. O, klassik poeziyanı daim
yüksək qiymətləndirmiş, bu zəngin söz xəzinəsinin ən dəyərli bədii-estetik
meyarlarını öz dövrünə gətirmişdir. Fərruxi, Xaqani, Sədi, Hafiz kimi söz
ustadlarının sonrakı nəsillərə yadigar qoyub getdiyi poeziya ənənələrindən
bəhrələnən Qacar şahının rəhbərliyi ilə sarayda ədəbi məclis fəaliyyət
göstərirdi.
“Xaqan” təxəllüsü ilə qəlbəyatan şeirlər yazan Fətəli şah Qacar
hakimiyyətdə olduğu otuz səkkiz ilə yaxın bir dövrdə həm bir şair, həm də
şeir və sənət hamisi olan bir hökmdar kimi farsdilli poeziyanın tərəqqisinə
xidmət etmişdir. Onun vasitəsilə poeziyada yaranmış yeni istiqamət sonrakı
dövrlərdə ədəbi mühitdə “təcəddüd” (yenilikçilik) adlanan prosesin ilk
rüşeymlərini formalaşdırdı. Məhz Fətəli şah Qacarın (1796-1834) səltənət
taxtına əyləşməsi ilə İran şahlarının əvvəlki şan-şöhrəti, cah-cəlalı sanki
yenidən qayıtdı və sarayda köhnə ənənələrə əsaslanan yeni və dəbdəbəli bir
ədəbi mühit formalaşdı. Cavan hökmdarın özünün də rəvan şeir təbi
olduğundan sarayda şeirə və şairlərə qarşı xüsusi rəğbət yarandı. Nəzirələr
yazmaqla şairlər özlərinin sənətkarlıq, zövq və bəyan qüdrətini nümayiş
etdirirdilər. Şahın iradəsi ilə təmtəraqlı saray mühitində “Əncümən-i
Xaqan” adlı şeir-sənət ocağı yarandı və bu məclis poeziyanın inkişafına
güclü təkan verdi. Sarayda yaranmış qaynar ədəbi mühitdə neçə-neçə şairlər
söz meydanına qədəm qoydular.
Qacarlar dövründə meydana gəlmiş təzkirələrdə yüzlərlə şairin adı
çəkilir ki, onların arasında Fətəli xan Səba Kaşanı, Mötəmədüddövlə Nişat
İsfahani, Seyid Məhəmməd Səhab, Məcmər İsfahani, Safi İsfahani, Qaani
Şirazi, Süruş İsfahani, Vüsal Şirazi, Yəğma Cəndəqi, Füruği Bəstami kimi
məşhur söz ustaları da vardır. Bu şairlərin bədii irsinin təhlili zamanı onların
əsərlərində klassik Şərq poeziyasının ən görkəmli nümayəndəsi Nizami
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Gəncəvinin də yaradıcılıq izlərinin inikasına rast gəlinir. İnsan ruhunu
yüksəldən əsərləri Nizamiyə dünya ədəbiyyatının ölməz klassikləri
sırasında şərəfli yer tutmağa imkan vermişdir. Onun yaratdığı Ənuşirəvan,
Xosrov, Şirin, Fərhad, Leyli, Məcnun, Bəhram, İskəndər kimi qəhrəman
surətləri dünya ədəbiyyatının əbədilik qazanmış obrazları sırasındadır.
Nizamidən sonra gələn və onun yaradıcılıq yolunu izləyən qələm əhli bu
qəhrəmanların obrazlarını bəzən oxşar, bəzən fərqli şəkildə öz əsərlərində
yaratmışlar. Hər müəllif bu mövzulara öz baxış bucağından yanaşsa da,
ümumilikdə məzmun saxlanılmış, Nizaminin müəyyən etdiyi forma və
qəlibə riayət edilmişdir.
Nizami yaradıcılığından ilham alaraq ustadı ehtiramla yad etmiş elm
və sənət adamlarından biri də Qacarlar dövrünün görkəmli dövlət xadimi,
tarixçi, ədib və şair Rzaqulu xan Hidayət (1800-1871) olmuşdur. Yüksək
istedad sahibi olan Rzaqulu xan yaradıcılığının ilk dövrlərində “Çakər”
təxəllüsü ilə şeirlər yazmış və Fətəli şah Qacarın baş saray şairi olmuş,
“Əmirüşşüəra” ləqəbi almışdır. O, ədəbi fəaliyyətlə məşğul olmaqla yanaşı
müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən İranda açılmış ilk Avropa tipli ali məktəb
olan Tehran Darülfünunun rektoru vəzifəsində çalışmışdır. Onun ədəbi irsi
otuz min beytlik şeir divanından, “Gülüstani-İrəm” daxil olmaqla altı
məsnəvidən, “Riyazül-arifin”, “Rövzətüs-səfayi-Nasiri” və “Məcməülfüsəha” adlı tarixi əhəmiyyətli təzkirə və salnamələrdən ibarətdir. [2, 194]
R.Hidayətin “Məcməül-füsəha” təzkirəsi Nasirəddin şah Qacarın
dövründə yazılımış və fars dilində yazıb-yaradan şairlər haqqında sonuncu
mükəmməl məxəz hesab edilir. Özündən əvvəl yazılmış onlarla təzkirəni
mütaliə edərək mükəmməl tarixi-bioqrafik əsər qələmə alan Rzaqulu xan
bu kitabda 115 şah və şahzadə şair, 327 müxtəlif dövrlərdə yaşayan şairlər
haqqında məlumat verir. Böyük alim, yorulmaz tədqiqatçı olan Hidayət
şeiri adı sənət növü hesab etmir, şairləri fövqəladə istedad sahibləri sayırdı.
Onun əsərinin müqəddiməsindəki bu sözləri diqqəti cəlb edir: “Heç kəsdən
gizlin deyil ki, fələyin dəyirman daşı çox ömürləri öz girdabına salaraq
fırladıb udmuş, ən qədim zamanlardan bəri yalnız söz yadigar qalmışdır.”
[315, 52] O, dünyada sözdən başqa heç nəyin əbədi olmadığını aşağıdakı
beytlərdə belə bəyan edir:
زمانـه انـدر سخـن نقـش بجـز
آمــد الهوتــی عالـم از سخــن
کالمــی گــر را آدمــی نبودی
نوردد درهم طوماررا این چو
[10, 47]
Zəmanədə söz naxışından başqa,
Heç bir naxış əbədi qalmaz.
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Söz ilahi aləmdən gəlmişdir,
Maddi aləmi nizama salmağa gəlmişdir.
Əgər insanda kəlam olmasaydı,
Dünyada nizam-intizam da olmazdı.
Bu akt lülə kimi burularsa,
Söz də öz əslinə qayıdar.
R. Hidayətə məxsus bu poetik numunə Nizaminin “Sirlər
xəzinəsi”ndə sözün tərifinə həsr etdiyi aşağıdakı misralarla səsləşir:
İlk dəfə tərpənəndə sözdən güc aldı qələm,
Sözdən doğuldu ilk hərf.. şahiddir bütün aləm...
Sordu: - Köhnə qızılmı, təzə sözmü yaxşıdır?
Söz sərrafı söylədi: - Söz dünyanın naxşıdır. [21, 58]
Hidayət “Məcmə ül-füsəha”ya yazdığı müqəddiməsində əsərini söz
biliciləri, şeir xiridarları üçün giymətli gövhər hesab edir. O, nəzmin nəsrdən
daha üstün olduğunu söyləyir və sözlərinin isbatı üçün gəncəli ustad
Nizamidən aşağıdakı beytləri sitat gətirir:
کبریا صف بست پس و پیش
نــام امیریت به آرد در شعر
[10, 47]

انبیا پیش و آمد شعرا پس
العظـام االمراء کالشعراء

Bir-birinin arxasınca düzüldülər müqəddəslər,
Peyğəmbərlərdən sonra əvvəl şairlər durdular.
Şeir sənin adını əmirliyə çatdırar,
Ki, şairlər böyük rəhbərlərdir.
Nizami irsindən yaradıcı surətdə bəhrələnən Qacarlar dövrü
şairlərindən Fətəli xan Səba, Vüsal Şirazi və Fətəli şah Qacarın yaradıcılığı
əsasında apardığımız müqayisələrə nəzər salaq.
Vüsal Şirazi (1783-1846). Mirzə Kiçik adı ilə tanınan “Vüsal”
təxəllüslü Mirzə Şəfi Şirazi, Qacarlar dövrünün ən məşhur şairlərindən
olub. Şirazda doğulan Vüsal gənc yaşlarından şeir sənətinə və xəttatlığa
böyük həvəs göstərmişdir. Şirazda olarkən dövrünün məşhur ariflərindən
Mirzə Əbülqasım Sükutun yanında dərs almış və mükəmməl biliklərə
yiyələnmişdi. Fətəli şah Qacar Şiraza gələrkən Vüsalın şöhrətini eşitmiş və
onu hüzuruna dəvət etmişdi. Vüsal bu görüşdə özünün yeddi xətlə yazdığı
nəfis Qurani-kərimi şaha bağışlayır və onun şəninə yazdığı qəsidəsini
oxuyur. [31, 18] Vüsal Şirazi Fətəli şahın (1797-1834) və Məhəmməd şahın
(1834-1848) zamanında yaşamış və onlarla yanaşı Fars (əyalət adıdır)
hakimi şahzadə Hüseynəli Fərmanfərma, Şücaüssəltənə və başqa bir çox
mənsəb sahiblərinə mədhiyyə şeirləri yazsa da, onu tam mənada
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mədhiyyəçi şair saymaq olmaz. O, istedadlı və yüksək şairlik təbinə malik
şair idi. Oxunaqlı şeirləri onu dinləyən hər kəsi məftun edirdi.
Qaynaqlarda Vüsal Şirazinin otuz min beytlik şeir divanı olduğu qeyd
edilir. [31, 24] O, qəzəl və qəsidələri ilə yanaşı gözəl məsnəvilər də qələmə
almış və hikmət, kəlam, musiqi, əruz elminə və hədislərin təfsirinə aid bir
neçə risalə yazmışdır. Klassik şeir üslublarında yazdığı nəzm əsərlərində
irfani motivlər üstünlük təşkil edir. Vüsalın mütəqarib bəhrində yazdığı
“Bəzme-Vüsal” və “Fərhad və Şirin” adlı məsnəviləri onu zəmanəsinin
məsnəvi ustadı kimi də şöhrətləndirmişdir. Onun müxtəlif xətt növlərində
gözəl yazmaq bacarığına malik məharətli xəttat, xoş səsi və musiqi
qabiliyyəti olan şöhrətli musiqişünas olduğunu yazırlar.
Nizami məktəbinin layiqli davamçılarından biri də Səfəvilər
dövrünün şairi Kəmaləddin Vəhşi Bafqi olmuş, “Xəmsə” mövzularında üç
poema qələmə almışdır. Bu poemalar “Xolde-bərin” (Ən yüksək cənnət),
“Nazir və Mənzur” və “Fərhad və Şirin” məsnəviləridir. Vəhşinin
Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasına nəzirə yazdığı “Fərhad və Şirin”
məsnəvisi 610 beytlik müqəddimə, nət və minacat hissələrindən ibarətdir.
Buradan aydın olur ki, müəllif öz sələfi kimi irihəcmli mükəmməl bir əsər
nəzmə çəkmək istəyirmiş. Vəhşinin ölümü nəticəsində 1070 beytlık
məsnəvi tamamlanmamış qalır. Tədqiqatçılar yarımçıq qalmasına rəğmən
onu Nizamidən sonra “Xosrov və Şirin” mövzusunda yazılmış ən yaxşı əsər
hesab edirlər. [4, 205] Nizamidən fərqli olaraq Vəhşinin əsərində poemanın
əsas qəhrəmanı Fərhaddır. Poema Sasani şahı Xosrov Pərvizin Şirindən
inciyərək İsfahana Şəkərin arxasınca getməsi ilə başlayır. Nizaminin
epizodik obraz kimi poemaya daxil edib tez də sıradan çıxardığı Fərhadı
Vəhşi əsas surət kimi meydana çıxarır. Nizaminin təmiz və saf eşqi yolunda
hər əzaba qatlaşan Şirinindən fərqli olaraq Vəhşinin Şirini qəlbi ilə oynayan
Xosrovdan üz döndərir, Fərhadı eşq sınağına çəkir.
بنیاد عشق گفتگوی زین مرا
فرهاد و شیرین از نسبت دارد که
عشق نسبت شرح و است عشق غرض
[عشق محنت و عشق ر نج بیان30, 546]
Fərhadla Şirinə aid olan
Bu eşq dastanını deməkdən məqsədim
Eşqdir, eşqin şərhi və izahıdır,
Eşqin əzab və möhnətini bəyan etməkdir.
Vəhşidən sonra Vüsal Şirazi yarımçıq qalmış bu əsəri tamamlamağı
öz öhdəsinə götürür. Lakin o da Vəhşinin natamam əsərini bitirə bilməmiş,
əcəl aman vermədiyindən əsərə yalnız 1255 beyt artırmış, vəfat etdiyi üçün
poema tamamlanmamışdır.
Maraqlıdır ki, Qacarlar dövrünün başqa bir şairi Mehdi Sabir Şirazi
(v. 1864) də Vəhşinin başladığı və Vüsalın davam etdirdiyi, sonda hər
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ikisinin ölümü ilə yarımçıq qalan bu əsəriin davamını yazmışdır. Sabir
Şirazi (d. 1863) Nasirəddin şah Qacarın (1848-1896) müasiri olmuşdur. O,
Vəhşinin nəzmə çəkməyə başladığı və Vüsalın davam etdirdiyi “Fərhad və
Şirin” məsnəvisini 304 beyt əlavə edərək tamamlamışdır.
Üç müxtəlif müəllif tərəfindən davam etdirilən bu poemanın mövzusu
Nizamidən götürülmüş, hadislərlərin inkişaf dinamikasından göründüyü
kimi Vəhşi və Vüsal daha çox Nizaminin təsiri altında olmuşdir. Sabir Şirazi
isə əsəri Fərhad və Şirini bir araya gətirərək dastanı ilahi eşq zəminində
tamamlamışdır. Əsər bütöv halda Vəhşi Bafqinin Tehranda çap olunan şeir
külliyatına daxil edilmişdir.
Fətəli xan Səba (1765-1823). Fətəli xan Səba Kaşanini Qacarlar
dövründə söz meydanına qədəm qoymuş ilk böyük şair hesab etmək olar.
Onun həyat və yaradıcılığının mühüm məqamları haqqında bir çox
qaynaqlarda, o cümlədən Əbdürrəzzaq bəy Dünbüli “Nigaristani-Dara”,
Fazil xan Gərrusi “Əncüməni-Xaqan”, Rzaqulu xan Hidayət “Rövzətüssəfa” və “Məcmə ül-füsəha”, Mahmud xan Məlkəşşüəra “MəcmueyiMahmud”, Mirzə Əliəkbər Nəvvab Şirazi “Delgoşa”, “Mədayehimötəmədiyə”, “Hədayiq ül-üdəba”, Bəhmən Mirzə Qacar “TəzkireyiMəhəmmədşahi” və s. təzkirələrdə məlumat verilir.
Ata-babaları əslən Azərbaycanın Xoy şəhərinin Dünbülilər
tayfasından olan Fətəli xan Səba İranın Kaşan şəhərində dünyaya gəlmiş,
Kaşan və İsfahanın tanınmış ustadlarının yanında yaxşı təhsil almış, dövrün
Səbahi Bidqoli və Azər Bigdeli (Bəydili) kimi şair və ədiblərinin şeir
məktəbində püxtələşmişdi. O, Kaşanın çox hörmət və izzət sahibi olan bir
ailədən idi və İranın bir neçə tanınmış şəxsiyyətləri onun nəslinə mənsubdur.
Məhəmmədqasım xan, Mahmud xan Məlikəşşüəra, Nədimbaşı,
Məlikəşşüəra Bahar, Əbülhəsən xan Səba kimi şair, ədib və musiqiçilər bu
nəslin yetirmələridir.
Zəndiyyə dövrünün tanınmış ədəbi simalarından olan Süleyman
Səbahi, Lütfəli xan Azər bu dövrdə yeni ədəbi qayıdış cərəyanının ilk
tərəfdarlarından idilər, məhz onlar Səbanın bu cərəyana qoşulmasında
böyük rol oynamışdılar. Deyilənlərə görə, Səba əvəllər Lütfəli xan Zəndə
xidmət göstərmiş, Zəndlər süqut etdikdən sonra Qacarların sarayına
gəlmişdir. 1797-ci ildə Fətəli şahın tacqoyma mərasimində iştirak etmək
üçün Tehrana gələn Səba şaha həsr etdiyi qəzəl və qəsidələri ilə onun böyük
hörmət və rəğbətini qazanır və sarayda qalır. Tərifinə yazdığı qəzəl və
qəsidələri ilə çox keçmir ki, onun şairlik təbini çox bəyənən Fətəli şah
Səbanı sarayın məlikəşşüərası təyin edir. Saraya gələn elm və kamal
sahibləri, şair və ədiblər Səbanın rəhbərliyi altında fəaliyyətə başlayırdılar.
Dövrünün yaxşı savadlı və kamallı şəxslərindən olan Səba hələ
Kaşanda yaşadığı illərdə şeirlər yazmağa başlamış, İsfahan şeir
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məktəbindən bəhrələnmişdir. Səbanın qəsidə, qəzəl, məsnəvi, rübai və
tərcibəndlərdən ibarət şeir divanı vardır. Onu Qacarlar dövrünün ən böyük
şairi, xüsusən “qəsidə janrının ustadı” adlandırmışlar. [28, s. 22] Onun
qəzəl, qəsidə, tərkibənd, tərcibənd, qitə, rübailər və bir neçə məsnəvidən
ibarət olan şeir divanı farsdilli poeziya sənətinin dəyərli incilərindən hesab
edilir. Səbanın yaradıcılığına xas olan ən mühüm cəhət özündən əvvəlki
qüdrətli söz ustadlarının ədəbi təcrübəsindən bəhrələnməsi və və Qacarlar
dövrünün sonrakı şairlərinin yaradıcılığına təsir göstərməsidir. O, qəsidə
yazmaqda Ənvəri və Xaqaninin, məsnəvi sənətində isə Firdovsi və
Nizaminin davamçısı hesab edilə bilər.
Səbanın on altı min beş yüz beytlik şeir divanından başqa,
“Xudavəndnamə”, “Şahənşahnamə”, “İbrətnamə”, “Gülşəni-Səba” adlı
dörd poeması var. Məsnəvi formasında yazılmış bu əsərlərin hər biri ayrıayrılqda maraqlı və ibrətamiz hekayələrlə bəzədilmiş və Şərq poetika
qanunlarına riayət olunmuş bədii sənətkarlıq nümunəsidir.
Səba Kaşani Qacarlar sarayında yaşadığı ilk dövrlərdə Firdovsinin
“Şahnamə” əsərinə nəzirə olaraq mütəqarib bəhrində dini qəhrəmanlıq
mövzusunda “Xudavəndnamə” və “Şahənşahnamə” adlı məsnəvilər
yazmışdır. On iki min beytdən ibarət olan “Xudavəndnamə”nin əsas
mövzusu islam peyğəmbərinin keçdiyi ömür yolu, göstərdiyi möcüzələr və
Həzrəti-Əlinin döyüşlərdə göstərdiyi şücaətidir. O, üç il müddətində 40 min
beytdə və “Şahnamə” kimi mütəqarib bəhrində qələmə aldığı
“Xudavəndnamə”də Fətəli şahın hərbi yürüşlərindən və vəliəhd Abbas
Mirzənin Rusiya-İran müharibələrində göstərdiyi şücaətdən bəhs edilir.
Səbanın sənətkarlıq baxımından diqqətlayiq əsərlərindən biri də
“Gülşəni-Səba” adlı məsnəvisidir. O, bu poemanı oğlu Məhəmmədhüseyn
Məlikəşşüəraya (Əndəlib təxəllüslü) nəsihət olaraq Sədinin “Gülüstan” və
“Bustan” və Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” əsərləri səbkində əxlaqi mövzuda
qələmə almışdır. Həmin əsərdən “Qoca möbid” adlı ibrətamiz hekayəyə
nəzər salaq:
سـالخــــورد مـوبـد یکــی شنیــد م
آفـتـــــاب تـابــش از پـاکــش تــن
گفتـش یکـی: روز دیرینه پیـر ای
سپنــج ســرای در چـرا نبـسـتــی
گفتــا و بنالیـ د: کــم روز ایـن در
اند رسته جهان از چنین بزرگ ان
منـه دل جهـان بر صاحبدلـی چو
Eşitdim ki, bir yaşlı möbid (kahin)
Canını tapşıran zamanda
Pak canı günəşin parıltısından
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سپرد می روان روشن که دم آن در
اندرآتش موم چو، آب در شکـر چو
ســوز بـه آفـتـابــت تـابــش از تـــن
رنــج؟ دفــع پـی سـرایـی سپـنـجـی
!غـم چـه نبـود سایـه از آسایش گـر
اند بسته جهـان اندر دل ما چـون نه
منــه گــل ســر بـر گــل بیهـوده بـه
[26, 195]
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Oda düşmüş muma, suya düşmüş şəkərə bənzəyirdi.
Birisi dedi, ey dünya görmüş qoca,
Bədənin günün istisindən yanmış.
Niyə bu dünyada qurmamısan
Əzabı dəf etmək üçün rahatıq sarayı.
Qoca nalə etdi və dedi: Bu qısa həyatda
Rahatlıq kölgədən olmasa nə qəm.
Böyüklər dünyadan belə köçdülər,
Yoxsa bizim kimi dünyaya bel bağlamadılar.
Əgər genişqəlblisən (müdrik), dünyaya bel bağlama,
Boş yerə gil üstünə gil qoyma.
Bu hekayə Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi”nə daxil olan on
birinci məqalətdəki “Sahibnəzər möbidin hekayəsi” adlı hekəyətə bənzətmə
olaraq yazılmışdır. [21, 78] Dahi şairin özünün “məxzən-i əsrar-i ilahi”
adlandırdığı epik janrda ilk qələm təcrübəsi olan bu poema yığcam, əslində
dərin məzmun ifadə edən bu cür hekayələrlə zəngindir. Bildiyimiz kimi
“möbid” atəşpərəst kahinlərin başçısına deyirdilər, Nizamidən fərqli olaraq
(Nizami səri bəhrində) Səba öz mənzum hekayəsini mütəqarib bəhrində
yazmışdır. O, Şərqin bənzərsiz sənətkarlarından olan Nizaminin didaktik
mövzuda yaratdığı ibrətamiz hekayələrdən biri olan “Sahibnəzər möbidin
hekayəsi”ndə olduğu kimi insanı cah-cəlallı möhtəşəm saraylara bel
bağlamamağa çağırır, su və torpaqdan özlərinə nə qədər böyük imarətlər
ucaltsalar da, hər kəsin sonunun yenə də su və torpaq olduğunu xatırladır.
Əsəri gözdən keçirdikdə, müəllifin təkcə mövzu və forma deyil, qafiyə və
bədii təsvir vasitələri, xüsusilə təşbih və istiarələr baxımından da “Sirlər
xəzinəsi”ndən bəhrələndiyinin şahidi oluruq.
Fətəli şah Qacar (1772-1834). XVII əsrə qədərki Yaxın Şərq
ədəbiyyatının poeziya ənənələrindən ustalıqla bəhrələnən Fətəli şah Qacar
klassik Şərq şeirinin məqbul poetik tələblərinə cavab verən mükəmməl
divan yaratmışdır. Onun təxminən iki yüz ilədək yaşı olan poetik irsi əsasən
qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi, tərkibənd, saqinamə, rübai və müfrəd
beytlərdən ibarətdir. Orta əsrlər klassik şeir ənənələrinə sadiq olan Fətəli şah
şeirlərini dövrün və ədəbi mühitin tələblərinə görə fars dilində qələmə
almışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, onun divanında türkcə və ərəbcə yazılmış
şeirlərinin yer alması şairin fars dili ilə bərabər, türk və ərəb dillərinə də
dərindən bələd olduğunu göstərir.
Şairin şeir külliyyatına nəzər saldıqda, onun Şərq ədəbiyyatının ustad
sənətkarlarının irsindən böyük sənətkarlıq məharəti ilə bəhrələndiyinin və
klassiklərin ədəbi dilinin bütün zənginliklərini öz yaradıcılığında tətbiq
etdiyinin şahidi oluruq. O öz sələfləri kimi klassik poetika elminin sirlərinə
dərindən bələd olmuş, həm mövzu və ideya cəhətdən, həm də bədii
sənətkarlıq xüsusiyyətləri baxımından klassik ənənələrdən faydalanmışdır.
Şairlik istedadının əsas ölçü meyarı müəllifin məlum qafiyə sistemindən,
| www.ejsr.org

Əqiq Gulnar Zöhrab qızı

178

bədii ifadə vasitələrindən və poetik fiqurlardan hansı məharətlə istifadə
etmək bacarığıdır.
Təbii insani duyğuların, təmiz və ülvi hisslərin tərənnümü üçün
istifadə olunan lirik şeirin ən çox yayılmış və lirik-epik janrın ifadəsi üçün
müəllifin qarşısında geniş imkanlar açan şeir formalarından biri məsnəvidir.
Yaradıcılığında əsasən romantik şeirlərə üstünlük verən Fətəli şah həm də
bir neçə məsnəvi müəllifidir. Onun şeir divanına beş məsnəvi daxil
edilmişdir, bu məsnəvilər həcmcə çox böyük olmasalar da, ənənəvi eşq
mövzusunda qələmə alınmış, həm forma, həm də məzmun baxımından
kamil poetik parçalardır. Lirik epizodik hekayə şəklində nəql edilən bu
məsnəvilər, xüsusilə “Təne bər Məcnun” (“Məcnuna tənə”) poemasının
mövzusu Şərq klassik poeziyasından, konkret olaraq böyük Azərbaycan
şairi Nizami Gəncəvinin bədii irsindən qaynaqlanmışdır.
Nizaminin ona böyük şöhrət qazandıran mənzumələrindən biri də
faciəvi eşq dastanı olan “Leyli və Məcnun” poeması olmuşur. Şair iki gəncin
məsum sevgisindən bəhs edən ərəblərin məlum rəvayətini nəzmə çəkərək
onu dünyanın ən məşhur məhəbbət dastanları sırasına daxil etmişdir.
Mənbələrdə “Leyli” və “Məcnun” obrazlarınını Nizamidən də əvvəl ayrıayrı şairlərin yaradıcılığının ilham pərisini qanadlandırdığını yazırlar.
“Baba Kuhi, Qətran Təbrizi, Baba Tahir Üryan ən saf məhəbbətin rəmzi
kimi bu sevda göyərçinlərini yad edirlər.” [12, 286]
“Təne bər Məcnun” (“Məcnuna tənə”) məsnəvisinin məzmunundan
məlum olur ki, şairin lirik qəhrəmanı o elə özüdür, o da Məcnun kimi aşiqdir
və həyatın mənasını eşqdə görür. Məsnəvinin ilk beytlərində şair söyləyir
ki, aşiq olmayanlar eşqin nə olduğunu anlamaqdan uzaqdır:
ریش دل مجنـــون بر طعنه زد ی کی
نیش غـم ز دل بر زنـی می کی تا که
عاری عشـــق از کای داد جوابـــش
کاری زخــــــم نخــوردی دلــداری ز
[15, 166]
Biri qəlbiyaralı Məcnuna tənə etdi ki,
Nə qədər ürəyinə qəm yarası vuracaqsan.
Cavabında dedi ki, ey eşqdən xəbərsiz,
Məhəbbət oxu ilə yaralanmamısan.
Fətəli şahın nəzərdən keçirdiyimiz “Məcnuna tənə” məsnəvisi də dahi
Nizami Gəncəvinin əbədiyaşar irsinin ondan sonra əsrlər boyunca davam
edən təsiri nəticəsində ərsəyə gəlmiş lirik mənzum hekayələrdən biridir.
Hekayənin məzmunundan aydın olur ki, Məcnunun eşqini sual-cavabla
dərk edib anlamaq qeyri-mümkündür, eşqi dərk etmək üçün aşiq olmaq
gərəkdir. Aşiq olmayan, eşq acısı çəkməyən kəs onun mahiyyətinə vara
bilməz. Fətəli şahın məhəbbət mövzusunda qələmə aldığı əsərlərinin lirik
qəhrəmanı çox zaman elə özüdür. Neçə yüzilliklər bounca davam edən
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iqtibas ənənələrindən bəhrələnən Fətəli şah bu lirik parçada eşqin yüksəkdə
durmasından, onu duymaq və yaşamaq səadətinin hər kəsə nəsib olmadığını
söyləyir.
Poeziyada, xüsusilə divan ədəbiyyatında lirik məzmunlu əsərlər ən
qədim dövrlərdən başlayaraq ədəbiyyatın əsas istiqamətləndirici qolu
olmuşdur. Bu əsərlər bəzən ictimai-fəlsəfi məzmun kəsb etsə də, daha çox
ənənəvi məhəbbət problemlərinə həsr olunmuşdu. Dünyaya estetik təfəkkür
və romantik xəyal bucağından baxan şair klassik qəhrəmanlarının simasında
öz ideal obrazlarını yaratmaq və əlçatmaz arzularını gerçəkləşdirmək
məqsədi daşıyırdı. Orta əsr şairlərinin təxəyyül və idrakına xas bu düşüncə
tərzi dövrün sxolastik fəlsəfəsinin mahiyyətindən doğurdu. [7, 152-182]
Klassik Şərq ədəbiyyatında geniş yayılmış lirik şeir formalarından
biri də saqinamələr olmuşdur. “Saqinamə” adından da məlum olduğu kimi
saqiyə-şərab paylayana
müraciətlə
yazılır. Saqinamələr ərəb
xəmriyyələrinin fars dilinə keçmiş forması olub daha çox fəlsəfi-irfani,
ictimai-tənqidi məzmun daşıyır. Tədqiqatçılar saqinaməni “saqiyə
müraciətlə yazılan, daha çox şərabı, içki məcislərini təsvir edən, bəzən isə
təsəvvüf düşüncələrini ifadə edən” və “oxucuda həyəcan oyadan ictimai
motivli tənqidi” şeir forması adlandırırlar. [16,160; 17,95; 18, 235]
Lirik-fəlsəfi şeir forması olan saqinamə klassik poeziyada geniş
yayılmış, farsdilli və türkdilli poeziyada müstəqil janr kimi formalaşmışdır.
[22, 119; 23, 14; 27, 439; 11,3] Saqinamələrin yaranma tarixi və saqinamə
yazan şairlər haqqında ilk mükəmməl araşdırma aparan “Meyxanə” müəllifi
M. Ə. Fəxrülzəmani, bu sahədə müxtəlif əsərlər yazan Ə. Gülçin Məani,
İran ədəbiyyat tarixinin tanınmış tədqiqatçılarından olan Z. Səfa,
azərbaycanlı alimlərdən Q. Əliyev, X. Yusifli və b. Nizami Gəncəvini
(1141-1209) saqinamələrin ilk yaradıcısı hesab edirlər. [8, 16 ; 9, 22; 33, 5;
3, 484] Fəxrüzzəmani Nizamidən sonra Əmir Xosrov Dəhləvidən (12521325) ikinci saqinamə ustadı kimi bəhs edir. Araşdırmalara əsasən bu
qənaətə gəlmək olar ki, ilk mükəmməl saqinamə örnəkləri dahi Azərbaycan
şairi Nizami Gəncəvi tərəfindən yaradılmışdır. . [11, 3 ] “Nizaminin
“İskəndərnamə” poemasında saqiyə və müğənniyə müraciətlə yazdığı lirik
parçalar tədricən müstəqil janra çevrilmişdir.” [3, 484] Dahi şair
“Şərəfnamə”də 63 hekayədən 51-də saqiyə müraciət etmişdir.
“İqbalnamə”də isə Nizami müğənniyə xitab edərək lirik-fəlsəfi məzmunlu
müğənninamələr yaratmışdır. Şair bu hekayələrinndə əvvəlcə iki beytlə
saqiyə xitab edir, sonra bir neçə beyt nəsihət mövzusuna həsr edir və
mətləbə keçir. Tədqiqatçılar şairin qəhrəmanlıq mövzusunda qələmə aldığı
“İskəndərnamə”də bu üsluba riayət etməsini onun əfsanə və rəvayətlərdən
qaynaqlanan poemaya təsəvvüf ab-havası gətirməsi ilə bağlayırlar. [14, 222]
Nizaminin bəşəri mahiyyət daşıyan və əsrlər boyunca insanları əqli və
mənəvi cəhətdən zənginləşdirən poeziyasında şərab məcazi anlamda
işlənmişdir. Şair özü bunu aşağıdakı misralarda təsdiq edir:
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است ایزدی وعده از ساقی مرا
است بیخودی از می خرابی از صبوح
ام بوده تا که ایزد به نه گر و
ام لوده نیا لب دامن می به
[20, 815-816]
Saqi, mənim şərabdan məqsədim tanrının verdiyi sözdür,
Piyalə halımın xarab olmasından, şərab özümdən xəbərsiz
olmağımdandır.
Yoxsa and olsun Allaha ki, indiyə qədər
Şəraba dodağımın kənarını bulaşdırmamışam.
Nizami Gəncəvidən sonra yaradıcılığında təsəvvüf tendensiyasına
meyl edən Salman Savəçi (1300-1377), Hafiz Şirazi (1315-1390), Əssar
Təbrizi (1325-1390), Əbdürrəhman Cami (1414-1492), Məhəmməd Füzuli
(1494-1556) kimi ustad şairlər yüksək sənətkarlıq nümunələri olan müstəqil
saqinamələr yaratmışlar. “Ən yaxşı romantik-sufi şair” kimi Nizaminin
sufizm ideyalarından xali olmayan eşq məfhumu özündən sonrakı təsəvvüf
şairlərinin də ilham mənbəyi olmuşdur. [35, 21]
Fətəli şah Qacarın şeir divanında Nizami yaradıcılığından ilham
alaraq yazdığı iki saqinaməsi yer almışdır. Bu əsərlər lirik-fəlsəfi məzmun
daşıyır və ənənəvi saqinamə formasında yazılmışdır, məsnəvi şəklində və
əruzun mütəqarib bəhrindədir. Fətəli şah Qacarın lirik-romantik motivlərlə
zəngin olan bu əsəri müəllifin klassik poeziya ənənələrinə, şeir texnikasının
incəliklərinə dərindən bələd olduğunu göstərir. Bu lirik parçada zehindən
uzaq mücərrəd söz və ifadələrə, ölçüyə uyğun gəlməyən mürəkkəb yozum
və ibarələrə rast gəlinmir. Əsər bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə
zəngindir, burada təşbih, epitet, istiarə, samit və sait səslərin təkrarından
doğan alliterasiya və assonant kimi poetik vasitələr nəzərə çarpır. Əsərin dili
rəngarəng bədii ifadə vasitələri ilə zəngindir. Şairin istifadə etdiyi təşbih,
təzad, məcaz və metaforalar bu lirik parçaya poetik dəyər, müraat ün-nəzir,
cinas və rədiflər isə simmetriya və ahəngdarlıq bəxş etmişdir.
Fətəli şahın saqinaməsinin Şərq ədəbiyyatında ilk saqinamə ustadı
olan Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” əsərində yaratdığı saqinamələri ilə
müqayisəli təhlili göstərir ki, o, lirik-epik poeziya nümunələrində Nizami
sənətinin bədii məziyyətlərini əxz etmişdir. Müəllif öz sələfi kimi klassik
mifoloji və əfsanəvi obrazların aşıladığı əxlaqi-mənəvi dəyərlərlə oxucunu
düşündürməyə çalışmışdır. Bədii yaradıcılığında qədim şeir ənənələrindən
örnək alan Fətəli şah Qacar həm məsnəvi, həm də saqinaməsində Nizami
poeziya məktəbinin üslub və ənənələrindən bəhrələnmişdir.
Nəticə
İnsan ruhunu yüksəldən əsərləri Nizamiyə dünya ədəbiyyatının ölməz
klassikləri sırasında şərəfli yer tutmağa imkan vermişdir. Onun yaratdığı
Ənuşirəvan, Xosrov, Şirin, Fərhad, Leyli, Məcnun, Bəhram, İskəndər kimi
| www.ejsr.org

Qacarlar dövrü ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi...

181

qəhrəman surətləri Şərq ədəbiyyatının əbədilik qazanmış obrazları
sırasındadır. Nizamidən sonra gələn və onun yaradıcılıq yolunu izləyən
qələm əhli bu qəhrəmanların obrazlarını bəzən oxşar, bəzən fərqli şəkildə
öz əsərlərində yaratmışlar. Hər müəllif bu mövzulara öz baxış bucağından
yanaşsa da, ümumilikdə məzmun və süjet saxlanılmış, Nizaminin müəyyən
etdiyi poetik formalara riayət edilmişdir.
Qacarlar dövrü ədəbiyyatı fars ədəbiyyatının inkişaf tarixini araşdıran
tədqiqiatçılar tərəfindən “bazgəşt-e ədəbi” (“ədəbi qayıdış”) dövrü
adlandırılır ki, bu cərəyanın ilk rüşeymləri hələ Səfəvilər zamanında
meydana gəlmişdir. Tədqiqatçılar “bazgəşt” cərəyanını Qacarlarla, məhz
Fətəli şahın hakimiyyət dövrü ilə əlaqələndirirlər. Bu dövrün şairlərinin
yaradıcılığında təsəvvüf nəzəriyyəsinin mütərəqqi fəlsəfi ideyaları, həm orta
əsr İslam fəlsəfəsinə söykənən dini-idealist görüşlər, həm də lirik-romantik
şeirin zəngin janr xüsusiyyətləri əks olunmuşdur.
Bəzi şairlər öz əsərlərində zəmanədən şikayət, mövcud həyat
şəraitindən narazılıq, ədalətsizliklər qarşısında ümidsizlik, məyusluq
hisslərini ifadə edən pessimist mövzulara da yer verirdilər.
Qacarlar dövrü ədəbiyyatının xüsusilə poeziyanın əsas atributlarından
biri klassik ənənələrə qayıdış olmuşdur. Qacar sarayının məliküşşüərası
olan Fətəli xan Səba Kaşani (1765-1823), Qacarlar dövrünün məşhur söz
ustası Vüsal Şirazi (1783-1846) və Qacar hökmdarı, “Xaqan” təxəllüsü ilə
şeirlər yazan Fətəli şah Qacar (1771-1834) öz bədii yaradıcılıqlarında
mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvinin poetik irsindən və ədəbi ənənələrindən
bəhrələnmişlər.

Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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Giriş
Nizami Gəncəvi Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə,
ədəbiyyatına bəxş etdiyi elə nadir şəxsiyyət, dühadır ki, onun insan sevgisi
bütün bəşəriyyəti əsrlərlə heyran etmiş və bu gün də insanlığın
mənəviyyatına
məlhəm
“Xəmsə”silə
eyni
missiyanı
davam
etdirməkdədir.Nizami Gəncəvi yaradıcılığının zirvəsini təşkil edən bəşərilik
onun mənsub olduğu türk soyunun və məkan qurduğu Azərbaycan diyarının
bu mövzuda dünyaya səslənişi, açılımıdır. Bütün yaradıcılığı boyu
əsərlərində qırmızı xətlə keçən ədalət, qadın azadlığı,humanizm kimi
anlayışlar, əlbəttə ki, Nizami Gəncəvi şəxsiyyətinin bu gün dünyada seviləsevilə öyrənilib tədqiq edilməsinin əsas səbəblərindən birdir. Məhz dahi
şairimizə dünya səviyyəsində olan sevginin mənbəyi yaradıcılğının
mərkəzində insan və insanlığa məhəbbət konsepsiyasının dayanması
olmuşdur.
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Əlbəttə, “Xəmsə” sinə daxil olan məsnəvilərində ehtiva etdiyi
multukulturalizm, bəşərilik, humanist ideyyalar, irqindən, dilindən,
dinindən aslı olmayaraq yaradılanı Yaradandan ötrü sevmək kimi ideyalar
carçısı olan, eyni zamanda Şərqin bütün dahi mütəfəkkirlərinin özlərinə
ustad hesab etdikləri Nizami Gəncəvinin insanlığa sevgidən doğan belə bir
unikal yanaşmasını Şərqin və Qərbin bir çox mütəfəkkirləri etiraf etmiş və
nəticədə ona ululuq, ucalıq mənaında Şeyx ünvanı vermişlər.
Nizami Gəncəvi “Xəmsə” si ona görə bəşəriyyətin ortaq mənəvi
abidəsi hesab edilə bilər ki, burada bir çox dünya xalqları üçün örnək vardır,
sevgi vardır, mərhəmət vardır.Bu mənada dünyanın hər bir xalqı öz
növbəsində Nizami Gəncəvi irsindən, ideyalarından mənəvi təkamülləri
üçün bəhrələnə bilərlər və bəhrələnirlər.
Dahi şair “Xəmsə” sində bu xüsusa ən bariz örnək verərək
vurğulayırdı:
Zəncinin zahiri qaradır, ancaq,
Sən ağzından çıxan saf sözlərə bax.
Zənci dəmir kimi qara parlaqdır,
Üzü qaradırsa, ürəyi ağdır.
Məhz bu baxımdan Nizami Gəncəvin yaradıcılığının milli
olduğu qədər də bəşəri mahiyyət daşıdığına toxunan akademik Rafael
Hüseynov yazır: Şairin qüdrətli qələmindən çıxmış poemaları müəyyən
mənada XII yüzilin, böyük sənətkarın içərisində olduğu zamanın
ensiklopediyasıdır. Dahi şair bəşəriyyətin bədii söz aləminə “Xəmsə” adlı
xəzinə verməklə milli və bəşəri dəyərlərin tamamilə yeni bir mənzərəsini
yaradıb” (2.1).
Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nizami Gəncəvi
“Xəmsə” i təkcə poeziyadan, şeiriyyətdən ibarət olmayıb, həm də müasir
dünyada, qlobal müstəvidə elm məbədi, elm dəryası kimi öyrənilir, tədqiq
edilir ki, bu da da dahi mütəfəkkirin öz həyatında elmə verdiyi dəyərlə
bağlıdır.
Qüvvət elmdədr, başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz
-deyən şair, göründüyü kimi həyatında da elmə, biliyə yüksək qiymət
vermişdir. Dahi mütəfəkkirin elmə, irfana verdiyi əhəmiyyətin nəticəsi idi
ki, professor Xəlil Yusiflinin qeyd etdiyi kimi şair yazırdı ”Gecələr səhərə
qədər yatmayıb.Hər gecə bir fikir, bir düşüncə aşkar etməsəm başımı yastığa
qoymurdum.Bəzən bütün gecəni oyaq qaldığım olurdu”.
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Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin qurtuluşunu kamillikdə, elmdə və
ədalətdə görürdü
Nizami Gəncəvi istər ədalətdən, istər kamillikdən, istər eşqdən, istər
övlad tərbiyəsindən, istərsə də qadın azadlığından yazsın, fərqi yoxdur.O,
yazdığı bütün mövzuların hamısını elmi-fəlsəfi dahiyanə fikirlərilə
cilvələndirirdi.Çünki dahi mütəfəkkir qələmə aldığı və onu narahat edən
bütün şatışmazlıqların səbəbini elmsizlikdə görürdü. Nizami Gəncəvi söz
hünərvəri kimi XII əsrdə qələmə aldığı dahiyanə elmi fikirlər bütün
bəşəriyyəti ağuşuna alaraq doğma valideyn nəsihəti kimi aktuallığını
yüzillər sonra da qorumaqdadır.
İnsana arxadır onun kamalı
Ağıldır hər kəsin dövləti, malı
ifadə edən dahi mütəfəkkir sanki öz sözlərilə elmli, cahil
olmayan insanın bədii portretini cızmşdır.
Nizami Gəncəvi “Xəmsə” sini, yaradıcılığını, peziyasını bəşəriyyətin,
dünyamızın, planetimizin günəşi kimi xarakterizə edən İ.S.Braknski
yazırdı:” Nizaminin idealı kamil insan şəxsiyyəti, azad insan şəxsiyyətisosial cəhətdən daha yüksək, ülvi şəxsiyyət idi. Nizami dühası
Azərbaycanın poeziya səmasında doğan günəş kimi öz şüaları ilə dünyamızı
bu gün də nurlandırır” (6.46).
Məhz Nizami Gəncəvi məfkurəsindən doğan bu sehrin nəticəsi idi ki,
Qərbin və Şərqin şərqşünasları, ictimai xadimləri, ədibləri, filosofları onun
yaradıcılığında yer alan tolerantlığı, multukulturalizmi bir-birindən fərqli
formada dilə gətirib etiraf edirdilər.
Şərqin böyük mütəfəkkirləri Məhəmməd Oufi, Əssar Təbrizi,
Zəkəriyyə Qəzvini, Əbd-ür-Rəşid Bakuvi, Dövlət şah Səmərqəndi,
Məhəmməd Füzuli, Əbdürrəhman Cami, Əmir Xosrov Dəhləvi, Sədi Şirazi,
Hafiz, Ruh-ül-Əmin, Vəhid Dəstgirdi və başqaları Nizami Gəncəvinin
həyatının, yaradıcılığının bütün dövrlərdə insanlar üçün bir örnək olacağını
ifadə etmişdilər. Xüsusilə XV əsr Orta Asiya mütəfəkkirlərindən olan
Dövlət Şah Səmərqəndi “Təzkirət-üş- şüəra” sında Nizami dühasının
bəşəriliyindən bəhs edərək yazırdı: “Şeyxin dəyər-qiymətini və əzəmətini
ifadə etmək üçün söz də, yazı da acizdir.Onun sözlərində və şairliyində elə
bir gözəllik vardır ki, mərifət sahibi olan bütün zəkalı adamlar onu
axtarmaqdadırlar” (4.72).
Nizami Gəncəvinin əsərlərində ehtiva olunan bəşəri dəyərlər sadəcə
təhkiyə formasında öz dili ilə deyil, eyni zamanda əsərlərində canlandırdığı
obrazlara da eyni məna tutumunu yükləyirdi. Nizami Gəncəvinin
xoşməramlı bir elçi kimi bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb edən bir
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mütəfəkkir olduğunu xarakterizə edən akademik Teymur Kərimli yazır: “
Necə ki Nizaminin qəhrəmanı İskəndər bir xalqın, bir ölkənin hökmdarı
olmaqdan çıxaraq , bütün dünyanın ədalətli hökmdarı, dünya xalqlarına sülh
və əmin-amanlıq gətirən peyğəmbər olur, eynilə dahi şairimiz də bir xalqın,
bir regionun mütəfəkkir sənətkarı olmaqdan çıxır və bütün dünyanın, bütün
bəşəriyyətin xoşməramlı elçisinə çevrilir.Ancaq öz kökünə bağlılıq istər
İskəndəri, istərsə də onun yaradıcısı Nizamini tərk etmir.Bu da təbiidir: ağac
nə qədər ucalıb göylərə baş çəksə belə, yenə də bitib yetişdiyi torpağa bağlı
olur ” (3.31).
Dünya xalqlarının Nizami Gəncəvi “Xəmsə” sini elmi və mənəvi
abidə kimi idrak etmələrinə gəldikdə isə bununla bağlı görkəmli
ədəbiyyatşünas Firidub bəy Köçərli yazırdı: ” Onlar Nizaminin tədqiqi və
tərcüməsinə daha erkən başlamışlar ki, bu da Qərb mütəfəkkirlərinin
axtardıqları tolerantlıq və insanı insan kimi dəyərləndirmək, sevmək kimi
anlayışları Nizami yaradıcılığında kəşf etmələri ilə bağlı olmuşdur. Firidun
bəy Köçərli bu haqda “Literatura azərbaydjanskix tatar” məqaləsində
yazırdı: “İnsaf deyil ki, onun möcüznuma kəlamları Avropa dillərinə
tərcümə olunub intişar tapsın, bizlər isə onu öz dilimizdə eşidib feyziab
olmaqdan məhrum qalaq” (1.11).
Firidun bəy Köçərlinin hələ o dövrdə Qərb oxucularının Nizamini
tərcümə edib mütaliə etdikləri tezisininin rüşeymlərini biz müasir Avropa
oxucusunda da sezə bilirik. Belə ki, 12 aprel 2012-ci ildə Romada səfərdə
olan Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva şəhərin “Villa Borghese”
parkında dahi şairimizə ucaldılan abidənin açılışında iştirak etmiş və orada
bir çox ziyalılarla, o cümlədən şərqşünas Minieli Bernardini ilə Nizami
Gəncəvi haqqında müzakirələr aparmışdır. Müzakirələrdə şərqşünas alimin
dahi mütəfəkkirimiz haqqında söylədiyi mülahizələr, əlbəttə ki, Firidun bəy
Köçərlinin də qeyd etdiyi kimi Qərb oxucusunun Nizamiyə verdiyi dəyərin
dahi şairimizin dahiliyi nisbətində olduğunu göstərir. “Nizami Gəncəvinin
əsərləri bütün dövrlər üçün əvəzsiz xəzinədir. Şairin yaradıcılığı
Azərbaycan xalqına xidmət etməklə yanaşı, digər xalqlar üçün də böyük
əhəmiyyət daşıyır. Nizamini İtaliyada da yaxşı tanıyırlar. Nizami
Gəncəvinin əsərləri İtalyan dilinə tərcümə edilir, sevilir, çünki onun
yaradıcılığı bəşəri əhəmiyyət daşıyır ” (9.1). qeyd edən Minieli Bernardini
bir daha Avropa oxucusunun Nizami yaradıcılığına olan heyranlığın məhz
multukultural dəyərlərlə bağlı olduğunu ifadə etmişdir.
Avropa oxucusuna XVII əsrin sonlarından etibarən D.Erblonun
tədqiqatları ilə məlum olan Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Hötenin “ İnsana
məhəbbət hissi Nizaminin əsərlərində dahiyanə ifadə olunmuşdur” fikri ilə
zirvə təşkil etdi.Əlbəttə ,dahi şairin insana məhəbbətinin sonsuz ifadəsindən
doğan bu kəlamı ancaq onun ideyalarının mənbəyi olan “Xəmsə”dən
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xəbərdar olan bir şəxs ifadə edə bilərdi ki, biz də Hötenin timsalında bunun
bariz nümunəsini görürük. Xəmsədən qaynaqlanan bu fikrin təzahürnü dahi
mütəfəkkir sağlığında belə dilə gətirmişdi:
Öylə bir ixtiyar olsaydı məndə,
Qoymazdım bəndəyə möhtac bir bəndə! (5)
Nizami Gəncəvi yaradıcılığında ifadə olunan mülahizələrdə,
ideyalarda qlobal müstəvidə hər bir xalqın nümayəndəsi üçün sevgi payı
vardır. Milli mənsubiyyətindən aslı olmayaraq hər bir xalqın nümayəndəsi
dahi şairimizin “Xəmsə”sində özünü tapa bilər. Bunun da başlıca səbəbi isə
Nizami Gəncəvi irsinin milli olduğu qədər də ümumbəşəri olmasından irəli
gəlirdi.Bu kontekstdə N.Y.Marrın söylədiyi “Bəşəriyyət tarixində və bütün
dünyada hələ indiyə qədər Nizamiyə bərabər başqa bir şair yetişməmişdir”
(6.46). fikri və İ.S.Braknskinin “ Nizaminin idealı kamil insan şəxsiyyəti,
azad insan şəxsiyyəti –sosial cəhətdən daha yüksək, ülvi şəxsiyyət idi.
Nizami dühası Azərbaycan poeziya səmasında doğan günəş kimi öz şüaları
ilə dünyamızı bu gün də nurlandırır”qənaəti, demək olar ki, hər iki
şərqşünasın fikrində şairin yaradıcılğındakı bəşəriliyin fövqünü göstərirdi.
Müasir dövrdə Nizami Gəncəvi yaradıcılığında əxz olunan
multukultural dəyərlərin bu mövzuda kasadlıq yaşayan dünyaya bir model,
brend olaraq təqdim etməyimiz üçün qarşımızda daha geniş imkanlar
açılmışdır ki, bunun da ən önəmli faktoru Azərbaycanda dövlət
səviyyəsində Nizami Gəncəvi şəxsiyyətinə, dühasına,irsinə olan diqqət və
marağın dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çeviriməsidir.
Ölkə Prezidenti İlham Əlliyev 23 dekabr 2011-ci ildə Dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında sərəncam imzaladı.Tarixi qərarın məzmununu
diqqətlə nəzərdən keçirdikdə görürük ki, Ölkə Rəhbəri də məhz Nizami
Gəncəvi yaradıcılığının tolerantlığını, multukulturalizmini rəhbər tutaraq
bütün dünyanın bu ideyalara ehtiyacının oldduğunu özünəməxsus şəkildə
vurğulamışdır. Sərəncamda deyilir (8).
2011-ci ildə dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illiyi tamam
olmuşdur (8).
Bəşər bədii fikrinin nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı səkkiz
əsrdən artıqdır ki, xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə
çevrilmişdir. Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti
həmin dövrdə təkcə Azərbaycanın və Qafqazın ən iri şəhəri deyil, eyni
zamanda Yaxın və Orta Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış
Gəncə ilə bağlıdır. Şair ömrü boyu burada yaşayıb yaratmış və dünya
poeziyasına bir-birindən dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir.
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Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik
qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə Şərq bədii təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə
zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır.
Mütəfəkkir şairin məşhur “Xəmsə”si insanlığın mənəvi sərvətlər axtarışının
zirvəsində dayanaraq, dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer
tutur.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi dahi mütəfəkkirin
multukultural ideyalarını, düçüncələrini Azərbaycan mədəniyyəti
kontekstində dünyaya təbliğ edən beynəlxalq, qeyri-kommersiya və
qeyri-siyasi beynəlxalq təşkilatdır
Qüdrətli söz ustasının bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni
parlaq səhifə açmış ölməz əsərləri bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi
kamilləşməsinə misilsiz xidmət göstərir. Korifey sənətkar öz ənənələri ilə
seçilən ədəbi məktəbini yaratmışdır. Nizami Gəncəvinin dünyanın ən
zəngin kitabxanalarını bəzəyən əsərləri Şərqdə incəsənətin, xüsusən də
miniatür sənətinin inkişafına təkan vermişdir.
Məhz bu unikal tarixi yanaşmanın nəticəsi idi ki, Azərbaycan və
dünya nizamişünaslığının tarixində ilk dəfə olaraq dahi şairin ümumbəşəri
ideyalarını bütün dünyaya car çəkən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
təsis edildi. Mərkəzin yaradılma qayəsini, məqsədini təşkil edən
nizamnaməsi öz bəşəriliyi və toleranlığı ilə diqqəti cəlb edir. Sənəddə
yazılır: Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycan elm və
mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, dahi şair, mütəfəkkir Nizami
Gəncəvinin irsinin araşdırılması və onun dünyada təbliğ olunması məqsədi
ilə fəaliyyət göstərən beynəlxalq, qeyri-kommersiya və qeyri-siyasi
beynəlxalq təşkilatdır (7).
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 23 dekabr 2011-ci il sərəncamına əsasən dahi Azərbaycan
şairi Nizami Gəncəvinin 870 illik yubiley tədbirlərinin keçirilməsi
çərçivəsində 30 sentyabr 2012-ci il tarixində şairin vətəni Gəncə şəhərində
keçirilmiş xüsusi toplantıda təsis edilmişdir. Mərkəz Azərbaycan
Respublikasında təsis olunmasına baxmayaraq qərarverici qurumu
dünyanın nüfuzlu ictimai və siyasi xadimlərindən təşkil olunmuş
Beynəlxalq İdarə heyyətidir.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin əsas məqsədi müxtəlif
xalqlar və mədəniyyətlərarasında dialoq, tolerantlıq və anlaşmanın təbliğ
olunaraq Nizami Gəncəvinin əsərlərində təbliğ etdiyi ümumbəşəri
dəyərlərin daha geniş miqyasda dünyaya təbliğ olunmasıdır.
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Nəzərə alsaq ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri
və üzvləri müasir dünyanın ən nüfuzlu dövlət və hökumət başçıları,
nümayəndələridir, deməli Nizami Gəncəvi multukulturalizmin dünyanın ən
yüksək tribunalarından təbliğ edilməsinə geniş meydanlar açılmışdır.
Bununla bağlı Nizami Gəncəvi Beynəlxaq Mərkəzinin Həm-Sədri, xanım
Prezidenti Vaira Vike-Freiberga yazır: Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi qısa müddətdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, XII əsr dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin qorunmasında
və təbliğində mühüm rol oynamışdır. “Biz qarşımıza böyük şairin əsərlərini
bütün dünyada təbliğ etmək, tolerantlıq və qarşılıqlı anlaşma ideyalarını önə
çəkmək məqsədi qoymuşuq. Beynəlxalq Mərkəzin fəaliyyətini təkcə
regionda deyil, həm də bütün dünyada təbliğ etmək lazımdır. Mərkəzin
tanınmış alimlər və görkəmli siyasi xadimlərdən ibarət idarə heyətinin
üzvləri qarşılarına başqa nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq
yaratmaq məqsədi qoymuşlar.
Beynəlxalq Mərkəzin nümayəndələrinin günümüz üçün aktuallıq kəsb
edən fəaliyyətlərindən, eyni zamanda Nizami Gəncəvi tolerantlığından,
multukulturalizmindən bəhs edən fikir və dşüncələrini tezisimizin yekun
nəticəsi olaraq təqdim etməyi məqbul sayaraq həmin düçüncələri oxucularla
bölüşürük.
Dr. İsmayıl Seageldin, Misir Respublikasının “İsgəndəriyyə”
kitabxanasının direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri
: Dahi şair və müdrik Nizami Gəncəviyə hörmət edən hər kəsə qoşulmaq
mənim üçün böyük şərəfdir.Azərbaycanda olanda Gəncəyə getdim və
məqbərəsini ziyarət etdim.Alman Götedən çağdaş şairlərə, azərbaycanlı
Qara Qarayevdən Qərbdən Erik Kapetana qədər bir çox sənətkarları bu günə
qədər ilhamlandırmağa davam edən qlobal bir şəxsiyyətdir.
Vayra Vike-Freyberqa, Latviya Respublikasının 6-cı və ilk qadın
prezidenti : Azərbaycan xalqının böyük irsinə- sirli Nizami Gəncəviyə olan
hörmət məni heyran etdi.Həqiqətən adını tarixə yazan, unudulmayan,
universal bir ziyalıdır.Belə bir şəxsiyyət bütün bölgənin mədəniyyətinə
müsbət təsir göstərir
Walter Fust : (İsveçrənin Azərbaycandakı sabiq səfiri) “Nizami
Gəncəvinin müdrikliyini və düşüncələrini və düşüncələrini bölüşdüyü üçün,
paylaşdığı üçün Azərbaycana təşəkkür edirəm”.
Dr. Roza Otunbayeva : (Qırğızıstan Respublikasının parlamentinin
deputatı) “Artıq mədəni və mənəvi məkanımızı birləşdirmək, yəni nəsillərin
ulu Nizami Gəncəvinin ruhu ilə şeir dünyasına daxil olmaq, eləcə də
mədəniyyətmizin qohumluğunu və birliyini anlamaq üçün zaman və vaxt
gəldi yetişdi”.
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Susan Greefield Baroness Greefield (İngiltərə, Oxsford
Universitetinin professoru) Nizami Gəncəvi XII əsrdə günəşli
Azərbaycanda anadan olan və ölməz “Xəmsə” si incəsənətin estetik gücünü
göstərən dünya ədəbiyyatı və fəlsəfəsinin, Şərq intibahının ən böyük
təmsilçisidir.
Süleyman Dəmirəl, (Türkiyə Cümhuriyyətinin doqquzuncu
prezidenti) “ Nizami Gəncəvi əsirlərin içərisində yox olmamış, nəsillər
davam etdikcə hörmət, izzət diqqət görmüş, böyük bir alim olaraq haqqında
bəhs edilmişdir.Bu gün də Onun yaradıcılığının izləri gənc nəsillər üzərində
özünü hiss etdirməkdədir.Nizami Gəncəvi barışı, sevgini, qardaşlığı təbliğ
etmişdir.Bugünkü dünyada sadəcə Azərbaycanda deyil, bir çox yerlərdə
diqqəti özünə cəlb etməkdə davam edir.Türk dünyasının mədəniyyətini inşa
edən böyük insanlardandır.Nizami Gəncəvi milyonların qəlbində yaşamağa
davam edəcəkdir”.
Elmi yenilik
Nizami Gəncəvi dühasının dünya ədəbiyyatında, mədəniyyətində
oynadığı rol həm öz əsərləri, həm də dünya klassiklərinin fikirləri əsasında
müasir yanaşma metodologiyası ilə nəzərdən keçirilmişdir.Eyni zamanda
Nizami Gvəncəvi yaradıcılığının bəşəriliyi ölkəmizdə onunla bağlı həyata
keçirilən kompleks tədbirlər kontekstində izah edilmişdir.
Nəticə
Nəticə olaraq, deyə bilərik ki, gündən-günə yaşlanan dünyamızda
Nizami Gəncəvi irsi gəncləşir və daha da qlobal xarakter daşıyır.Bu
baxımdan dahi mütəfəkkirin insana məhəbbət konsepsiyasına, humanizm,
ədalət, əxlaq-tərbiyə, diadaktika sahələrdə söylədiyi ölməz fikirlər hər
zaman tədqiq edilib, araşdırılmalıdır.
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY
Nizami Ganjavi is such a unique personality and genius that the
Azerbaijani people have given to world culture and literature, whose human
love has fascinated all mankind for centuries and continues the same mission
today as "Khamsa", the ointment of human morality. It is the opening of the
Turkic lineage and the land of Azerbaijan to the world on this issue. Concepts
such as justice, women's freedom, humanism, which are crossed out in the
red line in his works throughout his career, are, of course, one of the main
reasons why Nizami Ganjavi's personality is loved and studied in the world
today. It was the source of world-class love for our great poet at the heart of
his work was the concept of love for man and humanity.
Of course, Nizami Ganjavi, who proclaimed the ideas of
multiculturalism, humanity, humanism, love for the Creator, regardless of
race, language or religion, and the genius of all the great thinkers of the East,
born of his love for humanity. His unique approach was recognized by many
thinkers of the East and the West, and as a result he was given the title of
Sheikh in the sense of greatness.
Nizami Ganjavi's "Khamsa" can be considered a common spiritual
monument of mankind because there is an example, love and mercy for many
peoples of the world. In this sense, every nation of the world in turn can
benefit from the heritage and ideas of Nizami Ganjavi for spiritual evolution.
and benefit.
The great poet gave the most obvious example of this in his "Khamsa":
The black man looks black, but
Look at the pure words that come out of your mouth.
Black is as bright as iron,
If his face is black, his heart is white.
From this point of view, academician Rafael Huseynov writes that
Nizami Ganjavi's work is as human as national: In a sense, the poems written
by the poet are an encyclopedia of the XII century, when he was a great artist.
The great poet has created a completely new picture of national and human
values by giving a treasure called "Khamsa" to the world of human words.
At the same time, it should be noted that Nizami Ganjavi's "Khamsa" is not
only composed of poetry, but also in the modern world, on a global scale, as
a temple of science, a sea of science, which is a great thinker in his life. related
to value.
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Power is science, no one else
Otherwise can prevail another
The poet, as it is seen, highly valued science and knowledge in his life.
Keywords: Nizami Ganjavi, Khamsa, multiculturalism, peoples of the world,
ideas
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Giriş
Hər şairin əsərlərinə yazılan nəzirə təzmin adlanır. “Əgər şeir məşhur,
şair isə tanınmış şairdirsə, həmin şairin adının çəkilməsinə ehtiyac yoxdur,
əksinə şair məşhur deyilsə, təzmin yazan şəxs onun adını təzminində
hökmən göstərməlidir ki, ona “oğru” deməsinlər”.
Bu cümlələr İran lüğətşünası Dr. Məhəmməd Moinə aiddir. Mənim
fikrimcə, zənn edirəm ki, hər şair öz şe`rində təzmin etdiyi şairin adını
yazmaqla elə özünü də yaşadır.
Mənim yüzlərlə təzminim vardır ki, onların demək olar ki, hamısı
yazdığım “Divan”larımda və başqa şeir kitablarımda dərc olunmuşdur.
Farsdilli şairlərdən Nizami, Sədi, Hafiz, Şəms Təbrizi (Movlana Cəlaləddin
Rumi—Ş.F.), Xacu Kermani, Həllac Mənsur, İbn Yəmin, Kamal Xocəndi,
Salman Saveci, Rəziəddin Ərtimani, osmanlı şairlərindən Fovzi Əfəndi
Rumi, Osman Şəmsi, Novrəs Osmani, İshaq Əfəndi, Məlik bəy Avcı,
Namiq Kamal, Tovfiq Fikrət, Mehmet Akif Ersoy, özbək şairlərindən Əlişir
Nəvai, Movlana Lütfi, türkdilli şairlərimizdən İmadəddin Nəsimi, Bədr
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Şirvani, Şah İsmayıl Xətai, Heyran xanım, Xurşudbanu Natəvan, Qasım bəy
Zakir, Mirzə Ələkbər Sabir, Seyid Əzim Şirvani, Əblülxaliq Yusif , Əliağa
Vahid, Səməd Vurğun, Ənvər Nəzərli, Mirzə Əli Möcüz və b. sairlərin
şeirləri diqqətimi cəlb etmiş və onların misra və beytlərinə yüzdən çox
təzmin həsr etmişəm.
İndisə Nizami, bir daha Nizami!!! Nizami Gəncəvi bütün dövrlərin
mütəfəkkir şairidir. O, dünya mədəniyyəti xəzinəsinə misilsiz əsərlər bəxş
etmişdir. “Nizami yaradıcılığı, onun ideyaları təkcə xalqımızın deyil, Yaxın
və Orta Şərqin bütün xalqlarının fəlsəfi və bədii fikirin, sosial-epik
dünyagörüşünü inkişaf prosesində misilsiz rol oynamışdır. Nizami tarixə,
hər şeydən əvvəl, Şərq poeziyasına yeni ədəbi cərəyanın banisi və yaradıcısı
kimi daxil olunmuşdur. Onun məşhur “Xəmsə”si Şərq xalqların tarixində
yeni səhifə açmışdır”
Mən Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə deyil, müxtəlif qəzəllərinə
təzminlər yazdım ki, sizin nəzərinizə çatdırıram:
Nizami qəzəllərinə təzminlər
Bu il “Nizami Gəncəvi” ili elan
olunmuşdur. Bu günlərdə dahi şairin qəzəllərinə
yeddi təzmin yazdım:
I
“Çox de şirin sözləri qoy şəhər olsun ucuz”1,
Yaxşı əlimdən yapış qəm-kədər olsun ucuz.
Doğru sözün qiymətin arif adamdan soruş,
Doğru söz olsun baha, amma şər olsun ucuz.
Söz ağacım meyvədən bar verə qış fəsli də,
Söyləmişəm bağbana hər bəhər olsun ucuz.
Şerimi var etmərəm gərçi tərim axmasa,
Məsləhətim böylədir: Kaş tər olsun ucuz.
Daima bildir mənə xoş xəbəri tütiyə tək,
Bəd xəbərə ol xəsis, xoş xəbər olsun ucuz.

Tərcümələr bizimdir.
Misranın farscası:
“Behtər əz in qu soxən ta şəkər ərzan şəvəd”
1
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Hər qəzəlin hər sözü, sətri canımdan çıxır,
Eyləmərəm cəhd mən kəlmələr olsun ucuz.
Şahina, Divanları satma baha heç kimə,
Sən zərə möhtacımsan, qoy ki, zər olsun ucuz.
II
“Yoxdu xəzinəm sənə təqdim edim”2.
Hər nə varım var isə təslim edim.
Ey ulu Allah, dözüm ver mənə
İstəyimi nəzm ilə tənzim edim.
Mut`i qulam, and içirəm Qur`ana
Mən sənə ömrüm boyu tə`zim edim.
Gün kimi mə`lum Sənin kimliyin,
Bilməyirəm heç özümü kim edim.
Düz yola çəkmək dilərəm əğyarı,
Varmı hökm? Mən kimi təhkim edim?
İndi xitabım yönəlir dilbərə:
Mən Kərəməm, qoy səni Əslim edim.
Öyrənə bildim qoça Eşq elmini,
Gəl səni alim kimi tə`lim edim.
Arzu budur: Seyr eləyib göyləri
Mən səni, ey yar, münəccim edim.
“Sim-sim”ə bəxtin qapısı bağlanıb,
İndi gərək bir neçə “sim-sim” edim.
Eşqimi mirvari təhər hifz elə,
Eşqini ömrüm boyu eşqim edim.
İstəyirəm ömr uzunu tək sənin
Xidmətinə Şahini təhkim edim!!!
Misranın farscası:
“Kənc nadarəm ke nesarət konəm”
2
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III
Bəlkə can əldən gedər, canan, mənə sən “can” desən,
Eylərəm qəşş şadlığımdan “ol mənə mehman” desən.
Hökm elə, əmr eylə hər dəm baş əyim fərmanına,
Sidq ürəkdən hazıram xahiş deyil, fərman desən.
İldə bir yol kəsmədə qurban müəlmanlar fəqət,
Qurbanın ollam əgər bir gün məni qurban desən. 3
Göz dikən pərvanən oldum, yanmarammı mən məgər
Bircə dəf`ə, sevgilim, pərvanənə sən “yan” desən.
Şipşirin olmazmı dünyası məgər mən aşiqin
“Yan ola birdəf``əlik Yerdən acı hicran” desən?
Mən şəhər Məcnuniyəm, olmaz sözün amma qəbul—
“Get dolan divanətək çöllərdə sərgərdan” desən
“Taleyim xoşbəxt olar, par-par yanar bəxt ulduzum
Sən “Nizamiyə əgər miskin qulamımsan” desən” 4
Xətm edib Şahin Azərbaycanda beş Divanını,
Nəzm edər Altıncı Divan “Yaz mənə Divan” desən.
IV
“Nə üçün sənin qəmindən ürəyim xərab olsun
Və fəraqın atəşindən ciyərim kəbab olsun?” 5
Nə gərək kədər yönəlsin, ox olub da köksü dəlsin,
Sənə iztirab gəlsin, mənəsə əzab olsun?
İtəcəkmi etiqadım, dözəcəkmi hicrə tabım?
Üzüm olmasın şərabım və gülüm gülab olsun.
Necə olmuşam yarımcan!.. Demərəm məni bütöv san!..
Nə qədər yara alıb can, yaralar hesab olsun.
“Ey kəmanəbru, şəhidi-navəki müjganinəm,
Bulmuşam feyzi-nəzər səndən, sənin qurbaninəm”
Məhəmməd Füzuli
4
Beytin farscası:
“Taleəm mə`sud gərdəd, əxtərəm taban şəvəd
Gər Nezami bəndeye-meskine-xod xani məra”
5
Beytin farscası:
“Məqozar k-əz qəme-to dele-mən xərab kərdəd,
Ze fəraqe-səbrsuzət çekərəm kəbab gərdəd”
3
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İmamın qiyamı üçün, Yerin intizamı üçün,
Bəşərin nizamı üçün gərək inqilab olsun?
Həmişə qələm yanımda! Olacaq hələm yanımda!
Qələmim-qələmdanımda, varağım-kitab olsun.
Demirəm Nizami ollam, ya da Sə`di, Cami ollam,
Oların qulamı ollam təki məndə tab olsun.
Demirəm cavab tapılmaz, sualı düşün cavab yaz:
Niyə calma bağlayan az, niyə çox hicab olsun?
Qəzəlim mənə şərəf, şan, qəzəlin qəlizliyin dan—
Suya su desin qəzəlxan, nə üçün su “ab” olsun?
Elə şahinəm-əzəldən uçuşma alışmışam mən,
Həmişə çalışmışam mən günahım səvab olsun!

V
Bitməzmi həyatım, hardasan sən?
İtməzmi nicatım, hardasan sən?
Ciddiyyətə sadiqəm, sual var:
Yoxdur zarafatım, hardasan sən?
Dil ismini hey tərənnüm eylər,
Sənsən nəqəratım, hardasan sən?
Bərk axdı kədər seli bulaq tək,
Tərk oldu nişatım, hardasan sən?

Gəl günlərimi yenə şirinlət,
Zəhr oldu nabatım, hardasan sən?
“Sənsiz elə təşnə torpağam ki!
Ey abi-həyatım, hardasan sən?” 6

Beytin farscası:
“Əz təşnegiye-to xak geştəm,
Ey abe-həyte-mən, koçaylı?
6
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Şahin, necə də Nizami məhzun,
Söylər ki “nicatım, hardasan sən”.

VI
“Ürək bir də şikar oldu nigarə, ey müsəlmanlar”,7
Bu biçarə kəsə indi nə çarə, ey müsəlmanlar?
Demişdim olmaram aşiq o yarə bir də heç və`də,
Mənəm aşiq olan yarə dübarə, ey müsəlmanlar.
Ümid eylərdim ağ günlər görüm, eyvah, ümid bitdi,
Günüm gündən-günə olmaqda qarə, ey müsəlmanlar.
Üzüm gülmür, sözüm gülmür, könül sızlar və qəlb ağlar,
Səbəb yoxdur qətiyyən iftixarə, ey müsəlmanlar.
Mənəm gizlincə həm göz dikməyən kafər kəsə, bəlli,
Neçin kafər dikir göz aşikarə, ey müsəlmanlar.
Yazılmışdı o dildarın dilindən “E`tibarnamə”,
Mənəm sadiq qalan kəs e`tibarə, ey müsəlmanlar.
O can dözmüş fəraqın çövrünə hərdən verərkən baş,
Bu can dözməz düşünən intizarə, ey müsəlmanlar.
Xəzan əyyamı bitmişdir və qış fəsli gəlib çatmış,
Vida etmiş ömür çoxdan baharə, ey müsəlmanlar.
Bu gün mən çəkdiyim dərdi Nizami həm çəkib, Şahin,
“Ürək bir də şikar oldu nigarə, ey müsəlmanlar”.

VII
“Deyirdim mən ki, Xaqani deyər ağı ölərkən mən,
Bu gün Xaqaniyə ağı, təəccüflər ki, mən yazdım”. 8
Nizami Gəncəvi
7

Misranın farscası:
“Dele-mən seyde-delbər şod degər bar, ey mosəlmanan”
8

Beytin farscası:
“Həmigoftəm ke Xaqani dəriğaguye-mən başəd,
Dəriğa, mən şodəm əknun dəriğaguye-Xaqani”
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Nizami durdu qarşımda bu gün şəstlə! Həmən yazdım,
Dedim “Şair, yaşa dünya qədər dünyadə sən” yazdım.
Nə boyda rəğbətin varmış Xaqani şairə, şair,
Səni şairlərin xaqanını həmdəm bilən” yazdım.
Önümdə dahi durmuşdu, tərəddüd etmədən əsla
“Olubdurmu bu ustadə məgər bir kimsə tən” yazdım.
Giley ilham pərimdəndir, Nizami boyda şairdən:
“Mənim ilham pərim oldun, nə sən dindin, nə mən yazdım”.
Bu gün “Xəmsə” yazan dahi məni cəzb eylədi öylə
Nə gül yazdım, nə çöl yazdım, nə səhra, nə çəmən yazdım.
Müdam bülbül səsindən xoşlanıb yazdım qəzəllər mən,
Qələm işlətdim illərlə, əbəs “nərgiz, süsən” yazdım.
O farsca nəzm edən şair danışdı türkçə, əlbəttə,
Əsl türk oğlu türk gördüm, onu “türkü sevən” yazdım.
Qələmdən sanki nur səpdi, bütün dünya işıqlandı,
Onu misra düzən yox-yox, onu gövhərsəpən yazdım.
Nizami yurdunu var kəs qələt yazmış, yalandır bu,
“Vətəndir Gəncə, ey Şahin, Nizamiyə Vətən!” yazdım!!!
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.

ELM VƏ İNNOVATİV
TEXNOLOGİYALAR
JURNALI
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XEYİR VƏ ŞƏR: ZAMANIN VƏ
MƏKANIN FÖVQÜNDƏ DAYANAN NİZAMİ
DÜNYASI

İradə QAİBOVA
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutu , Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan

Giriş
İnsan öz fikir-düşüncələri, sözləri və əməlləri ilə tanınar, fərqlənər.
Dahilər zaman və məkan buxovlarından azad istedad, bacarıq və bilikləri,
xariqüladə zəka və dərrakələri, bəsirəti kölgədə qoyan uzaqgörənlikləri və
dünyagörüşləri, söz və əməlləri ilə bəşəriyyət içərisində sönməz məşəllərdir.
Və onların içərisində ülvi mənəviyyat sahibi, insanlığı uca, xisləti gözəl və
nəcib olanlar bəşəriyyətin hər zaman sevilənləri, ən sevimliləridir. Onlar
xeyir, insanlıq və gözəlliyin ele özüdür, rəmzidir...
Araşdırma
1141-ci ildə Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən – Azərbaycanımızın
rəmzi olan şəhərlərdən birində - qədim dövrlərdən etibarən sənət, elm və
mədəniyyət beşiyi olan, füsunkar təbiətə malik gözəl Gəncə şəhərində İlyas
Yusif oğlu bu dünyaya göz açdı. Və illər sonra İlyas Yusif oğlu Nizami
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görüb-götürdükləri, duyduqları, el-obadan eşitdikləri, dədə-baba
deyimlərindən və həyatdan öyrənib mənimsədikləri, Gəncədə böyük
alimlərdən aldığı təhsil – tarix, coğrafiya, həndəsə, məntiq, fəlsəfə,
astronomiya, poetika, fiqh elmləri, musiqişünaslıq, rəssamlıq, memarlıq
kimi sənət növləri, mükəmməl öyrənmiş olduğu ərəb və fars dilləri vasitəsilə
bəhrələndiyi qədim dünya və orta əsrlər elmi və ədəbi mənbələri sayəsində
yetişib zənginləşmiş, cilalanıb kamilləşmiş mənəviyyatı, zəkası və
xariqüladə istedadı ilə ele qədim Gəncə şəhərində də bir dünya yaratdı. O
dünyanı Nizami öz gözəlliyi, zərifliyi və dəyəri ilə ümmanların
dərinliklərində sədəflərin doğurduğu inciləri utandırıb xəcalətli edən söz
inciləri ilə qurdu və bənzəri olmayan füsunkar söz naxışları ilə Sözün
ecazkarlığını və qüdrətini əks etdirdi. O dünyanın torpağı Azərbaycan
xalqının zəngin mənəvi dəyərləri, müdrikliyi ilə yoğrulmuş, Azərbaycan
xalqının ülvi hissləri, gözəllik duyumları ilə suvarılmışdı. Və o dünyada ulu
Azərbaycan xalqının gözəl adət-ənənələrinin, ata-babalarımızın hikmət dolu
sözlərinin, nənələrimizin, ağbirçəklərimizin xeyir və nəciblik çeşməsi olan
öyüd-nəsihətlərinin nəsimləri əsir, gözəl bayatılarımızın, şirin
nağıllarımızın, əfsanə və dastanlarımızın ətri duyulur, səs-sorağı çox-çox
qədimlərdən gələn xalqımızın geniş qəlbinin, mərdliyinin, insansevərlik,
zəhmətsevərlik, ədalətsevərlik və azadlıqsevərliyinin isti nəfəsi könülləri
oxşayır. Zaman və məkan çərçivələrini aşaraq zamanın və məkanın
fövqündə dayanan bu möhtəşəm dünya həm dahi şair Nizami, həm böyük
mütəfəkkir Nizami, həm də gözəl insan Nizami tərəfindən yaradıldı və
Nizamini yetirmiş olan xalqın xisləti, istedadı və təfəkkürünün rəmzi oldu.
Nizami dünyasının hər qarışında böyük bir mütəfəkkirin Yaradan, kainat,
göy cisimləri, Yer kürəsi, insan, xilqət, bitki və heyvanlar aləmi, həyatın
məna və mahiyyəti, insan münasibətləri, cəmiyyət, hökmdar, elm, hikmət,
din, sənət, eşq, dostluq və s. barədə fəlsəfi fikirləri və qənaətləri təkcə
ruhumuzu oxşamır, bizləri həm də dərin-dərin düşüncələrə qərq edir,
öyrədir. Şərqdə və ümumiyyətlə bəşər ədəbiyyatında ilkin olan Nizami
“Xəmsə”si (1170 – 1202) insan mənəviyyatı, mənəvi təmizlənmə və əxlaqi
dəyərlər üzrə ən gözəl müəllimdir. Nizaminin yüzilliklər öncə yaratdığı
dünya Xeyrin, İnsanlığın və Gözəlliyin Şərə, Qeyri-İnsanlığa və
Eybəcərliyə üz tutb söz söylədiyi, meydan oxuduğu dünyadır.
Ədəbi irsi məlum tarixi şərait və yüzilliklər boyu davam eden
ictimai-siyasi vəziyyətin (Sasanilərin hökmranlığı, ərəb istilası və ərəb
xilafətinin hakimiyyəti və s.) nəticəsi olaraq aparıcı dillərdən biri, xüssusilə
də poeziya dili kimi rəvac tapmış fars dilində gəlib çatsa da, Nizami Gəncəvi
bütün varlığı, ruhu və söz sənəti ilə öz kökünə bağlı Azərbaycan türküdür.
Xatırladaq ki, məlum tarixi-ictimai şərait səbəbindən orta əsrlərdə Yaxın və
Orta Şərq ölkələrinin əksəriyyətində ərəb və fars dilləri hakim mövqe
tutmuşdu. Qoca Şərqin bir parçası olan Azərbaycanımızın bir çox
mütəfəkkir və ədibləri, dünya elm, ədəbiyyat və mədəniyyət xəzinəsinə
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nadir əsərlər bəxş etmiş alim, şair və yazıçılarımız əsrlər boyunca öz
fəaliyyət və yaradıcılıqlarının məhsullarını bu dillərdə yaratmalı olmuşlar.
Nizaminin yaratdığı ecazkar dünyada sirlərlə dolu bir xəzinə var. Və
o xəzinənin ən qiymətli tacı Sözdür:
...Bu xəlvət pərdəsini açan zaman əlbəəl,
Söz oldu bu cahanda cilvələnən ilk gözəl.
...Söz eşqin lüğətində öz canımızdır bizim,
Biz sözük, bu bədənsə eyvanımızdır bizim.
...Yeniliklər törədən bu qoca kainatda,
Sözdən kəskin və incə bir şey tapılmaz hətta.
...Söz bayraqdan daha çox əldə eyləyir zəfər,
Qələmdən daha artıq qalxıb alar ölkələr.
...Sözdən başqa yuxarı başda oturan yoxdur,
Mülkün dövləti yalnız onundur, danan yoxdur.
( “Sirlər xəzinəsi”, 1170 ) [ 2, 43 - 91 ]
O xəzinə içində addım-addım gəzdikcə hikmət, ibrət və öyüd dolu
aləmlərə varırıq...Bir tərəfdə Süleyman qarşısında öz halal zəhməti ilə
öyünən əkinçi :
...Toxumu şeytan ilə şərik əkməsən əgər,
Bir dənədən yeddi yüz dənə yetişər dəyər. [ 2, 56 ]
Və bir tərəfdə Sultan Səncərin qarşısında dayanıb ədalətsizliyindən və
zülmündən dad-fəryad bir qarı:
...Ah, səndə nə ədalət, nə mərhəmət görürəm,
Mən səndə sonsuz zülm və əziyyət görürəm.
...Rəiyyətə hər zaman kömək etməli padşah,
Səndən xarlıqdır gələn bizə, ol bundan agah.
...Unutma ki, aləmi açmağa bir açarsan,
Dünyada zülm etməyə yaranmış məgər insan?

[ 2, 58 - 59 ]

Bir guşədə öz əməyi ilə qürur duyan bir kərpickəsən qoca ona tənə
edənə:
...Onunçün öyrətdim ki, əlimi bu sənətə,
Bir gün sənə əl açıb düşməyim xəcalətə. [ 2, 62 ]
-söyləyir. Və beləliklə, :
...Xidmət etmək sayılır kişilikdən nişana,
Xidmət etmək hər zaman bir şərəfdir insana.
...Könlündə lovğalığa deyil, hünərə ver yol,
Hər zaman harda olsan, hünərin ovçusu ol.
...Yaxşını, həm də pisi görən təcrübəlilər,
Pisi bəyənməmişlər, anla ki, zərrə qədər.
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...Torpaq ye, paxılların çörəyini yemə sən,
Alçaqlar tapdağını yemə, torpaq deyilsən.
...Özgənin eyibinə, öz ehsanına baxma,
Gözlərini aşağı dikib bax öz yaxana. [ 2, 61 - 80 ]
“Sirlər xəzinəsi”ndə həm də Nuşirəvan kimi zalım padşah sayəsində öz
yaxınına minlərlə yeni xarabalıq vəd edən bayquşun səsi gəlir qulağa...
...Kim ki, xalqı bir gecə ədli ilə şad etdi,
O, demək, öz sabahkı evini abad etdi.

[ 2, 58 ]

Və nə gözəl ki, xarabalıqdakı iki bayquşun söhbətindən Nuşirəvan bir
ibrət götürüb özünü islah edir...
...Nizamininsə tilsim sındıran xəzinəsi,
Təmiz, parlaq könlüdür, bir də ki, saf sinəsi.
(“Sirlər xəzinəsi”, [ 2, 89 ] )
Nizami dünyasında bir eşq dastanı da var – “Xosrov və Şirin” dastanı,
Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum roman. Xosrov Pərviz sarayı,
Şapurun nəqşləri, qəsri-Şirin, qəsri-Şirinə gedən süd arxı, süd hovuzu,
Bisütun dağı, Fərhadın külüngü ilə Bisütunda həkk olunmuş rəsmlər bir eşq
dastanının şahidləridir: bəzən öz nəfsinin, dikbaşlığının, xudpəsəndliyinin
əsiri olan təkəbbürlü şahzadə Xosrov eşqi, ağıllı, ləyaqətli, nəcib və vəfalı
Şirinin saf eşqi və bir də...öz insanlığı, təmizliyi, mərdliyi, əməksevərliyi,
sənəti, alicənablığı, vəfadarlığı ilə ucalarda dayanan Fərhadın ülvi eşqi...
...Eşqdir mehrabı uca göylərin,
Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?!
...Eşqsiz bu dünya soyuq məzardır,
Ancaq eşq evində rahatlıq vardır.
Eşqin yanğısından gözəl şey nə var?
Onsuz nə gül gülər, nə bulud ağlar.
...İdrakı dinləsək, söyləyər o da:
-Hər şey eşq üstündə durur dünyada.
Göylər yaransaydı eşqdən azad,
Düşün, olardımı yer üzü abad.
(“Xosrov və Şirin”, 1180. [ 2, 92-198 ] )
Burda həm də Şiruyə vardı – Xosrovla Məryəmin oğlu, kinli, dönük,
naxələf, həris, binamus, bədxah Şiruyə. Və Şiruyənin pislikdən – şərdən
ibarət mənəviyyatından doğan qeyri-insanlıq, eybəcərlik...”Hər anadan olan
övladdır məgər? Hər çiçək bal verməz, hər qamış şəkər.” [ 2, 189 ] . Şirinin
nəcibliyi, namusu, saf eşqi və fədakarlığı qarşısında öz atasına xəyanət etmiş
Şiruyə bir heçdir...
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Böyük Nizaminin öz oğlu Məhəmmədə - öz “türkzadə”sinə söylədiyi
nəsihətlər nə gözəl, necə dəyərlidir:
...Elə namuslu ol, desin hər görən,
Ağıllı oğluna, Nizami, əhsən! [ 2, 196 ]
Bu dastanda qüdrətli və ədalətli bir hökmdar, nəcib və ismətli bir qadın
– Şirinin bibisi Məhin Banunun nəsihəti də var: “Sənin bəzəyindir ismət,
nəzakət”. [ 2, 126 ]
Sözün ən gözəl inciləri, düşüncənin ən zərif dürləri ilə hörülmüş Nizami
dünyasında hər biri bir hikmət xəzinəsi – Ata sözü olan nəsihətlərin,
öyüdlərin, fəlsəfi fikir və qənaətlərin bələdçiliyi ilə “Leyli və Məcnun”
dastanına yetiüirik:
...Ucalmaq istəsən, bir kamala çat,
Kamala ehtiram göstərir həyat.
...Səadət kamalla yetişir başa,
Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa.
...Bir elmi öyrənmək istədikdə sən,
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
...İncitək sözlər seç, az danış, az din,
Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
...Əsli təmiz olan saf mirvarilər,
Suya və torpağa min bəzək vurar.
...Ürəyi oxşayan bir dəstə çiçək,
Yüz xırman otundan yaxşıdır gerçək!
...İlantək dikbaşlı gəzmə, ey insan!
Aşacaq dünyanın seli başından.
...Nə şəhvət, nə yuxu, nə də ki, yemək,
Həyatın mənası olmasın gərək.
...Təbiət quranda xilqətimizi
Başqa səhifədə yazmışdır bizi.
Anlayıb düşünək hər şeyi gərək,
Hər sirri açmaqla hünər göstərək.
Yerləri, göyləri öyrənək bir-bir,
Qalmasın bizimçün açılmamış sirr. [ 2, 200 - 208 ]
(“Leyli və Məcnun”, 1188.
[ 2, 199 - 304 ] )
Məsumluq, paklıq, ülvilik, zəriflik təcəssümü olan Leyli və Məcnun
eşqi - könüllərə həzinlik bəxş edən, titrədib ağrıdan bir eşq
hekayəsi...Dövrün səciyyəvi xüsusiyyətləri, ictimai amillərin boğucu
çalarları içində ülvi və pak hissləri şaxtada donan bir çiçək kimi ağrı-acı,
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göynərti içində qıvrılıb fəryad edən Leyli və Məcnunun qəm-kədər dolu
hekayəsi:
...Eşqdən xəbərsiz adamlar ki, var,
Qeysi Məcnun deyə çağırırdılar.
Biçarə Qeys də əlacsız qaldı,
Bu “Məcnun” sözünü üstünə aldı.
O qədər artdı ki, tənə yarası,
Gizləndi dəlidən o Ay parası.
O qədər it kimi hürdü avamlar,
Çəməndən ayrıldı o ahu nigar.
Hicrana dözmədi Leylinin qəlbi,
Axdı göz yaşları incilər kimi.
[ 2, 217 ]
Leyli ilə Məcnunun Gözəllik adlı məhəbbəti eləcə ucalarda – zaman və
məkan fövqündə var olmaqdadır...
Nizami dühasının yadigarı olan dünyada həm də ayrı-ayrı diyarlardan
olan yeddi gözəlin söylədiyi şirin, acı hekayələr var – hərəsi bir ibrət dərsi,
hərəsi bir öyüd:
Sözdür həm təzə şey, həm də köhnə şey,
Sözdən bəhs edilir zaman-zaman hey.
Varlığın anası doğmamış, inan,
Sözdən gözəl övlad, şahiddir cahan.
Ruh kimi təmiz söz oldu gövhəri
Hatif xəzinəsinin əzəldən bəri.
...Tapılmaz dünyada pis söz danışan,
Olmasa pisliyə bir qulaq asan.
Kimin ki, olarsa əsli bədgövhər,
Pis sözlər danışar, pis sözü dinlər.
[ 2, 305; 330 ]
(“Yeddi gözəl”, 1196.
[ 2, 305 - 394 ] )
Yerdə və göylərdə hər şeyin məqsədyönlü bir qayda və nizama müvafiq
surətdə mövcudluğu və hərəkətdə olması qənaətində olan mütəfəkkir
Nizami elmi və dürüst biliyi ən uca dəyər hesab edir:
...O kəs ki, ömrünü həsr etmiş elmə,
Baş əyməz heç zaman cəzri-əsəmmə.
Bilikli adamlar uzağı görər,
Cahilin zəhməti hədərdir, hədər. [ 2, 305 ]
Alçaqlığı, yaltaqlığı, xəyanəti, şan-şöhrət dalınca qaçıb insani dəyərləri
tapdalamağı, nəfsin əsiri olmağı, acgözlüyü, paxıllığı, zülmü və zülmə
qatlaşmağı pisləyən Nizami mənəviyyatlarda gizlənmiş xəbislikləri,
eybəcərlikləri çox incəliklə açıqlayır...Yeddi gözəl hekayələri gur ovlamağı
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sevdiyi üçün Bəhram-Gur kimi tanınan hökmdar üçün tikilib qurulmuş
füsunkar və uca Xəvərnəq qəsrindəki bir hücrədən başlayır: yeddi gözəlin
əksi nəqş olunmuş bağlı bir hücrə. Və əfsusiar olsun ki, belə bir qəsri bina
etmiş mahir Simnar insan xislətindəki bir xəbisliyin qurbanı olur – bundan
da gözəl bir saray yaratmağa qadir olduğunu təmiz bir niyyətlə bildirdiyi
üçün... Eyş-işrət məclislərini, ovu çox sevən, ədalətli və səxavətli olsa da,
dövlət işlərindən uzaqlaşıb, ölkənin taleyini öz vəzirinə - xəyanətkar və
tamahkar bir insana həvalə edən Bəhram üçün təkcə yeddi gözəlin yeddi
hekayəsi bir öyüd, nəsihət deyil. Kənizi Fitnənin ağıl-kamalı, səbri,
mətanəti, iradəsi də gözəl bir örnəkdir... Hekayələr içində Xeyir və Şərin
hekayəsi də var – adları kimi xislətləri və əməlləri olan iki gəncin dastanı.
Birgə yola çıxan, çöllər, dağlar aşan, susuz səhralardan keçib getmeli olan
iki insan üçün sınaq meydanı. Adı kimi daxili və əməli də pislikdən və
eybəcərlikdən ibarət olan Şər yol boyu öz azuqəsini, suyunu onunla
bölüşmüş olan Xeyirdən bir qurtum su qarşılığında iki qiymətli dürrünü –
gözlərini çalıb götürür...
...Adına yaxşılıq sikkəsini çal,
Böyük şöhrət qazan, göylərə ucal.
Yaxşı ad qazanmış gözəl dost ara,
Ondan yetişərsən ağ günə, vara.
...Hünər ardınca qaç, xalqa hünər saç,
Qapılar bağlama, ər ol, qapı aç. [ 2, 311 - 312 ]
Eynilə, Bişr öz xeyirxah və xoş təbiəti ilə görür dünyanı və öz
mənəviyyatından doğan xeyirli, xeyirxah addımlar atır. Məlixa isə dünyaya
öz çirkin, natəmiz mənəviyyatı ilə baxır, öz eybəcər mənəviyyatının
buyurduğu kimi hərəkət edir – onun həqiqətləri çirkin iç aləminin
yetirmələri...
Yaxın-uzaq məmləkətləri öz qüdrəti ilə zəbt edən, elmli, bilikli fateh
İsgəndərin dastanına gedən yol da dahi Nizaminin hikmətamiz, nəsihətamiz,
insanlıq məzhəri olan Söz bələdçiləri vasitəsilə nura qərqdir:
...Pisdən yaxüılıqla qorunmaq mümkün,
Dünyada yaxşılıq hər şeydən üstün.
...Quruda, dənizdə kim çəksə zəhmət,
Balıqdan dürr alar, öküzdən sərvət.
...Hər bəndin açarı səbrdir, inan,
Səbrli kimsələr olmaz peşiman.
[ 2, 400; 402 ]
(“İsgəndərnamə”, 1202. [ 395 - 582 ] )
Yürüşlərindən birində qədim Azərbaycan şəhəri Bərdəyə varan fateh
İsgəndər bir süfrəyə qonaq olur. Bərdənin ağıllı, təmkinli və cəsur
hökmdarı Nüşabənin içərisi qızıl, dürr, yaqut dolu büllur kasalar düzülmüş
süfrəsinin hikməti qarşısında heyran qalır fateh İsgəndər.
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Daşın ki, boğaza yolu yox daha,
Faydasız, yaramaz belə daş üçün
Bu qədər vuruşmaq, çarpışmaq neçin?
Dəyərsiz bir daş ki, olmayır yemək
Onunçün bu qədər zəhmət nə gərək.
[ 2, 460 - 461 ]
İsgəndər:
...Eşq olsun bu fikri sağlam qadına,
Mərdliyin yolunu göstərir mana... [ 2, 461 ]
Bu dastanda İsgəndərin yolu bir şəhərə də düşür. Hələ heç kimin
tanımadığı naməlum şəhərə səfər təsadüfi deyildir əslində: böyük
mütəfəkkir Nizami xeyir, insanlıq və gözəlliyə dair öz düşüncələri əsasında
qurmuşdur o şəhəri. Və o şəhər Nizami dünyagörüşünün, Nizami ictimaifəlsəfi baxışlarının, Nizami humanizminin, xariqüladə Nizami zəkasının
təcəssümüdür. O şəhər Nizami xəyallarının – gözəl insan Nizami
qənaətlərinin şəhəridir. O şəhər insanların təmizliyinin, bərabərliyinin,
əməyin, ədalətin, halallığın, xeyirxahlığın, nəcibliyin, sülhün zəfəridir. O,
Xeyir, İnsanlıq və Gözəlliyin hakim kəsildiyi, hökmranlıq etdiyi şəhərdir...
Həyatını ölkələr fəth etmək və ayrı-ayrı xalqları öz hakimiyyəti altına
almaq üçün hərbi yürüşlərə, döyüşlərə həsr etmiş İsgəndər bu dünyada əbədi
olaraq yaşaya bilmək – abi-həyat əldə etmək üçün zülmətlərə doğru uzun və
təhlükəli bir səfərə çıxır, lakin əliboş qayıdır... Və elə bu dünyanı da əliboş
tərk edir... Nizami öz dastanı ilə İsgəndəri dirildir və axtardığı dirilik suyunu
ona bəxş edir... Dahi Nizaminin yaratdığı fateh İsgəndər elmin, sənətin
ucalığını qəbul və etiraf edir:
...Alimdir gözümdə ən əziz insan.
Elmlə, hünərlə! – Başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eləyə bilməz.
Rütbələr içində seçilir biri Hamıdan ucadır alimin yeri.
[2, 522 ]
Makedoniyalı İsgəndər haqqında Nizami dastanında qədim dünyanın
böyük alimlərinin, filosoflarının nəsihətləri də vardır. Ərəstu elm, fənn
öyrənməyə çağırır, yaxşılıq axtarmağı, pisdən uzaq olmağı tövsiyə edir.
Əflatun biliyi və zəhməti yüksək qiymətləndirir. Sokrat dostluğu və yaxşı
dostları alqışlayır, zülmü və zalımları pisləyir... Nizami antik dövr elminin
dühalarının dili ilə insanlıq şərəfinin ülviliyi, gözəlliyin mahiyyəti barədə
öz fikirlərini təqdim edir:
...Hər kəs yaxşı-yaman – nə qoysa əgər,
Bununla zatını büruzə verər.
...Nizami işidir incə söz demək,
İncilər yaratmaq ona yarar tək.
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[ 2, 403; 554 ]

Nizami Gəncəvi dühasının yaratdığı dünya Xeyir, İnsanlıq və
Gözəlliyin təntənəsi dünyası və həm də...ən zərif hisslərə bürünmüş kövrək
dünyadır. Əsrlər öncə qədim Gəncəmizdə yaradılmış bu məftunedici
dünyanın dəyəri hansısa ölçü çərçivəsinə sığmayacaq qədər böyükdür.
Uzaq-uzaq əsrlərin arxasında qalmayıb, təkcə o zaman dəyərli və
əhəmiyyətli olmayıb, hər zaman misilsiz, möhtəşəm, dəyərli və əhəmiyyətli
olan, bir məkan hüdudlarına sığmayıb məkanlara qovuşan Nizami dünyası
öz gözəllikləri və ülvilikləri ilə əbədiyaşar bir çeşmədir: Xeyir, İnsanlıq və
Gözəlliyin abi-həyat çeşməsi. Nizami Gəncəvi öz füsunkar dünyasını bədii
sözün və lirikanın ən gözəl, ən zərif ovcunda təqdim etmişdir bəşəriyyətə...
Şeri oxunanda bu Nizaminin,
Özü də görünər hər sözdə yəqin.
Gizlənib özünü verməzmi nişan,
Sənə hər beytində bir sirr danışan?
Yüz il sonra sorsan: “Bəs o hardadır?”
Hər beyti səslənər:”Burda, burdadır!” [ 2, 198 ]
Nizami dünyasının bənzərsiz söz incilərindən hörülmüş, haləyə bənzər,
məftunedici bir çələngi var – öz məzmunları, səmimiyyəti, təşbihləri,
epitetləri, məcaz və kinayələri ilə misilsiz qəzəllərdən, qəsidələrdən,
rübailərdən ibarət çələng:
...Gözüm aydın, gözümə surəti-canan görünür,
Müşki-ənbər saçaraq ətrlə əfşan görünür.
...Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saət sənsiz.
...Ayüzlü nigarım, kimə mehman olacaqsan?
Bir söylə, kimin şəninə şayan olacaqsan?
...Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan!
Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan.
[ Qəzəllər; 2, 25 - 31 ]
...
...Elm oxuyla ovla, əgər istəyirsən təmiz şikar,
Elm ilə ov şikar elə, ov itilə nə işin var?
...Kömək et aləmə, aləm də sənə dust olsun,
Dostun olmazsa, həyatın da fəlakətdə olar.
...Mənəm ol şəhri-məani ki, fəzilətim əyandır,
Yer ilə zəmanə hakim hünərim bir asimandır.
Nəfəsim tutub cahanı, uca səsli zəngə bənzər,
Qələmimsə bayraq olmuş, o da fatehi-cahandır.
[ Qəsidələr; 2, 34 - 40 ]
...
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Ədalət həmişə zəfər gətirər,
Zülm isə aləmə zərər gətirər.
Səxavət pərdələr çəkər eyb üstə,
Hümmətsə adama hünər gətirər.
...
Ömür vəfasızdır, gülüm, insana,
Yaxşılıq toxumu sən ək hər yana.
Bu dünya heç kəsə qalmayacaqdır,
Barı vəfalı ol öz dostlarına.
[Rübailər; 2, 32 - 33 ]
Nəticə. Dünyamızı Gözəllik xilas edəcəkdir – Xeyir və İnsanlıqdan
doğan Gözəllik. Pislikdən – şərdən, qeyri-insanlıqdan və eybəcərlikdən
doğan niyyət, məqsəd, söz və əməl bəşəriyyəti, insanlığı və bütövlükdə
dünyamızı məhvə doğru sürükləyə bilər. Bizlərə Xeyir, İnsanlıq və
Gözəlliyin mahiyyətini doğru bir şəkildə aydınladıb təqdim və təlqin
edənlər, Xeyir, İnsanlıq və Gözəlliyə gedən yolları nura qərq edib, o
yollarda bələdçilik edənlər insanlığımızı yaşada, xilas edə bilmək üçün hər
zaman və bəşərin mövcud olduğu hər məkanda qiymətli və var olacaqdır.
Əsrləri arxada qoyub bugünümüzədək gəlib çatmış Nizami dünyası bizləri
təkcə heyran və məftun etmir, bəlkə həm də öz mahiyyət və məramlarının
qanadlarında zaman və məkan fövqünə yüksəldərək bəşər həyatının
çalarlarını nişan verir, Xeyir, İnsanlıq və Gözəllik barədə dərin-dərin
düşüncələrə qərq edir...
Bizlərdən hər kəs öz iç dünyasını araşdırıb, şərdən, qeyri-insanlıqdan
və eybəcərlikdən arınıb, hər cür çirkin və xəbis niyyət və məqsəddən uzaq
olub, düşüncədə, sözdə və əməldə Xeyir, İnsanlıq və Gözəlliyin hökmü
altında ola bilsə, yəqin ki, dünyamıza Gözəllik hakim kəsilə bilər...
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY

With their supernatural intelligence and talent, knowledges and deeds,
geniuses are eternal torches among people. And those of them, who have a
wonderful disposition and humanity, are the beloved ones of mankind. They
are Kindness, Humanity and Beauty itself.
...In 1141, in one of the most ancient cities of Azerbaijan – in the
beautiful city Ganja was born Ilyas, the son of Yusif. Years later, Ilyas, the
son of Yusif, Nizami thanks to his supernaturale intelligence and talent,
wonderful disposition, perfekt education, which he received from great
scientists in Ganja, under the influence of the rich, comprehensive and
amazing creativity of his people, created a wonderful and unique – the only
world in its quality in his native Ganja. This world was created by the genius
poet, the great thinker and the wonderful person, and has become a symbol of
the wonderful character, talent, wisdom, humanism of the azerbaijani people.
At every step in this world, we are immersed in deep reflections by the
philosophical thoughts and beliefs of the great thinker about the Creator,
universe, man, creation, meaning of life, science, religion, work, friendship,
love, etc. The lyric poetry, “Khamsa” by Nizami – the firstborn in the East
and in general in literary creativity of mankind , are the best teacher in terms
of disposition, moral purification, moral values. The world, created by Nizami
centuries ago, is a World, where Kindness, Humanity and Beauty turning to
Evil, Inhumanity and Ugliness, boldly says their word, shows themselves in
a amazing style. Our world will be saved by Beauty, created by Kindness and
Humanity. And those, who teach us goodness, humanity and beauty, will be
forever alive and dear. Despite the fact, that as a result of the historical
situation, the literary heritage of Nizami Ganjavi has come down to us in
persian, he with all his essence and creativity is an azerbaijani turk,
inextricably tied to his root.

Keywords: Nizami Ganjavi, Khamsa, multiculturalism, peoples of the world,
ideas
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РЕЗЮМЕ
Своими сверхъестественными интеллектом и талантом, знаниями и
деяниями, гении являются вечными факельями среди людей. И те из
них, которые имеют прекрасный нрав и человечность, являются
любмыми человечества. Они и есть сама доброта, человечность и
красота... В 1141-ом году в одном из древнейших городов Азербайджана
– в прекрасном городе Гянджа родился Ильяс сын Юсифа. Годами
позже
Ильяс
сын
Юсифа
Низами
благодаря
своему
сверхъестественному интеллекту и таланту, прекрасному нраву,
совершенному образованию, полученному им у великих ученых в
Гяндже, при воздействии богатого, всестороннего и изумительного
творчества своего народа, сотворил в родном Гяндже чудесный и
единственный в своем качестве мир. Этот мир был сотворен
гениальным поэтом, великим мыслителем и прекрасным человеком, и
стал символом прекрасного характера, таланта, мудрости, гуманизма
азербайджанского народа. В каждом шагу в этом мире нас погружают в
глубокие размышления философские думы и убеждения великого
мыслителя о Творце, вселенной, человеке, созидании, смысле жизни,
науке, религии, труде, дружбе, любви и т.д. Лирические стихи, «Хамсэ»
Низами – первенец в Востоке и вообще в литературном творчестве
человечества, являются наилучшим учителем по нраву, нравственному
очищению, моральным ценностям. Мир, созданный Низами столетиями
назад, это Мир, где Добро, Человечность и Красота обращаясь ко Злу,
Бесчеловечность и Уродству, смело говорят свое слово, проявляют себя
в изумительном стиле. Наш мир спасет Красота, созданная Добром и
Человечностью. И те, кто учит нас добру, человечности и красоте, будут
вечно живы и дороги. Несмотря на то, что в результате исторической
ситуации литературное наследие Низами Гянджеви дошло до нас на
персидском языке, он со всей своей сущностью и творчеством является
азербайджанским тюрком, неразрывно привязанным своему корню.
Ключевые слова: Низами, «Хамсэ», Доброта, Человечность, Красота
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Dünyanın hər bir yerində, ictimai inkişafın hər bir mərhələsində
cəmiyyətin təhsillə üzvi bağlılığı olmuşdur. Gənc nəsillərin tədrisi,
öyrədilməsi, maarifləndirilməsi ən qədim fəaliyyətlərdəndir. Ola bilsin ki,
bəzi cəmiyyətlər təhsil fəaliyyəti və qurumları üçün kifayət qədər resurs
səfərbər edə bilməsin, ancaq hamı təhsilin ictimai həyatda mərkəzi rolunu
qeyd-şərtsiz qəbul edir. Təhsilin əhəmiyyəti bir çox amillərlə bağlıdır.
Məsələn, aydındır ki, uşaqlar həyata ilk addımlarını atanda oxunu, yazını və
hesabı bilmirlər, yaşadıqları icmanın və toplumun əxlaq normaları və
mədəni nailiyyətləri haqqında xəbərsiz olurlar. Peşəkar müəllimlərin səyləri
və ailədəki təlim-tərbiyənin, həmçinin müasir dövrdə kütləvi media
vasitələrindən və internetdən irəli gələn imkanların sayəsində gənc nəsil
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cəmi bir neçə il ərzində oxumağı, yazmağı, hesablamağı, öz ətraf mühitini,
əxlaq-davranış normalarını öyrənir. Bəziləri bu bacarıqları digərlərinə
nisbətən daha dərindən qavraya bilir və beləliklə təhsil sistemi əslində
ictimai çeşidləmə funksiyasını da yerinə yetirərək fərdlərin gələcək iqtisadi
taleyinə böyük təsir göstərir. Bir məfhum kimi, “təhsil” praktik fəaliyyət
üçün gərəkli olan biliklərin və müvafiq bacarıq və səriştələrin məcmusudur.
YUNESKO-nun müəyyən etdiyi beynəlxalq tərifə görə isə, təhsil
şəxsiyyətin bacarıq və davranışlarının təkmilləşdirilməsinin elə bir prosesi
və nəticəsidir ki, bu zaman o, əqli yetkinlik və fərdi inkişafa nail olur. Diqqət
yetirin ki, təhsil dedikdə yalnız formal təhsil, yəni məktəb və ya universitet
təhsili nəzərdə tutulmur. Təhsil həyatın müxtəlif çağırışlarına hazırlıq üçün
uzunmüddətli və çoxşaxəli öyrənmə prosesidir. Başqa sözlə, təhsil fərdlərə
ötürdüyü əsaslı bilik və bacarıqlarla onların öz arzu və amallarını necə ifadə
etməsini və həyata keçirməsini müəyyənləşdirir, həm də onları öz
icmalarının həyatında fəal iştirak edən düşüncəli vətəndaş kimi yetişdirir.
Əlbəttə, bu çox fərdiyyətçi yanaşmadır – yəni burada insanlara toplum kimi
deyil, fərdlər kimi baxılır. İnsanlara həm də cəmiyyət nöqteyi-nəzərindən
yanaşmaq lazımdır, belə olduqda əlavə, mahiyyətcə yeni perspektivlər,
yanaşmalar və prioritetlər ortaya çıxır. Məsələn, plüralist cəmiyyətlərdə, o
cümlədən Qərb demokratiyalarında bəzi qruplar fərdin muxtariyyətini
tamamən qəbul edə bilmirlər, çünki onların fikrincə, yalnız öz eqosuna və
hüquqlarına qapılmış fərdlər milli-mədəni normalara, inanclara və ənənələrə
tabe olmamaqla milli (etnik, mədəni və ya konfessional) qrupun varlığını
zəiflədə bilərlər. Beləcə öz milli mahiyyətini fərdiyyətçiliyin təhlükəsi
altında görən qruplar dövlət tərəfindən təmin edilən icbari və formal təhsili
heç də həmişə faydalı hesab etmirlər. Bununla belə, bütün milli-siyasi
qruplar (millətlər və dövlətlər) qəbul edirlər ki, onların davamlı gələcəyi
təhsil proseslərindən asılıdır (Misir Mərdanov. Azərbaycan təhsili dünən,
bugün, sabah. – 2006).
1916-cı ildə nəşr edilmiş “Demokratiya və Təhsil” əsərində amerikalı
ictimai xadim və filosof Con Dyui yazırdı ki, ən geniş anlamda təhsil həyatın
sosial davamı üçün bir vasitədir.1 O qeyd edirdi ki, “sosial qrupun hər bir
üzvünün doğuluş və ölümünün qaçılmazlığı” təhsili labüd edir, zira bu
bioloji dövriliyə baxmayaraq, “qrupun həyatı davam etməlidir.”2 Təhsilin
sosial əhəmiyyətinin digər bir göstəricisi ondan ibarətdir ki, cəmiyyət hər
hansı böhranla üzləşdikdə, bu ilk növbədə öz əksini məhz təhsil sahəsində
göstərir; təhsil və müəllimlər böhranın şiddətini üzərinə götürən ilk əzabkeş
olurlar. (John Dewey, Democracy and Education, 434 p., 1916. )
İndiki dövrdə təhsilin rolu və əhəmiyyəti daha fərqlidir. 21-ci əsrin
tarixi çözələndikcə, müasir həyatın panoramında iki dominant dinamikanı
müşahidə edirik: bunlardan biri informasiya texnologiyalarının diffuziyası,
digəri isə kapitalın diffuziyası ilə müşayiət olunan iqtisadi qloballaşmadır.
Yaşadığımız informasiya dövründə yeni faktlar və bilgilər başgicəlləndirici
sürətlə həyatımıza daxil olur. Cəmi bir neçə il bundan əvvəl öyrəndiyimiz
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bilgilər öz əhəmiyyətini itirir, bu yaxınlara kimi həqiqiliyinə əmin
olduğumuz köhnə biliklərin yanlışlığı sübut olunur, dünya görüşümüzü
kökündən dəyişə biləcək yeni biliklər meydana atılır. Yeni məlumatlara
çıxışı olan insanların sayı da həndəsi silsilə sürəti ilə artmaqdadır. Elmi
biliklərin yaradılmasının bugünkü tempi ilə biliklərin diffuziya dərəcəsi
hətta “bilmək”, “səriştəli olmaq” və “öyrənmək” kimi ənənəvi anlayışların
özünü belə sual altına qoyur: 21-ci əsrdə artıq kimsə nəyisə tam bilməsinə
arxayın ola bilməz.
İndiyədək təhsil sistemi gənc nəsillərə və yeni işçi qüvvəsinə
məhsulun səmərəli yetişdirilməsi və ya istehsalı üsullarını, ətraf mühitin
mühafizəsini, ailələrin sağlamlığının təmin edilməsini, gəlirin artırılmasını,
ictimai həyatda fəal iştirakı və ya ümumi bilikləri öyrədirdi. Həyatını
insanları “maarifləndirmək” işinə həsr etmiş müəllim və təlimçilərin
qarşısında artıq yeni suallar və yeni vəzifələr durur. Məsələn, “tələbə
olmaq”, “öyrənmək”, “düşünmək”, “bilmək” nə deməkdir? İnsanlar
gələcəyə hazır olmaq üçün nəyi və necə öyrənməlidirlər? Elmi-texnoloji
inkişaf dövründə “məsafəli öyrənmə” ilə “ənənəvi tədris” arasında
əhəmiyyətli fərq varmı? Şagird və tələbələrin sabahkı “fərdi” və “kollektiv”
iş tapşırıqları bugünkü anlayışlarımızdan nə ilə fərqlənəcəkdir? İnsanların
hansı mövzuları və hansı metodlara əsasən öyrənəcəyini kim və necə
müəyyən etməlidir?
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda inkişaf
proseslərinin qanunauyğunluğu, ritmi və tərkibi əvvəlki modernizasiya
təcrübələrindən fərqli olacaqdır. Dövrünün yeniliklərinə açıq olan cəmiyyət
100 il, 50 il, hətta 20 il bundan əvvəlki qaydada müasirləşmir, artıq onun
mahiyyəti dəyişir. “Səciyyəvi Şimallının,” yəni müasir Qərb insanının son
yüzillikdəki təkamül profilinə baxaq. Əvvəllər kənd yerində yaşayan Qərb
insanı indi şəhər yerinin əmək qüvvəsinə mənsubdur. (Mahmudov M.
Bolonya prosesi: problemlяr, perspektivlяr, reallıqlar. 2010.) Qərb adamı əl
ilə görülən işləri arxada qoyaraq indi zehni fəaliyyətlə məşğul olan “bilik
işçisi” olmuş, fərdi fermerçilikdən uzaqlaşaraq korporativ işçiyə
çevrilmişdir. Bu təkamülün səciyyəvi cəhətləri isə gündəlik normal
yaşayışın təmin olunması üçün daha çox biliklərdən, daha abstrakt
düşüncədən və daha hərtərəfli intellektdən istifadə edilməsidir. Əgər Qərb
insanını nümunəvi oriyentir kimi qəbul etsək, onda biz “gələcəyin indiki
dövrünə” çoxdan daxil olmuşuq. Biz “gələcəyin müasiri” olmaq istəyiriksə,
bizim təhsildə modernizasiya artıq Qərb insanı ilə ayaqlaşmalı deyil, sabaha
hesablanmalıdır! (Касевич В.Б., Светлов Р.В., Петров А.В., Цыб А.А.
Болонский процесс в вопросах и ответах- СПБ.: Издательство СПБГУ2004)
XX əsrdə kapitalizmin ən nəhəng ictimai – iqtisadi formasiyaya
çevrilməsi təhsilin hərtərəfli inkişafında da öz müsbət təsirini göstərdi.
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Amerikada, elecə də Qərbdə təhsil sisteminin inkişafı yeni-yeni tədristərbiyə ənənələrinin formalaşmasına səbəb oldu. Böyük Britaniyada özəl
sektor əsasında formalaşmış Kembric və Oksford universitetləri əsl qabaqcıl
təcrübə tribunasına çevrildilər. ABŞ-da inkişaf edən kapitalizm Şimali
Amerika ərazisində daha geniş vüsət aldı. Buraya İngiltərədən gəlmiş
maarifçilər təhsilin yeni formalarını, şəbəkələrini yaratmağa başladılar ki,
onlarda bu gün ən mütərəqqi təhsil məzmununu özündə təcəssüm etdir.
Avstraliyada da təxminən bu mənzərə müşahidə olunur. Fransa, Belçika,
Hollandiya kimi ölkələrdə təhsilin inkişafında eyni dəst-xətti görmək
mümkündür.
Bir sıra ölkələrdə kapitalizmin təşəkkülünün təkcə tarixi müddətləri
yox, inkişaf templəridə fərqlənirdi. Klassik kapitalizm ölkələri (İngiltərə,
Fransa, Belçika, Hollandiya) geniş ərazilər tutmaqla uzun müddət ərzində
öz iqtisadi vəziyyətlərini möhkəmləndirir, nəhəng xammal mənbələri və
ucuz fəhlə qüvvəsindən istifadə edir, satış bazarlarını öz inhisarlarına
alırdılar. Onların iqtisadi vəziyyətlərinin xarici səbatlılığı istehsalın
inkişafının yüksək templərini heç də dəstəkləmirdi. Belə qısa tarixi müddət
ərzində onlar rəqiblərini ötüb-keçmək məcburiyyətində qaldılar. Tezliklə
onlar iqtisadi inkişaf sürətinə görə irəli çıxdılar və dünyada gedən qarət
prosesindən öz paylarını tələb etdilər. Belə ki, xammal mənbələri və satış
bazarlarına yiyələnmək məqsədilə Almaniya birinci dünya müharibəsinə
başladı. İkinci dünya müharibəsinədək sənayenin inkişaf səviyyəsinə görə
geridə qalan Yaponiya və İtaliya sonradan yüksək sürətlə inkişaf edərək öz
partnyorlarına çatdılar və hətta onları arxada qoydular. Bu ölkələrdə yüksək
inkişaf etmiş sənaye istehsalı meydana çıxdı.
Müxtəlif ölkələrdə əmtəə münasibətlərinin qeyri-bərabər şəkildə
təşəkkül tapması pedaqoji ideyaların inkişafına, məktəb siyasətinə və
məktəb sistemlərinin qurulması prinsiplərinə müəyyən təsir göstərdi.
Maşınlarla istehsal işçilərdən yeni keyfiyyətlər tələb etdiyindən,
hakimiyyətə yiyələnən qüvvələr fəhlələrə elementar biliklər vermək
məcburiyyətində qalırdı. Kapitalist istehsalının meydana çıxması
zəhmətkeşlərin övladları üçün təhsil almaq imkanlarının xeyli genişlənməsi
ilə bağlı idi. Lakin ibtiadi məktəblər şəbəkəsi yaratmaqla yanaşı, hakim sinif
təhsil sisteminin sinifli cəmiyyətin əsaslarının qorunub saxlanmasına
xidmət etməsində maraqlı idi. Odur ki, istehsalın inkişaf etdirilməsi
tələblərilə hakim sinfin təhsilin sinfi xarakterini qoruyub saxlamaq istəyi
arasında müəyyən ziddiyətlər yarandı.
XIX əsrin ikinci yarısında yeni münasibətlər formalaşmağa başladığı
bir dövrdə ən iri inkişaf etmiş ölkələrdə kilsə və şəxsi məktəblərlə yanaşı,
dövlət məktəbləri şəbəkəsi də yaradıldı. XIX əsrin sonu-XX əsrin
əvvələrində isə ümumi ibtidai təhsil hüquqi şəkildə bərqərar oldu. Bu proses
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fəhlələrin təhsil hüquqları və məktəb sisteminin demokratikləşdirilməsi
uğrunda ardıcıl mübarizəsi ilə müşayiət olundu.
İcbari ibtidai təhsil hüquqi şəkildə Avstraliyada 1774-cü ildən (7-14
yaşlarında), Almaniyada (Prussiyada) 1754-cü ildən (6-12 yaşlarında),
Fransada 1882-ci ildən (6-12 yaşlarında), Çexiyada 1774-cü ildən (6-12
yaşlarında), İsveçdə 1876-cı ildən (7-12 yaşlarında), İngiltərədə 1870-ci
ildən (7-11 yaşlarında), İtaliyada 1877-ci ildən (6-10 yaşlarında),
Yaponiyada 1872-ci ildən (6-14 yaşlarında) qəbul olundu. ABŞ-da məktəb
qanunları ayrı-ayrı ştatlar üzrə (maarifin idarə olunmasının yerlərə həvalə
edilməsinə müvafiq olaraq 1852-ci ildən, Massaçusets ştatı) başlayaraq
XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəlində qəbul edilib. İcbari ibtidai
təhsilin müddəti də müxtəlif idi: 6 yaşından 12, bəzi ştatlarda isə hətta 14
yaşadək.
İcbari ibtidai təhsil haqqında qanunların qəbulu daha çox deklarativ
səciyyə daşıyırdı və heç də o demək deyildi ki, həqiqətən də məktəb yaşına
çatmış uşaqların hamısı təhsil alır. Bir sıra ölkələrdə XIX əsrin axırlarına
qədər hətta ibtidai məktəblərdə də təhsil pullu idi. XIX əsrin son
onilliklərində və XX əsrin əvvəlində dövlət ibtidai məktəblər şəbəkəsinin
məlum inkişafı şəxsi və kilsə məktəblərinin inhisarını, hakim siniflərin
təhsil üzərindəki inhisarını heç də zəiflətmədi. Milli azlıqlar üçün milli
məktəblərin olmaması, məktəblərin qeyri-bərabər paylaşması, ödənişli
məktəblərin mövcudluğu, orta və ali təhsil müəssisələrində təhsilin pullu
olması, icbari, xüsusən də kənd məktəblərində biliklərin aşagı səviyyəsi,
zəhmətkeş uşaqları üçün məktəblərin tam komplektləşdirilməməsi və
çıxılmaz vəziyyətdə olması bu uşaqlara təhsillərini orta və ali təhsil
müəssisələrində davam etdirməyə imkan vermirdi. Varlı təbəqələrin
uşaqları üçün isə ənənəvi təhsil müəssisələri mövcud idi. Bu tip
müəssisələrdə həm orta təhsil verilir, həm də ali məktəbə hazırlıq işləri
həyata keçirilirdi.
Bu dövrdə qeyd etdiyimiz müsbət təcrübədən faydalanan Asiya
ölkələrində də mütərəqqi təhsil ənənələri yaranmağa başladı. Qitənin Qərbi
Asiya, Cənubi Asiya, Cənub-Şərqi Asiya kimi regionlarında dini təhsilə
üstünlük verilməsinə baxmayaraq, Avropa təhsili daha geniş şəkildə vüsət
almağa başladı. Banqladeşdə, Bəhreyndə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində,
Birmada, Bruneydə, Vyetnamda, Qatarda, İndoneziyada, İordaniyada,
İraqda, İranda, İsraildə, Yəməndə, Kiprdə, Küveytdə, Malayziyada,
Pakistanda, Suriyada, Misirdə, Türkiyədə, Filippində və Hindistanda da bu
hadisələrin mərhələlər üzrə inkişafı müşahidə olunurdu. Bunların
içərisində ən böyük kontingentə malik olan Hindistan, Pakistan,
İndoneziya və Türkiyə kimi ölkələrdə milli etniklərin çox olmasına
baxmayaraq, təhsilin qərb standartlarına uyğun qurulması prosesi özünü
bariz şəkildə göstərməyə başladı. Məsələn, əhalisi 230 milyonu ötmüş
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İndoneziyada hənəfi, şafii, hənbəli maliki, vəhhabi, sufi, əhmədiyyə,
qadiriyyə, sələfiyyə, şəttariyə, batak, bak makas kimi təriqət qrupları dini
təhsilə böyük üstünlük versələr də Avropa təhsilinin təsiri nəticəsində bu
ölkədə dünyəvi təhsilə rəvac verən yüzlərlə nəhəng ali məktəblər yaranmağa
başladı. Və yaxud Pakistanın Pəncab, Sind, Bəlucistan kimi əyalətlərində
bədəvi, ivvadilər, vəhhabilər, şiələr, şafii, maliki, hənəfi, hənbəli kimi
təriqətlərin geniş vüsət almağına baxmayaraq, Avropa təhsilinin təsiri
altında dünyəvi təhsil sisteminin tələblərinə cavab verən böyük ali təhsil
müəssisələri yaranmağa başladı.
Əhalisinin sayı 1,2 milyardı kecmiş Hindistanın Kəşmir, UddarPradeş, Heydərabad, Maharaştra (Bombey), Qucarat (Surət), Rampur,
Pəncab kimi əyalətlərində dini-etnik təriqətərin çox olmasına baxmayaraq,
dini təhsili kölgədə qoyan Avropa təhsili sürətlə inkişaf edir. Hindistanda
təhsilin ingilis dilində olması bu ölkənin Amerika və Böyük Britaniya təhsil
sisteminə yaxınlaşmasına güclü təsir göstərmişdir. Hindistanın qonşuları
olan Banqladeş və Şri-Lanka haqqında da eyni sözləri demək olar.
Qərb təhsil sisteminin əhatə dairəsi Afrika qitəsinə qədər
genişlənmişdir. Belə ki, XX əsrdə inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olan
bəzi Afrika ölkələri Qərb təhsilinin mütərəqqi cəhətlərini tətbiq etməklə
təhsil sahəsində böyük uğurlar qazanmışdır. Bu qitədə müsəlman əhalisinin
əksəriyyəti, başqa sözlə desək, 82 faizi Şimali Afrikanın ərəb ölkələrində
yaşayırlar. Cənubi Afrikanın isə ərəb mənşəli əhalisinin təxminən 90
faizdən çoxu müsəlmançılığı qəbul etməyən ərəblərdir. Göründüyü kimi,
Afrikanın bir hissəsində xristian ərəblər, digər hissəsində müsəlman
ərəblərinin yaşamasına baxmayaraq, hər iki ölkədə Qərb təhsilinə maraq
eynidir. Ümumiyyətlə desək, Afrikanın istər Şimalında, istər Cənubunda,
istərsə də Qərb və Şərqində yerləşən ölkələrin böyük əksəriyyətində Qərb
təhsilinə maraq bu gün də artmaqdadır. Əlcəzair, Kamerun, Liviya,
Mərakeş, Misir, Nigeriya, Sudan, Tunis, Efiopiya, Qvineya, Mavritaniya,
Seneqal, Somali və başqa ölkələrdə bu gün Qərb təhsilinə maraq göstərən
rəngarəng ixtisasları, zəngin təhsil texnologiyasını özündə təcəssüm etdirən
nümunəvi ali məktəblər mövcuddur.
Son illərdə Cənubi Afrika dövlətlərində texniki elmlərlə yanaşı,
mədəniyyəti, incəsənəti, arxitektura və xüsusilə idmanı özündə əks etdirən
ixtisaslar əsasında formalaşmış ali təhsil müəssisələri mövcuddur. Cənubi
Afrikanın inkişaf etmiş dövlətlərində həm ABŞ, həm də Qərb dövlətləri ilə
güclü rəqabətə girməyi bacaran, hətta bəzi hallarda onlara qalib gələn tədris
müəssisələri fəaliyyət göstərir. Məhz ona görə də CAR-ın yetişdirmələri
beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazanmağa başlamışlar.
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Açıqlama bəyanatı

Müəlliflər tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY

The education and upbringing of the younger generation in all
countries of the world is very important today. The achievements and
contributions of the United States, Western Europe, Japan, Russia, etc. in the
field of education and upbringing of the younger generation have affected all
countries of the world. At the same time, the education system of the world
countries has been one of the topics of wide discussion in Azerbaijan. From
this point of view, with the integration of many countries into the European
educational space, the main way out was to determine the education of each
country according to its specifics. The world today is not unified, which is
why there can be no unified model of education. Nevertheless, we divide the
countries into more or less developed countries, from which we choose the
ones in which it is important to imitate ourselves, and as a result, any model
of man in modern developed society can be described.
The article refers to a lot of information about the current world
education system and takes into account their usefulness. The article
examines the history, development and achievements of the education
system of the world's leading countries. The essence of education systems in
the world is as follows: for the first time, the history of the establishment and
development of the school, the achievements and contributions of modern
science and education, the achievements and appreciation of those who have
reached the top of the country's education and science, the characteristics of
the public in each country. The article provides a broad and clear explanation
of the integration of education systems in real life.
Keywords: Education, elements of education policy, American and
Western education system, human capital
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РЕЗЮМЕ

В настоящее время во всех странах мира образование и воспитание
подрастающего поколения очень важен. Достижения и вклад в образование и
воспитание подрастающего поколения в США, Западная Европа, Япония, Россия
и др. влиятельных странах затронуло все мира. В то же время система образования
стран мира является одной из тем широкого обсуждения в Азербайджане. С этой
точки зрения, при интеграции многих стран в европейское образовательное
пространство считается основным выходом образования каждой страны с учетом
ее специфики.
Сегодняшний мир не единый, поэтому в образование нет единой модели. Тем
не менее, мы делим страны на более или менее развитые страны, из которых
выбираем те которым мы подражаем и в результате можно описать любую модель
человека в современном развитом обществе. С этой точки зрения, в статье обзорно
исследуется история системы образования, развитие и достижения на
сегодняшний день образования ведущих стран мира. Суть систем образования в
мире схематично выглядит следующим образом: впервые создание школы,
история ее развития, достижения и вклад современной науки и образования,
достижения и оценки тех, кто достиг вершины образование и наука, отражены
особенности общества каждой страны в развитии этого процесса. В статье также
дается широкое и ясное объяснение интеграции систем образования стран в
реальную жизнь.
Ключевые слова: образование, элементы образовательной политики,
американская и западная система образования, человеческий капитал
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Giriş
Bildiyimiz kimi bu il Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin Sərəncamına əsasən 2021 – ci il Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi
İli” elan olunub. Yaxın və orta Şərqdə böyük nüfuz qazanan, dünya şöhrətli
dahi şairin yaradıcılığının çiçəkləndiyi dövrdən 880 il ötməsinə
baxmayaraq, onun əsərləri, dövrü və zamanında arzuladığı ideal cəmiyyət,
ideal hökmdar, ideal dövlət, ideal qanunlar, ideal təhsil, ideal məktəb, ideal
qadın və. s digər ideyaların bir çoxu bu günümüzə qədər zaman- zaman öz
təsdiqini tapsa da, bəziləri demək olar ki, hələ də arzu olaraq da
qalmaqdadır. Onun əsərlərindəki dövlət quruluşu, obrazların dili, oradakı
ideyaların əksi bütövlükdə Azərbaycan xalqının tarixi inkişafı, dili ilə bağlı
onun intellektual səviyyəsinin nə qədər yüksək olduğunu bir daha sübut
edir.
1
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə
yetirilmişdir – Qrant № EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26)-71/07/5-M-23
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Nizami böyük filosof idi. O dövrünün bütün elmləri ilə tanış idi, bunu
da öz əsərlərində isbatlayırdı. Nizami həm şair, həm həkim, həm dilinin
mühafizəkarı, həm də çox məharətli tarixçi idi. Onun da belə yetişməyinin
səbəbi məhz Gəncə mühiti və Gəncənin “İpək yolu”nun üstündə
yerləşməsi idi.
Şairin yaradıcılığını izləyərkən görürük ki, onun ard- arda yazdığı
“Xəmsə”- yə daxil olan beş əsərinin hər birində türkçülüyü təblığ edən,
türkçülük ideyaları ilə yapıb-yoğurduğu obrazlar vasitəsilə hökmdarlara
özünəməxsus şəkildə dərs verə bilmiş, öz sözünü söyləyə bilmişdir.
Nizami yaradıcılığında türkçülüyün təbliğindən danışarkən türkün ulu
qollarından biri olan qıpçaq tayfalarına da xüsusi yer verilmişdir. Nizami
yaradıcılığında qıpçaqlardan danışmamışdan öncə qıpçaqların kimliyinə
nəzər salaq. Görək ki, qıpçaqlar kim idi ki, Nizami bütün yaradıcılığı boyu
qıpçaq tayfasının mərd, qəhrəman, cəngavər obrazlarını, müdrik
ağsaqqalını, bənzərsiz və qüsursuz gözəllərini, sədaqətli və vəfalı qadın
obrazlarını yaratmışdır.
Tarixdən bildiyimiz kimi qıfçaklar- Qıpçaqlar və ya kumanlar qədim
türk xalqlarından biridir. Qıpçaqlardan ilk dəfə eramızdan əvvəl Orta Asiya
mənbələrində danışılmışdır. Dilləri qıpçaq türkcəsidir. Qıpçaqlar, VIII -IX
əsrlər ətrafında Orta Asiyadan Urala keçmiş və burada üstünlük
qazanmışlar, daha sonra oğuzlarla birgə Orta Asiyaya yayılmışdırlar.
Əvvəllər "Oğuz çölü" deyilən torpaqlar, artıq XIII əsrdə Dəşti Qıpçaq adı
ilə xatırlanmağa başlanmışdır. Çindən Don çayına, Uraldan Qara dənizə
qədər olan sahəyə yayılan qıpçaqlar, bu dövrdən sonra da böyük sürətlə yeni
ərazilərə yayılmışdılar [5].
Qıpçaq adı mənbələrdə ilk dəfə Çin tarixçisi Sima-Syan tərəfindən
çəkilmişdir. Azərbaycan xalqının etnogenezində ən fəal və geniş rola malik
olan qıpçaqlar nədənsə oğuzlarla müqayisədə çox az tədqiq edilmşidir.
Hətta belə deyərdik ki, heç tədqiq edilməmişdir. Son zamanlar isə
etnogenemizin araşdırılması ilə bağlı qıpçaq etnogenezinin tarixinin
araşdırılmasına xüsusi ehtiyac duyulmuşdur. Və daha çox son dövrlərə
aiddir.[3]
Görkəmli qıpçaq abidəsi olan “Codex Cumanicus” sadaladığımız
qıpçaq dilinə aid olan qaynaqların təsnifatında coğrafi baxımdan Avropaya,
dil baxımından isə türkdilli qaynaqlara aid edilə bilər. Belə ki, “Codex
Cumanicus” qıpçaqca “sözlük”dür. Onun bir hissəsi qıpçaqca-italyancafarsca, o biri hissəsi isə qıpçaqca-almanca-farsca-tərtib edilmişdir.Qeyd
etmək lazımdır ki, “Codex”-in dili ilə Azərbaycan dili arasında müştərək
cəhətlər kifayət qədərdir.
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Qıpçaq dili, onun digər türk dilləri ilə müqayisəsi, oğuz dili ilə yaxınlığı
haqqında qiymətli məlumat verən mənbə Mahmud Qaşgarlının “Divanu
lüğati- üt-türk” əsəridir. Həmçinin, Ibn-ƏI-Əsirinin "Əl-Kamili fı-t-larixi"
əsərində qıpçaqların monqol istilası dövründə siyasi taleyi, Azərbaycan
yürüşləri öz əksini tapmışdır.
Qıpçaqların Azərbaycana və qonşu ərazilərə axınları və orada
məskunlaşması haqqında bir sıra məlumatlar erməni dilli və gürcü dilli
qaynaqlarda öz əksini tapmışdır. Qıpçaq toplumlarının artıq erkən orta
çağda Azərbaycanda əhəmiyyətli rol oynaması dilçi alimlərdən
Ə.Dəmirçizadə və M. Şirəliyevin tədqiqatları ilə təsdiqlənir. Onların gəldiyi
nəticəyə görə, Azərbaycan dialektlərinin, həmçinin yazılı qaynaqların
öyrənilməsi göstərir ki, Azərbaycan dilində qıpçaq elementlərinin meydana
gəlməsi onların IV-VI əsrlərdə Azərbaycana axınları ilə bağlıdır. [1]
III-V əsrlərin erməni, gürcü mənbələrində bu ya digər münasibətlə
işlənmiş türk sözləri onların dilinə məhz qıpçaq türkcəsindən keçmişdir.
Qıpçaqlar hunların varislərindən olan türk xalqlarından biridir,
Paleoantropoloji materiallar və yazılı mənbələr qıpçaqların antropoloji
cəhətdən ağ (evropoid) irqə mənsub olduqlarını, saçlarının sarı, gözlərinin
mavi olduqlarını sübut edirlər. Türkoloqların əksəriyyəti rus mənbələrində
onların “polovets”, Mərkəzi Avropa isə “Kuman” yəni “sarışın”
adlandırılmasını heç də əbəs olmamışdır.[4]
M.Qaşqari X-XI əsrin qıpçaq türkcəsini eyni dövrün oğuz türkcəsi ilə
müqayisə edərək , onların oxşar cəhətlərini qeyd etmişdir. Bu dillərin
sonrakı inkişafı kəskin dəyişmələrə səbəb ola bilməzdi, son qıpçaqların
türkcəsinin öz əksini 1302-ci ilə aid edilən “Codex Cumanicus” da
tapmışdır. M.Şirəliyev bu abidəni araşdıraraq, buradakı bəzi sözlərin və
qrammatik xüsusiyyətləri dilimizin bir sıra dialektlərində olmasına diqqət
vermişdir. Məsələn, “Codex Cumanicus”da mana-maa, sana-saa-sa ilə
yanaşı mağa, sağa işlənmidir. Azərbaycan dilinin dialekt və işvələrinin
şimal qrupunda I və II şəxs təki yönlük halda ma (mənə), sa (sənə) kimi
işləməklə yanaşı , mağa, sağa kimi də işlənir.
Ümumiyyətlə, qıpçaq türkləri Azərbaycan ədəbi dili ilə yanaşı, dialekt
və şivələrimizin bütün qruplarına öz təsirini göstərmişdir.Ə.Dəmirçizadənin
araşdırmalarına görə, qıpçaq türkcəsi “Kitabi-Dədə-Qorqud” eposunun
dilinə də öz təsirini göstərmşidir. O, yazır: “Kitabi-Dədə-Qorqud”un dili
əvvəlki “saf” oğuz, bu dil – Azərbaycanda qarşılanan və qaynayıb qarışan
Oğuz və Qıpçaq tayfa dilləri əsasında təşəkkül tapmış ümumxalq
Azərbaycan dilinin başlanğıc dövrünü əks etdirir və “Kitabi-Dədə-Qorqud”
dastanları da bu dilin ilk abidələrindən biridir. Buradakı “Oğuz dilində”
ifadəsidə məhz hələ tayfa adlarının mühafizə edilməsilə və bu dildə oğuz
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ünsürlərinin nisbətən üstünlüyü ilə izah edilməlidir. Lakin digər ünsürlərdə
xüsusən də başlanğıcda müvazi işlənmişdir”.
Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasında
üstünlük oğuz elementinə məxsusdursa, ümumxalq Azərbaycan dilinin
yaranmasında isə erkən qıpçaq elementləri az əhəmiyyət daşımamışdır.
Görünür, buna görədir ki, qıpçaq elementləri öz təsirini ümumxalq
Azərbaycan dilinin abidəsi olan “Kitabi-Dədə-Qorqud” eposunda da
göstərilmişdir.
Qıpçaqcanın XI-XII əsrlərdən xeyli əvvəl dilimizdə təsiri onunla
təsdiqlənir ki, qıpçaq türkcəsi ümumiyyətlə türk dili qonşu xalqların erkən
orta çağa aid ədəbi dilində öz təsirini göstərmişdir.
V.Qukasyanın tədqiqatı nəticəsində qədim erməni, gürcü, fars, suriya,
ərəb, Bizans və digər yazıl abidələrindən çoxlu türkizmlər tapılmışdır.
Buna hələ XIX əsrin 70-ci illərində doktor Mordman da diqqət
yetirmişdi. Erməni dilinə həsr etdiyi məqalələrin birində o yazırdı:
“Məlumdur ki, ermənilər Nind-Arvopa mənşəli xalqlar, amma onların dili
turan dilinin güclü təsirinə məruz qalmışdır. Mən həmin ifadə ilə heç də
çoxəsrlik kontakt nəticəsində osmanlı türkcəsindən alınmış sözləri nəzərdə
tutmuram. Söhbət IV, V, VI və VII əsrlərdə erməni ədəbi” dilinə keçmiş
turan elementlərindən gedir. Bu elə bir dövr idi ki, dünyada hələ nə
səlcuqlar, nə də turanlılar var idi.[2]
Burada biz erməniləşdirilmiş qıpçaq nüansını gözdən qaçırmalı deyilik.
Vaxtında Xristian-qıpçaq mədəniyyətinə sahib çıxmamağımız ermənilərin
əl qolunu daha da açdı. Bizdən fərqli olaraq, ermənilər bu məsələdən
məharətlə istifadə edib, qədim xristian qıpçaq daha dəqiq desək Qriqoryan
qıpçaq türklərinə məxsus nə varsa özlərinə çıxarmağa başladılar. O
cümlədən tarixin müəyyən mərhələsindən Albaniya tayfa birliyinə,
dövlətinə məxsus hər şeyə əl qoydular. Bütün tarixi mənbələr
saxtalaşdırıldı. Qriqoryanlıqla bağlı olaraq Alban, sonralar erməni əlifbası
ilə qıpçaq türkcəsində yazılmış əsərlərin orijinalını yox edib, tərcümələrini
yaymağa başladılar. Burada bir məsələyə toxunmaq yerinə düşərdi ki, bir
sıra müəlliflər qıpçağı oğuzdan ayırırlar ki, bu da tam yanlışdır. Unutmaq
olmaz ki, qıpçaq adlanan qola ad verən Oğuz xaqandır. Sadəcə olaraq,
Oğuzlardan ayrılan ilk qollardan biridir. Əbulqazı Bahadır Xan bu
ayrılmanı təqribən 5 min il bundan əvvələ aid edir. Sonrakı mənbələrdə
Dəsti Qıpçaqda 3 min ilə qədər oturan qıpçaqlar Cənub istiqamətində
hərəkət edərək, VII – yüzililkdən yuxarı Kur, e.ə. IV-II yüzillikdə Qərbi
Azərbaycan Doğu Anadolunun Kars, İğdır, Ərzurumun çöllərinə yayılırlar.
Bu ərazidə onlardan çox öncə məskunlaşmış yerli türk etnosları ilə
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qaynayıb - qarışıb, müxtəlif dövlət birliklərinin tərkibinə daxil
olmuşlar.O cümlədən
Albaniyanın xristianlıqdan əvvəl və xristianlıq
dönəmində aparıcı etnosu olmuşlar. [5]
Qıpçaq türkləri ilə bağlı digər mənbələrlə bərabər, Nizami yaradıcılığı
da xüsusi tədqiqat əhəmiyyəti kəsb edən mənbələrdən biridir. Belə ki biz
Nizami yaradıcılığında bir neçə yerdə qıpçaq xalqı ilə bağlı məqamlara rast
gəlirik.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi şair N.Gəncəviyə görə, dünyada
müdriklik, əxlaqlılıq, nəciblik, alicənablıq, igidlik, paklıq və s. kimi
xüsusiyyətlər, yəni yaxşı nə varsa türkə, türk millətinə aiddir. Filosof-şair
”Sirlər xəzinəsi”ndə dəfələrlə türk düşüncəsinə, türk etiqadlarına müraciət
etmişdi:
Türkə bənzər yasəmən çöldə qurub ağ çadır,
Çadırın ayparası Sürəyyaya nur saçır”.
Burada o, ağ yasaməni qıpçaqlarda (əngin çöllərdə) yurd
salmış türklərin aypara şəkilli döyüşçü çadırına oxşadır və bu çadır quya, o
qədər əzəmətlidir ki, Sürəyya ulduzunadək ucalıb ona şölə verir.
Nizami daha sonra yazır:
”Lalənin bağrı qara - ərəb yavrusu kimi, Türk yasəmən Yəməndə
Süheyl ulduzu kimi!’’. "Türk yasəmən" ifadəsi Nizaminin ənənəvi
məcazlarındandır və türkün qədim dövrlərdən əbədi bahar, təzəlik, paklıq
rəmzi olduğuna işarədir. [6 internet]
Təsadüfi deyildir ki, 1135-ci ildən ildən 1225-ci ilə kimi Arran
əyalətləri səlcuq sultanlarının İraqi-Əcəmdəki Böyük atabəyləri kimi
Eldənizlər sülaləsi tərəfindən idarə olunmuşdur. Eldənizlər sülaləsinin əsası,
İraqi-Əcəmdəki səlcuq sultanının azad edilmiş qulamı (döyüşçü-qul) olmuş
qıpçaq mənşəli Şəmsəddin Eldəniz tərəfindən qoyulmuşdur. 1181-ci ildən
etibarən müstəqil yerli hakim kimi ərazini idarə etməyə başlamışdır.
Sonralar Eldənizlər dövlətinin varlığına, 1225-ci ildə daha əvvəl gürcülər
tərəfindən ələ keçirilmiş ərazilər də daxil olmaqla, dövlət ərazilərinin
Cəlaləddin tərəfindən tutulması ilə son qoyulmuşdur. Təsadüfi deyildir ki,
Nizami Gəncəvi ilk divanının Dağıstan hökmdarı Bəhram şaha göndərir o,
da Nizamiyə müxtəlif ənamlarla bərabər ən gözəl kənizi qıpçaq kənizi də
göndərir. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən, sovet tədqiqatçıları tərəfindən
qıyıqgöz, qara, dağınıqsaçlı, vəhşi, qaniçən, işğalçı kimi tanıdılan qıpçaq
tayfaları haqda məlumat bir zaman məndə ikrah hissi oyatmış, əsəri
oxuyarkən qıpçaq kənizinin nə zamandan ən gözəl kəniz olduğunu
düşünmüş və Bəhram şahın şeyx Nizamiyə göndərdiyi kənizi bir təhqir
kimi qiymətləndirmişdim. Lakin sonralar qıpçaqların etnogenezini
araşdırarkən, onların heç də rus tədqiqatlarında qeyd olunduğu kimi yox
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əksinə yuxarı da qeyd etdiyimiz kimi qıpçaqların sarışın, hündür və ağbəniz
və alagözlü insanlar olduğunu öyrəndim. Və belə nəticəyə gəldim ki, demək
Bəhram şah da Şeyxə ən gözəl kənizlərdən biri qıpçaq gözəli Afaqı
bağışlayıbmış .
Sonralar Nizami “Xosrov və Şirin”-də Şirinin ölümünü qıpçaq gözəli
Afaqın ölümü ilə müqayisə edir.
Nizami yaradıcılığında qıpçaqlarla bağlı bir neçə yerdə rast gəlmək
olur. İki əsərində “Xosrov və Şirin”də və “İsgəndərnamə” də isə onlardan
xüsusi bəhs edir.
Nizami “İsgəndərnamə” əsərində ən çox qıpçaqlar haqqında geniş
məlumat verir. Poemada onların Dərbənddən Şimalda yaşadıqları göstərilir.
Yenə burada da yuxarıda qeyd etdiyim kimi, "İsgəndərnaməni
yazmaqda məqsədi yalnız Makedoniyalı İsgəndərin timsalında adil
hökmdarı, ədalətli cəmiyyəti təsvir etmək deyil, eyni zamanda türk
millətinin qədimliyini, türk inanclarını, adət-ənənələrini və s. dünyaya
tanıtdırmaq olmuşdur. Bu baxımdan N.Gəncəvinin Makedoniyalı İskəndəri
türk dünyasının bir hissəsi olan Azərbaycana, daha sonra Qıpçaq elinə
aparması təsadüf ola bilməzdi. N.Gəncəvinin burada başlıca məqsədi
Azərbaycanda, Qafqazda, Orta Asiyada və b. yerlərdə yaşayan türklərin
adət-ənənələrini, mədəniyyətini, düşüncələrini və s. açıqlamaq olmuşdu.
Qıpçaq qadınlarının gözəlliyindən sədaqət və vəfasına toxunan Nizami
İsgəndərin qıpçaq çölünə səfəri zamanı rast gəlirik. Məsələn, İsgəndəri
Qıpçaq ellərinə aparan N.Gəncəvi yazır ki, Qıpçaq türklərinin adətənənələri böyük Fatehi mat qoyur. Xüsusilə qadınların üzlərini örtməməsi
və kişilərdən qaçmaması İsgəndəri təəccübləndirir. İsgəndər qıpçaqların
ağsaqqallarını başına yığaraq, bu adətlərindən əl çəkməyə çağırır: "Örtülü
çöl qıpçaqlarına dedi: ”Üzünü gizləmək xoşdur qadına".
Qadınların üzü örtülü gəzməsinin daha məqsədəuyğun olduğunu
qıpçaq ağsaqqallarına məsləhət görən İsgəndərə Qıpçaq bəyləri deyir:
“Padşaha itaət edirik. Zati-ailəsinə sədaqətli olmağa and içmişik,
əhdimizdə dayanmışıq. Fəqət üz örtmək bu əhdə daxil deyildir, çünki bu,
qıpçaq adətinə uyğun gəlmir. Sənin adətin üz qapamağı tələb edirsə, bizim
adət də göz qapamağı tələb edir. Başqasının üzünü görməmək lazımdırsa,
üzü deyil, gözü qapamaq gərəkdir. Padşah bizə qəzəblənməsin üz örtülsə,
arxayamı baxılacaq?! Bizim gəlinlərin otağında yad bir kəs yoxdursa, bu
kifayətdir. Padşahım, sən gəl, bu xalqın üzünü niqab ilə gizlətmə! Daha
yaxşısı budur ki, “Əgər qadına baxmaq günahdırsa, sən gözlərini ört, qadını
yox! örtüyü öz gözlərinə as!”– deyə çox müdrik bir cavab verirlər. İskəndəri
başa salırlar ki, onlar adətlərini dəyişməyəcəklər, Makedoniyalı Fateh isə
hiylə işlətməklə sonradan istəyinəçatır. Bu da qıpçaqların yüksək, mədəni
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sivil bir cəmiyyətə malik olan türk dövlətlərindən biri olduğunu, müasir
dövrümüzdə geniş yayılan gender bərabərliyi ideyasının hələ qıpçaq
tayfalarında olduğunu XII əsrdə Nizaminin əsərlərində öz əksini tapmışdır.
Halbu ki, gender bərabərliyi ilə bağlı hərəkatlar Avropada əsasən XIX
əsrin sonlarında sufrajistlərin hərəkatından başlamışdı.
Bundan əlavə “İsgəndərnamə” əsərində daha iki Çindən gətirilmiş türk
qızlarından danışılır onlardan biri Fitnə, digəri isə əsərdə adı yalnız türk
gözəli kimi təqdim edilmiş obrazlardı ki, onların da fizanomiyasına diqqət
yetirəndə onların da məhz çöl tayfası qıpçaqlara məxsus igid kənizlər
olduğu ortaya çıxır. Bu çinli türk kənizi obrazı barədə nədənsə heç yerdə
bəhs olunmamışdır.“Isgəndər ilk dəfə Çində olarkən, Xaqan tərəfindən
ona, şairin “tork-e çini” adlandırdığı bir cariyə bağışlanır. Gözəlliyi ilə
bərabər, bu “türkün” həm musiqi və rəqsdə, həm də igidlikdə mahir
olduğunu İskəndərə bildirirlər. Qadınlarda igidliyi xoşlamayan İskəndər bu
gözəli qəbul edirsə də, dərhal unudur. Qafqazda İskəndərin ordusu ilə rus
ordusu qarşılaşır. Qəhrəmanlar növbə ilə təkbətək döyüşə çıxırlar. Döyüşün
beşinci günü İskəndər ordusundan meydana atılan naməlum bir gənc əvvəl
rum ordusunun bir çox ünlü qəhrəmanlarını öldürmüş pəhləvanı öldürərək
qarşısına çıxan bir çox rəqibləri də yerə sərir; qaranlıq düşəndə özünü
tanıtmadan qərargaha dönmüş və ordu içində qeyb olmuşdur. Ertəsi gün rus
ordusundan döyüş meydanına insana bənzəməyən div təki birisi çıxır.
Silahlı olmadığı halda, heç bir zərbə və silahdan qımıldanmayan bu div,
qarşısına çıxan bütün igidləri – kimisinin başını üzərək, kimisinin qıçlarını
qıraraq, kimisini ayaqları altında əzişdirərək – məhv edir. Iskəndər ordusunu
qorxu bürüyür. Belə böhranlı anda dünən rus qəhrəmanlarını bir-birinin
ardınca yerə sərərək, ətrafı vəlvələyə salan gənc yenidən meydana atılır.
Fəqət gəncin rus divinə bütün qüvvəsi ilə endirdiyi zərbələrin heç bir təsiri
olmur. Bütün gücü ilə vurduğu polad toppuzlar belə divin başına dəyərək
parça-parça olurlar. Nəhayət, gənc ilə div güləşməyə başlayırlar. Güləşmə
qüvvətdə misilsiz olan divin üstün gəlməsi ilə bitir. Amma başından
dəbilqəsi düşən gəncin gözəllik və incəliyi ilə meydana çıxan qızlığına
qıymayan div onu öldürmür – saçlarından tutaraq, rus qərargahına gətirir.
Döyüşün yeddinci günü İskəndər özü meydana çıxır. Ortada dayanmış
rəqibsiz rus divinin boynuna atdığı kəməndlə onu yıxıb sürükləyir və
ordunun içinə çəkərək, bağlatdırır. Rus divi həbs edilir. Divin
məğlubiyyətindən ruhlanan İskəndər ordusu ümumi bir hücum ilə rus
ordusu üzərinə yeriyir.
Meydan müharibəsi rusların məğlub olması və baş komandanı Qıntalın
əsir edilməsi ilə bitir. Bu qələbədən sonra İskəndər, adəti üzrə, hərbdə
qəhrəmanlıq göstərmiş olanlara, düşmən tərəfdən olsalar belə, iltifat
göstərmək üçün zəncirləmiş olduğu rus divini hüzuruna gətirir. Əl-qolunu
açdırır. Onu lütf və nəvazişlə yumşaltmaq istəyir. Əl-qoli açılan vəhşi isə
dərhal qaçır, gözdən uzaqlaşır. Qərargahdakılar bu əcayib hərəkəti özlərinə
| www.ejsr.org

Qıpçaqlar və Nizami Gəncəvi yaradıcılığında ….

235

görə yozmağa başlayırlar. Kimi vəhşinin çöllüyə öyrəşdiyi üçün öz
səhrasına qovuşmaq arzusunun üstün gəldiyini, kimi də qoyub gəldiyi
heyvanları üçün qəribsəmiş olduğunu hökm edir. Iskəndər də etdiyi
hərəkətin şübhəli nəticəsi barədə fikrə dalır. Hamı bu qəribə hadisəni özü
üçün təhlil etməkdə olduğu zaman baxırlar ki, div qolları arasında gözəl bir
qız gətirir.
Çatar-çatmaz bu əcayib məxluq İskəndərin qarşısında diz çökür və
gözəli ona təqdim edir.“Ay qədər” gözəl olan bu qız İskəndəri
maraqlandırır. Onu çadırına aparır. Danışdırır. Başına gələnləri öyrənmək
istəyir. Məlum olur ki, bu, Çin xaqanı tərəfindən İskəndərə hədiyyə olunmuş
“türk gözəli”dir. Padşahın laqeydliyindən sıxılmış, vuruşmaq qərarına
gəlmişdir. Bütün ordunu heyrətdə qoyan naməlum gənc bu imiş. Rus divi,
qız olduğu üçün onu öldürməmiş, aparıb ruslara əsir etmişdir. Ruslar onu
həbs etmişlər. Ətrafını “çirkin səsli və çirkin sözlü” ruslar bürüdüyü halda,
onu tutan div təkrar götürüb İskəndərin yanına gətirmişdir. Qadınlarda
igidliyi bəyənməyən Rum imperatorunun münasibətini öz cəsarəti ilə
dəyişmiş bu qızdan, şair “İskəndərnamə”nin ikinci hissəsində təkrar bəhs
edir: İskəndər bu qəhrəman “türk gözəli”ni vəziri filosof Arximedlə
evləndirir. “Çin türkünün hüsnünə” vurulan Arximed vəzifəsini yerinə
yetirməməyə başlayır; o dərəcədə ki, axırda İskəndər işə qarışır və “eşq
tələsinə düşmüş” filosofu ayıltmalı olur.Qadınlıqda böyük İskəndərin
münasibətini dəyişən mərdliyin bu timsalı ilə yanaşı, Nizami qadınlıqda
zəka və qadınlıqda biliyin daha bir nümunəsini vermişdir:
Bundan başqa Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasında verilmiş Fitnə
obrazı da çin gözəli adı altında türk qıpçaq gözəli idi. O da, ağlı düşüncəsi,
dünyagörüşü ilə hökmdara həyat dərsi vermişdir. “Yeddi gözəl” də öz ağlı
və cəsarəti ilə bütün gözəllərdən seçilən Fitnənin gözlərini vəsf edib onu
“tatar gözlü”, “qıyıq gözlü” adlandırır. Eyni “qıyıq gözlü” ifadəsini şair
türk gözəli adlandırdığı Türknaza da aid etmişdi. Bildiyimiz kimi
qıyıqgözlü ifadəsi məhz türkün qıpçaq qoluna aid edilirdi.
“Bəhramın öz kənizi ilə dastanı”nı xatırlayaq. Ov zamanı Fitnə şahı
tərifləmir. Bunu görən şah dözməyib axırda kənizindən niyə onu
tərifləmədiyini soruşur:
O dedi: «Ey dar tatar gözlü,
Bizim ovu gözünə almayırsan?”
Nizaminin tatar gözlü ilə türk gözəlini nəzərdə tutması hekayətin
davamında aydınlaşır. Fitnənin təqdirini qazanmaq üçün o, oxla ovun
dırnağı ilə qulağını bir-birinə tikir. Fitnəsə onun bu qabiliyyətini qeyri-adi
bir şey hesab etməyib, alışılmış vərdişdən törədiyini söyləyir. Hökmdarın
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cəzası ağır olur, Fitnənin ölüm hökmünü verir. Öz ağıl və cəsarəti ilə sağ
qalan Fitnə bir müddət sonra Sərhəngin şaha verdiyi qonaqlıqda öküzü
boynuna alıb 60 pilləni yüyürərək, hökmdarın qarşısında dayanır. Gözqaşla soruşur ki, mənim gətirdiyim bu öküzü kimin gücü var ki, eyvandan
həyətə endirə? Şah ona cavab verir ki, bu sənin gücün yox, əvvəldən aldığın
təlimin nəticəsidir. Bəhram şah həmin gözəlin əvvəlcə Fitnə olduğunu
bilməsə də bir azdan onun «türk gözəli»” olduğunu anlayır. Fitnənin –
Ayın, türkün, tatar gözlünün qarşısında həsrətini, sevgisini etiraf edən
Bəhram şah kahinləri çağırıb kəbin kəsdirir, bu ağıllı, cəsarətli gözəllə
ayinə uyğun şəkildə evlənir. Fitnənin tatar gözlü, daha sonra isə türk gözəli
adlandırılmasından iki qənaət formalaşa bilər: Nizaminin türk və tatar
sözlərini sinonim kimi işlətməsi və müsbət məna ifadə etməsi; tatar gözlü
ifadəsindən təşbih kimi istifadə olunması. Hər iki halda müəllif tatar
sözündən müsbət mənada istifadə edir. O, başqa qövmlərdən olanların
gözəlliyini vəsf edəndə belə onu türkə bənzədir, türk gözəli Fitnəni isə tatar
gözlü adlandırır. Orta əsrlərə aid qaynaqların bir çoxunda türk və tatar
sözləri eyni və ya yaxın qövmləri bildirir. [8]
Nəticə
Bütün bunları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlirik ki,
Azərbaycan xalqının soy kökündə özünəməxsus rol oynamış qıpçaq
tayfalarının etnogenezi Nizami Gəncəvi yaradıcılığında da özünəməxsus
şəkildə yer almışdır.Onların sivil, mədəni, inkişaf etmiş, hər zaman gender
bərabərliyini qoruyub saxlayan bir tayfa olduğunu, öz yaradıcılığında
xüsusi vurğulamışdır.
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY
The article discusses the role of Kipchak tribes in the ethnogenesis of the
Azerbaijani people, the influence of Kipchak language elements in the
formation of the Azerbaijani language and the images of the Kipchak tribes
in the works of the great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi.
In each of the five works included in Nizami Ganjavi's "Khamsa", he
was able to teach the rulers in a unique way, to say his word, through the
images he promoted and mixed with the ideas of Turkism.
Speaking about the promotion of Turkism in Nizami's work, a special
place is given to the Kipchak tribes, one of the great branches of the Turks.
Before talking about Kipchaks in Nizami's work, let's look at the identity of
Kipchaks. Let's see who the Kipchaks were. Throughout his career, Nizami
created images of the Kipchak tribe's heroes, heroines, knights, wise elders,
unique and flawless beauties, and loyal and faithful women.
Kipchaks or Kumans are one of the ancient Turkic peoples. The
Kipchaks were first mentioned in Central Asian sources before our era.
Their language is Kipchak Turkish. The Kipchaks passed from Central Asia
to the Urals around VIII-IX centuries and gained dominance here, then
spread to Central Asia together with the Oguzs. The lands formerly called
"Oghuz steppe" began to be called Dashti Kipchak in the 13th century. The
Kipchaks, who spread from China to the Don River, from the Urals to the
Black Sea, spreadrapidly to new territories after this period.
Keywords: Turkism, Turkish language, Kipchaks, "Khamsa".
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается роль кипчакских племен в этногенезе
азербайджанского народа, влияние элементов кипчакского языка на
формирование азербайджанского языка и образы кипчакских племен в
творчестве великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.
В каждой из пяти работ, включенных в «Хамсу» Низами
Гянджеви, он смог научить правителей уникальным способом, сказать
свое слово, через образы, которые он продвигал и смешивал с идеями
тюркизма.
Говоря о пропаганде тюркизма в творчестве Низами, особое место
отводится кипчакским племенам, одной из великих ветвей тюрков.
Прежде чем говорить о кипчаках в творчестве Низами, давайте
рассмотрим идентичность кипчаков. Посмотрим, кто такие кипчаки. На
протяжении всей своей карьеры Низами создавал образы кипчакского
племени как героев, героинь, рыцарей, мудрых старейшин,
неповторимых и безупречных красоток, верных и верных женщин.
Кипчаки или куманы - один из древних тюркских народов.
Впервые кипчаки упоминаются в среднеазиатских источниках еще до
нашей эры. Их язык - кипчакско-турецкий. Кипчаки мигрировали из
Средней Азии на Урал в VIII-IX веках и завоевали здесь господство, а
затем вместе с огузами распространились в Среднюю Азию. Земли,
ранее называвшиеся «Огузской степью», стали называться Дашти
Кипчак в 13 веке. Кипчаки распространились от Китая до Дона, от Урала
до Черного моря, а после этого периода они быстро расселились на
новые территории.
Ключевые слова: тюркизм, тюркский язык, кипчаки, «хамса».
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Giriş
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı o qədər rəngarəng, o qədər şaxəlidir
ki, onun yaradıcılığını müxtəlif istiqamətlərdə öyrənirlər. Nizami
Gəncəvinin qadın qəhrəmanlarından yazmazdan öncə onun ümumi insan
haqqındakı düşüncələrini bilmək yerinə düşər. Belə ki Nizami Gəncəvi öz
qəhrəmanlarını -insanları yazdığı əsərlərdə müəyyən bir ideal səviyyədə
görmək istəyirdi. Onun yaradıcılığındada dövrün bütün zümrələrindən, yəni
çobandan tutmuş, şaha qədər müxtəlif surətlər verilib. Bunların arasında
qadın surətləri daha çoxdur. Bu surətlər həm aparıcı surətlərdir, həm də
simvolik surətlərdir. Şairin “Xəmsə”inə daxil olan üç əsərinin adı məhz
qadınla bağlıdır. “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun” və “Yeddi gözəl”
əsərlərindəki əsas surətlər qadınlardэr. İnsanları azad görmək istəyən
humanist şair qadınları kişilərdən ayırmır. Onları cəmiyyətin əsas üzvü
hesab edir. İslam dininin hakim olduğu bəzi Şərq ölkələrində qadın
hüquqsuz, yalnız kişilərin zövqünü oxşayan varlıq kimi qiymətləndirildiyi
bir dövrdə qadını ilahi varlıq kimi tərənnüm edib, onun daxili aləmi, kədər
və iztirabları, məhəbbəti və sədaqəti, ictimai həyatda mövqeyi haqqında
fikir demək üçün Nizami kimi qüdrətli sənətkar lazım idi. Məhz buna görə
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Nizaminin yaratmış olduğu müsbət qadın surətləri öz yüksək mənəviyyatı,
sədaqəti, qoçaqlığı, ədalətli olması, fədakarlığı və mərdliyi ilə fərqlənirlər.
Nizami səkkiz əsr bundan əvvəl müsəlman qadınlarının halını
müşahidə etməkdən aldığı (kədərli) təəssüratını bildirmiş və onların hüquq
və azadlığı haqqında yazmışdır. Təbii ki şairin yaratdığı qadın obrazları
onun utopik görüşlərinin və fantaziyasının mэhsulu idi. Həmin dövrdə
Hökmdar qadın var idi mi, və ya qadan azad sevib azad gəzə bilirdi mi?
Nizami qadını hər yerdə görürdü. Ailədə, şahlıq kürsüsündə, sevgidə,
təhsildə və s. Nizaminin qadınları təhsil alır, nəğmə oxuyur, əylənir, sevibsevilir, döyüş meydanında məharət göstərir, üzü aşıq gəzir, bəzənir- düzənir
və azad yaşayır.
Nizami azadlıqla yanaşı nümunəvi ailə qurmaq tərəfdarı idi. O,
Nüşabəni ərə verir, kəniz qızı Arximedlə evləndirir. O, "Arximed ilə çinli
kəniz" hekayətində hətta şox arvadlılığı zərərli hesab edir, bu adətin
əleyhinə çıxır.
(Sənə bir yoldaş tay bəs edər, çoxlu adamı olan kişi adamsız qalar.
Zəmanə ona görə etibarsızdır ki, onun yeddi atası, dörd anası vardır. Əgər
oğlunu pak ürəkli görmək istəyirsənsə ürək kimi bir ata, bir analı ol!).
Nizami Gəncəvi qadını xilaskar missiyasında təqdim edirdi. O,
göstərirdi ki, qadın insanların həyatını müxtəlif məqamlarda xilas edən bir
qüvvədir. Leyli Məcnunu Qeysdən Məcnuna qədər ucaldır, onu
cəmiyyətdən xilas edib, azad səhranın qollarına atır. Şirin Xosrovu
təkəbbürdən, mənəm-mənəmliyindən xilas edib, fədakarlığı öyrədir.
Şairin təsvir etdiyi və rəğbət bəslədiyi qadınlar sədaqətli, etibarlı,
fədakar və əxlaqlıdırlar. Dövrünün bəzi ədəbi əsərlərində qadın fitnə-fəsad
törədən bir məxluq kimi təsvir olunmuş, ona bir əyləncə kimi baxılmışdır.
Nizami Gəncəvi “İskəndərnamə”də qadınların örtülü olmasının
əleyhinə çıxaraq, qıpcaq qadınlarının üzüqçıqlığını rəğbətlə qarşılamış və
“İskəndərin qıpçaq səhrasına çatması” fəslində bu məsələyə toxunmuşdur.
İskəndər qıpcaq səhrasına çatan zaman “odlu üz yanağı su kimi ay və
günəşdən daha parlaq, dar gözlü, əql alan, üzləri niqabsız” (açıq) azad və
sərbəst gəlinlərlə rastlaşır. Onları görənlər gənclik ruhu ilə həvəsə gəlir,
lakin şahın qorxusundan öz ehtiraslarını boğurlar. Bunu görən İskəndər
düşünür: “Şübhəsiz qadın qadındır, kişi isə kişi”. Gəlinlərin üzlərinin açıq
olması İskəndərin xoşuna gəlmir. İskəndər bu adəti ləğv etmək fikrinə
düşür. İskəndərlə qıpcaq başçılarının bu qayda haqqında mübahisəsi çox
maraqlı verilir.
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İskəndər “qadın üzü örtülü və xəlvətdə olsa daha yaxşıdır, yadlara üz
göstərən bir qadın nə ərinin həyasını, nə də özünün əzəmətini saxlar” – deyə
öz fikrini bildirdikdə qıpcaq başçısı ona belə maraqlı cavab verir:
(Üz örtmək bizim adətimiz deyil, çünki bu sifət qıpcaqların qaydasına
yaddır, əgər sənin qanunun üz örtməksə, bizim qanun göz örtməkdir (təmiz
ürəklilik), yadların üzünə baxmamaq daha yaxюэdэrsa, cəzanэ ьzə yox,
gцzə vermək lazэmdэr. Əgər bizim sцzьmьz єaha kobud gəlməsə bəs onun
(xalqın) üzünə və arxasına baxması nəyinə gərəkdir? Bizim gəlinlərlə bu
hədd kifayətdir ki, başqasının yataqları ilə işləri yoxdur. Örtük ilə bizim
xalqın üzünü yaralanma, sən öz gözünə pərdə salan ol! Gözünə pərdə çəkən
hər kəs nə ayən, nə da günəşin üzünə nəzər salar).
Şair bu kəskin cavab qarşısında İskəndərin düşdüyü ağır vəziyyəti
belə göstərir:
(Şah o fəsahətli cavabları eşitdikdə, mühakimə yürütməkdə dili aciz
oldu).
Qıpçaqlar İskəndərə “biz şahın hər əmrinə tabeyik, lakin öz
adətlərimizdən keçən deyilik” – deyə cavab verirlər. Nizami Gəncəvinin
Yaradıcılığı qadın surətlərini ayrı-ayrılıqda təhlil etdikdə şairin qadın
haqqındakı fikirlərini daha aydэn görmək olar.
Nüşabə surəti... Nüşabə təkcə “İskəndərnamə”dəki müsbət
keyfiyyətləri ilə seçilmir, bu surət şairin bütü yaradıcılığında çox mühüm
yer tutur.
Nüşabə Bərdə hökmdarıdır. O, ölkəni ədalətlə idarə etdiyindən,
“orada hər danə yüz danə yetirir”. Bütün ili işrətlə məşğul olan “Tovuz kimi
o dişi ceyran kəskin fikirli, açıq ürəkli alimanə xasiyyətlidir”. Nüşabənin
ətrafında minlərlə qız, hər biri bir ay kimi ona xidmət edir. Onun otuz min
qılınc vuran qulamı vardır. Səhraya qoşun çəkən İskəndər su və əkininə
heyran qaldığı o yerə kimin başçılıq etdiyi ilə maraqlanır. O bərəkətli ölkədə
kişilərdən daha cəld, dəniz gövhərindən daha təmiz, , mərd bir qadın
olduğunu deyirlər.
Şair qadınlar ölkəsi və onun hakimi – Nüşabənin fəaliyyətinin geniş
təsvirini verir. Nüşabə sarayında ciddi intizam vardır, saraya bir nəfər yad
şəxs gələ bilməz, gümüş bədənli qadınlar onun hər əmrinə itaət edir,
günlərini şərab içmək və udun səsindən zövq almaqla keçirirlər.
Nizami Nüşabənin başqa müsbət cəhətlərindən birini onun tədbirli
olmasında görür. O, öz tədbiri əsasında düşmənin hücumunun qarşısını alır
və müstəqil yaşaya bilir. O, bir hakim kimi qəfil deyilir. Bütün işlərlə
maraqlanır. Nizami Gəncəvi Nüşabəni sadəcə bir qadın kimi təsvir etmir,
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ədalətli hökmdar haqqında öz fikirlərini bu surət vasitəsi ilə oxuculara
çatdırır .
Nüşabə İskəndərə ziyafət verərkən, ona yemək əvəzinə daş-qaş gətirir.
Bununla o, İskəndərin müharibə etməkdə gördüyü məqsədi ona çatdırır.
İskəndərin “daş-qaş yeyilərmi?” – sualı qarşısında Nьюabə “nə üçün
yeyilməyən daşın arxasınca öz ölkəni buraxıb bura gəlibsən?” – deyə cavab
verir.
Çinli kəniz surəti.“İskəndərnamə” poemasэnda çinli qız Xaqan
tərəfindən müxtəlif hədiyyələrlə birlikdə İskəndərə verilir. O, gözəlin tayıbərabəri yoxdur. Şair onun üzünü aya, boyunu sərvə bənzədir, bədəninin su
kimi lətif olduğunu deyir və belə gözəl böyüdən anaya (dayəyə) afərinlər
söyləyir:
(Belə bir qiymətli gövhər bəsləyən dayəyə min afərin olsun).
Şair hələ hadisəni başlanğəcında Xaqanın dili ilə o qızın böyük
istedada malik olduğuna işarə edərək yazır:
(Deməyə nə ehtiyac var, o iş zamanı öz hünərini göstərər).
Çin qızı gözəl musiqişünas, döyüş meydanında kimsəsiz bir qəhrəman
kimi təsvir olunur. Hər tərəfli istedada malik olan bu qız haqqında şair yazır:
(Anadangəlmə onda dördüncüsü olmayan üç xasiyyət vardı: birincisi
öz yaraşığı ilə insanı valeh edir; ikincisi döyüş vaxtı elə qüvvətlidir ki, qoçaq
igidlərdən də üz döndərməz; üçüncüsü, onun xoş səsi və ruhunu sədası
Zöhrədən daha çox nəğmə deyir. Bərk və ucadan oxumağa başlayan zaman
onun səsindən quş və ilan çatır).
Nizami çinli kəniz surətinə "İskəndərin çinli kənizlə şənlik etməsi"
fəslində yenidən qayıdır. Şair burada onun yenə də gözəlliyinin,
sənətkarlığını və İskəndərə eşq elan etməsi hadisələrini geniş təsvir edir. O,
qız əlində rud öz gözəl səsi ilə həm İskəndərin böyüklüyünü, həm də özünün
ona layiqli bir gəlin olacağını bildirir.
“Xosrov və Şirin” əsərində at oynadan qılınc vuran, ox atan Şirin kimi
şən və qəhrəman bir qızın qiyabi bir məhəbbət uğrunda mübarizə meydanına
atıldığını və ömrünün sonuna kimi ilk məhəbbətinə sadiq qaldığını görürük.
Nizami Şirini Azərbaycan qadınının ən yaxşı keyfiyyətlərini özündə
birləşdirən bir varlıq kimi təsvir edir, onun həyalı və ismətli olduğundan
söhbət açır. Xosrova kəbinsiz arvad olmayacağından danışarkən Şirin deyir:
And olsun ölümsüz əbədiyyətə,
And olsun yatmayan oyaq xilqətə,
And olsun fitrətə qida verənə
Ki, şah olsan belə, kəbinsiz yenə
Yetiєə bilməzsən istəklərinə. .
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Şirinin Xosrovdan istədikləri ilə Xosrovun Şirindən umduqları
arasında uçurum var idi. Şirin öz azadlığına Fərhad və Xosrov arasında
seçim edə bilməyi ilə çatır. Şirinin sevmək seçib- seçilmək azadlığı vardır.
Bəs Şirin niyə öldürülür? Əslində, “Xosrov və Şirin” Nizami Gəncəvi
yaradıcılığında eyni sonluqla bitən növbəti əsər idi. Birincidə Məcnun
Leylidən sonra, ikincidə isə Şirin Xosrovun ölümündən sonra bu dünyanı
tərk edir. “Leyli və Məcnun”da hər iki obraz mənəvi cəhətdən
özünüintihara, özünüməhvetməyə fokuslanır, “Xosrov və Şirin”də isə
Xosrov əməllərinin nəticəsində, Şirin isə özünü qoruma acizliyində
bulunaraq həyatına qəsd edir. Halbuki, Şirin Xosrovun səltənətini nankor
oğlun əlindən rahatıэqla ala bilərdi. Və yeni şahlıqda yeni qanunlar
yaradaraq Xosrovun həyatda olmamasına baxmayaraq səltənətinin
davamını qura bilərdi. Əlbəttə, edə bilərdi. Qələm Nizaminin əlində idi və
inanıram ki, məhz bu yerdə dahi Nizami bir neçə vərəq dəyişməli olub. Son
anda isə məhz bu cür sonluğun olmasını məqbul hesab edir. Qadınlar
ölümləri ilə şahları mat edən xilaskar və qalib qüvvədir.
Nizami əsərlərindəki qadэn sürətlərindən biri də Leyli surətidir.
“Leyli və Məcnun” əsərində Nizami Gəncəvi bir məqam vurğulayıb. Qeys
Leylini sevəndən sonra dəyişir. Adı da dəyişir özü də. O, Məcnuna çevrilir.
Məhz bu sevgidən sonra Məcnun kimi sevmək anlayışı meydana gəlir. Leyli
vasitəsiilə ənənəvi sevgi zənciri qırılır. İnsanlar daha əvvəlki kimi yox,
Məcnun kimi sevməyə başlayırlar. Leyli sevgisi və Məcnun sevgisi artıq bir
meyara çevrilir. Leyli burada Qeysi adi sevgidən ənənəvi sevgidən xilas
edib ona Məcnunluğa ucaldır. Şair əsərdəki iki surəti elə poetik, elə ustalıqla
tərənnüm edib ki, heç birini irəli çəkmək olmur. Bu surətlərin hər ikisi dünya
ədəbiyyatına məhəbbətin simvolik, yaxud rəmzi surəti kimi daxil edilib.
Leyli dünya ədəbiyyatında həqiqi, saf eşqin nümayəndəsi kimi məşhurdur.
Nizami öz əsərlərində Leylini elə təsvir edib ki, surətdə ön plana keçə bilib.
Avropalılar Leyli surətini də öz məhəbbət dastanlarındakı qadın surətləri ilə
müqayisə ediblər. Lakin onu da demək lazımdэr ki, Avropa ədəbiyyatında
oxşar surətlər olsa da, Leyliyə bərabər surət tapmaq çətindir. Leyli surəti
hətta şərq dünyasında da başqa məhəbbət dastanlarındakı qadın
surətlərindən öz saflığı ilə fərqlənir. Leyli həqiqi həyat eşqinin simvolu kimi
uzun illərdən bəri dillərdə dastan olub. Bu surət fransız ədəbiyyatında
İzolda, Nikolet, ingilis ədəbiyyatında Culyetta, alman ədəbiyyatında İzolda
və sair qadэn surətlərinin yaranması üçün nümunə olub. Lakin bunların heç
biri Leyliyə bərabər ola bilməyib. O surətlərin heç birində Leylinin həqiqi
saf eşqini tapmaq çətindir. “Leyli və Məcnun”da qadına böyük bir
məhəbbətlə yanaşır. Leyli hüquqsuz bir qızdэr. Lakin onda həsrətlə döyünən
bir qəlb, möhkəm bir iradə var. O, müstəqil düşünən, vəfalı və fədakardır.
Cəmiyyət onun arzularını boğur, məhəbbətini tapdayır – onu sevgilisindən
ayırırlar, sevmədiyi bir adamla yaşamağa məcbur edirlər. Çürük adət və
ənənələr Leylinin yolunu bir uçurum kimi kəsir. Lakin bütün bunlar onun
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iradəsini qırmır, Leyli ölənə kimi Məcnunu sevir və ona sadiq qalır. Leyli
öz azadlığına kiçik-kiçik yalanları ilə çatır. Rəfiqələri ilə görüşəcəyini
deyərək Məcnuna qaçır, anası ilə söhbətdə Məcnunu varlığını danır.
Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasını şərq ədəbiyyatında uzun zaman
qəhrəmanlıq dastanı adlandırıblar. Elə buna görə də böyük şairin bu əsərinin
əsas qəhrəmanı Bəhram olsa da “Yeddi gözəl”dəki əhvalatın baş xətti ilə
yanaşı davam və inkişaf edən hadisələr gözəllərin ayrı-ayrılıqda söylədikləri
əfsanələr maraqlı və qiymətlidir. Nizami Gəncəvi bu hekayələri dünyanın
müxtəlif millətlərinin qadэnlarının dili ilə nəql edir. Şairin bu qadın
surətlərinə nə qədər rəğbətlə yanaşması əsərin adından da məlumdur.
Nizaminin əsərdə təsvir etdiyi qadэn surətləri şüurlu, təmkinli, təcrübəlidir.
Onlar hadisələrin və ya sirlərin izahını həyatdan və təbiətdən kənarda
axtarmırlar. Onların ən yaxşı cəhətlərindən biri odur ki, bu qadınlar çox
zaman səadətin də, fəlakətin də səbəbini özlərində, insanın özündə, insanın
içində, əxlaqi və əməllərində axtarırlar. Əsərdə gözəllər ilə şah arasındakı
söhbətlər elə qurulub ki, oxucu qadınlar haqqında fikirləşir, onları əsərdə
əsas qəhrəmanlar kimi qarşılaşdırır. “Yeddi gözəl” əsərindəki qadınlar öz
bilgiləri ilə azadlıqlarına qovuşurlar.
Nizamiyə görə insan ixtiyar sahibi olmaqda təhsilin və bilginin
rolunu mühüm vurğulayır. Yəni təhsil qadın tərbiyəsinin əsas, aparıcı tərkib
hissəsi olmalıdır. Buna görə də təsadüfi deyil ki, Nizami poemalarında
qadınların təhsil alması nəinki təqdir olunur, hətta bu prosesi əks etdirən
səhnələr də məhəbbətlə təsvir edilir. Məsələn:
Xırda oğlanlarla qızlar yanaşı
Hamısı olmuşdur sıra yoldaşı.
Yaxud:
Yoldaşar elm alıb, dərs oxuyurdu,
Onlar da eşq adlə elmi duyurdu.
(“Leyli və Məcnun”)
Qızlarla oğlanların birgə təhsil almasını qəbahət hesab etməyən böyük
mütəfəkkir “İskəndərnamə” poemasında da Arximedin oxuduğu məktəbdə
bu qaydanı adi bir hal kimi qələmə almışdır. Leyli və Məcnun əsərində
Leyli ilə Məcnun məktəbdə bir-birinə aşiq olur. Şərq ədəbiyyatında
islamiyyətin yayılmasından sonra yaradılan qadın surətləri əsasən mənfi
planda verilirdisə, böyük Nizami bu ənənəni kökündən dəyişmiş,
əsərlərində dünya ədəbiyyatı tarixində əbədi yaşayacaq müxtəlif səciyyəli
müsbət, nəcib qadın surətləri yaratmışdır.
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Gözəl, namuslu, ağıllı, zəkalı, sədaqətli, ədalətli, mətin, istedadlı, müdrik və
hər cür yüksək məziyyətləri özündən cəmləşdirmiş qadın surətlərinə demək
olar ki, dahi şairin bütün əsərlərində rast gəlmək olar. Nizaminin yaratdığı
ölməz qadın surətlərinin mərkəzində məhəbbət, gözəllik, ağıl, zəka, sədaqət,
yenilməz iradə simvolu dayanır.
Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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Giriş
700 ildən çox tarixi olan Nizami ədəbi məktəbi Şərq xalqları
mədəniyyətinin inkişafında və onun yeni istiqamətinin müəyyənləşməsində
əhəmiyyətli dərəcədə rol oynamışdır. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Nizami
ədəbi məktəbi mövcudluğunun arxasında cahanşümül ideyalar carçısı olan
dahi Nizaminin Şərq şeir komandanı kimi qəbulu ilə yanaşı, Azərbaycan-türk
mədəniyyətinin dərki və təsdiqi dayanır. Çünki Nizami adı, Nizami dühası
Şərqə Azərbaycan-türk şeirinin (geniş mənada mədəniyyətinin) bədii-estetik,
milli-fəlsəfi ecazkar nümunəsi tipində daxil olmuş, Nizami adı ətrafında
formalaşan nə varsa Azərbaycan milli-mənəvi ruhunun daşıyıcısı təsirindən
uzağa getməmişdir. Əlişir Nəvainin “Fərhad və Şirin” əsərinin ilk
misralarından birində deyildiyi kimi:
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O Gəncədə yatan böyük Nizami.
Gəncədə olsa da aramı onun
Xəznələr üstədir məramı onun.
Və yaxud, “Yeddi səyyarə” əsərində Nizaminin Gəncə (Azərbaycan)
əhlinə “incə mənalar” bəxş edən mütəfəkkir şair simasında təqdim edilməsi
və söz mülkünün sultanı kimi “Çini-Maçində” tayı-bərabəri olmayan
möhtəşəmlikdə canlandırılması təsadüfi deyildir.
Bir kəlamı gözəl, sözləri gövhər,
Şeir meydanında göstərib hünər,
Xərabə dünyada Gəncə əhlinə
Bəxş edib beş yeni dolu xəzinə
Lələk qələmiylə o, ağ vərəqdə
Çox incə mənalar eylədi peyda
Məna yox, hər sözü qənddi, şəkərdi
Mürəkkəbi sanki müşk-ənbərdi.
Belə vəhdətini müşk ilə qəndin
Nə Hindistan görüb nə də qədim Çin.
Şərq Nizami sənətini yalnız bədii zövq mənbəyi kimi qəbul etmir, Şərq
eyni zamanda həkim Nizaminin bədii-fəlsəfi hikmətlərini bir poetika və
didaktika məxəzi kimi dəyərləndirir, onu öyrənməyi özü üçün zəruri hesab
edir. Bu mənada Dəhləvi, Cami, Nəvai, Şahidi, A.Ərdəbili, Marağalı Əşrəf,
Füzuli, Əbdu bəy Şirazi və s. poeziya nəhənglərinin yaradıcılığındakı Nizami
təsiri “Xəmsə” süjetləri əsasında qurulan epizodların özünəməxsus bədii ifadə
təkrarlığı ilə müşahidə olunmamış, onların yaradıcılıq imkanlarının,
sənətlərinin bədii-estetik keyfiyyətlərinin yüksəlməsinə və yeni ideyalarla
zənginləşməsinə yol açmışdır. Qururla deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqının
milli iftixarı dahi Nizaminin Şərq şeirinin nadir siması olmaqla yanaşı, dünya
sənət tarixində Azərbaycan mədəniyyətinin ecazkar tərənnümçüsü və geniş
mənada Azərbaycançılıq missiyasının qüdrətli nümayəndəsidir. Şübhəsiz,
Nizaminin Şərq dünyası üçün ən böyük missiyası ədəbiyyatımızın sənət
emblemi olan “Xəmsə” ni yazmasıdır.
“Xəmsə” dahi Nizaminin sənət aləmində ədəbi-bədii kəşfi, eyni zamanda
forma, mövzu və ideya yeniliyi idi. Lakin həmin dövrlərdə mətbələrin, ölkələr
arasında əlaqə və nəqliyyat-kommunikasiyaların olmamasına rəğmən, öz
mahiyyətində mənəviyyat aliliyini qoruyan, Hegelin təbirincə desək
“şölələnən ruhu ilə tarixin başlanğıcına təkan verən Şərq dünyası” nda sənət
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aləmi üçün yeni olan ədəbiyyat hadisəsinin (yəni “Xəmsə”nin) yayılması təbii
idi. Bu proses XIII əsrdən başlayaraq Azərbaycanla Hindistan, Orta Asiya,
Yaxın və Orta Şərq ölkələri arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin yaranmasına
vəsilə oldu. Alternativi olmayan şeir təbi, rəvan və axıcı dil xüsusiyyətləri ilə
seçilən Nizami abidəsi “Xəmsə”yə XIII əsrin sonlarından başlayaraq
nəzirələrin yazılması isə Azərbaycan-Şərq ədəbi-mədəni əlaqələrinin
genişlənməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi. Nizami dühasından
doğan bu sənət ecazkarlığına ilk reaksiya və cavab “Xəmsə”nin
yazılmasından təxminən 95 il sonra (XIII əsrin sonu) nə İrandan, nə də
Turandan -uzaq Hindistandan gəldi.
Qəribə səslənsə də, Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə yazılmış ilk
nəzirənin nəyə görə Gəncəyə - Azərbaycana daha yaxın olan coğrafiyalaradan
deyil, uzaq Hindistanda yazılması sualı hesab edirəm ki, o qədər də aktual
deyil. Çünki Nizami adı onun “Xəmsə”si əksər Şərq ölkələrində eyni
dərəcədə rəğbət və məhəbbətlə qarşılanmış, hind tarixçisi Ziyaədəddin
Bərninin “Tarixi-Firuzşahi” kitabında söylənildiyi kimi Hindistana qədər bir
sıra ölkələrin mədrəsələrində Nizami əsərləri tədris edilmişdir. Şübhəsiz,
Nizami “Xəmsə”si Hindistana Orta Asiya və Şərqin bu regiona yaxın olan
ölkələrindən keçib gəlmişdir. Əcdadı Orta Asiyadan olan hind şairi Əmir
Xosrov Dəhləvinin Azərbaycan şairləri Xaqani, M.Beyləqani və Nizami
yaradıcılıqları ilə tanışlığı və onların sənətlərini yüksək qiymətləndirməsi orta
əsrlər Azərbaycan-hind ədəbi əlaqələrinin mühüm göstəricisidir. Azərbaycan
ədəbiyyatı nümunələrinin, məxsusu olaraq Nizami Gəncəvi əsərlərinin
Hindistanda mövcudluğunda Orta Asiya və Şərq regionu ölkələri körpü rolu
oynamışdır. Nəticə etibarı ilə Nizami “Xəmsə” si Hindistanla müqayisədə
Orta Asiya və ya Yaxın və Orta Şərq coğrafiyasında daha əvvəl yayılmış, bir
müddət bu əsərə nəzirə yazılmasa belə saray və mədrəsələrdə yüksək qiymət
verilmişdir.
Müşahidələr onu göstərir ki, “Xəmsə” nin hansı coğrafiyada
yayılmasından asılı olmayaraq “Xəmsə”yə nəzirə yazmağın kökündə iki
vacib məqam dayanmışdır:



İstedad və silsiləyə münasibətdə üst-üstə düşən yaradıcılıq
maraqları.
Üst-üstə düşən yaradıcılıq maraqları dedikdə biz hər şeydən əvvəl
Nizaminin sənət sehrinə düşməyi, daxili mənəvi-ehtiyac
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nəticəsində “Xəmsə” əbədi yarışında özünü meydanda görməyini
nəzərdə tuturuq.
Elə bilirik ki, S.Şirazi, H.Şirazi, Ətai, Lütfi, Xarəzmi, Nəsimi, Nefi, Nabi,
Fəraqi, Nedim və s. kimi Şərqin nadir istedad sahiblərinin “Xəmsə”
yazmamasının səbəbini onların eyni silsiləyə münasibətdə üst-üstə düşməyən
yaradıcılıq maraqlarında axtarmaq lazımdır. Bu xüsusda əlahəzrət faktların
mövcudluğu (yəni yazılmış “Xəmsə”lərin) deyilən fikrin məntiqinə daha çox
uyğundur.
Sənətdə istedad və cəsarəti ilə seçilən, Nizami Gəncəvi ilə yaradıcılıq
maraqları üst-üstə düşən xəmsənəvislər sırasında Əlişir Nəvainin xüsusi yeri
vardır. Özbək siyasi tarixində nüfuzlu dövlət xadimi, özbək elm tarixində
böyük alim kimi tanınmış Əlişir Nəvai özbək ədəbiyyat tarixində də böyük
mənəvi irs sahibi kimi tanınır.
60 min misralıq 5 divanı, 25620 beytlik türkcə “Xəmsə”si və 20 müxtəlif
elmi-fəlsəfi ( təzkirə, filoloji, dini-əxlaqi tarixi və s.) əsərdən ibarət Əlişir
Nəvai yaradıcılığı 500 ildən çoxdur ki, müsəlman dünyasını heyrətləndirir
və oxucuların zövqünü oxşayır. 30 ildən çox bir müddətdə N.Gəncəvinin
ərsəyə gətirdiyi “Xəmsə”yə cavab olaraq Ə.Nəvainin cəmi 3 ildə (1483-1485)
yazdığı türkdilli “Xəmsə” si isə onun bədii sənətinin zirvəsi hesab olunur.
Qeyd etməliyik ki, böyük tarixə, zəngin ədəbi ənənə və bədii nümunələrə
malik özbək ədəbiyyatının nümayəndəsi kimi Əlişir Nəvainin ənənəyə
qoşularaq “Xəmsə” yazması olduqca təbii idi. Hər şeydən əvvəl XIV-XV
əsrlərdə Nizami əsərlərinin özbək dilinə tərcüməsi sahəsində müəyyən
təcrübə əldə edilmişdir. XIV əsrin sonlarında Qütbün “Xosrov və Şirin”, XV
əsrin əvvəllərində Xarəzminin isə “Sirlər xəzinəsi” poemalarını özbək dilinə
tərcümə etməsi Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrini genişləndirməklə yanaşı,
regionda Nizami Gəncəviyə olan sevgi və məhəbbəti xeyli artırmışdır. Öz
növbəsində Əlişir Nəvai də “Xəmsə” yazana qədər sarayda özünün birbaşa
nəzarəti altında iki dəfə (1479;1481) Nizami “Xəmsə”si əlyazmalarının
üzünü köçürtdürmüş, 1481-ci ildə üzü köçürülən 45 miniatürlü bəzəkli
əlyazmanı özünün şəxsi kitabxanasının eksponatına çevirmişdir.
Göründüyü kim, Nəvai Nizamini orijinaldan oxumuş, özünəqədərki
“Xəmsə” ənənəsi nümunələri ilə (Dəhləvinin, Marağalı Əşrəfin, Caminin
əsərləri) tanış olmuş, Nizami baxışları ilə öz baxışları arasındakı oxşarlıqları
görmüş, onu sevmiş, onun sənət sehrinə düşmüş və “Xəmsə” yazmaq qərarına
gəlmişdir. Ə.Nəvai “Xəmsə”ni tamamladıqdan 14 il sonra yazdığı
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“Mühakəmətül-lüğəteyn” (1499) əsərində Nizami yaradıcılığının özünə olan
təsirini belə açıqlayır: “Xəmsə” pəncəsinə pəncə vurmuşam. Əvvəlcə
“Möminlərin təşvisi” (“Heyrətül-əbrar”) bağında təbim güllər açıbdır ki, ona
“Sirlər xəzinəsi”indən “Məxrənül əsrar” Şeyx Nizaminin ruhu başıma dürlər
saçıbdır”.
Lakin Ə.Nəvai Nizaminin yaratdığı söz meydanına girməyin və Nizami
ədəbi yolu ilə getməyin çətin olduğunu və cəsarət tələb etdiyini xüsusi
vurğulayır, “Xəmsə” yazmağın böyük məsuliyyət tələb etdiyini nəzərə
çatdırırdı:
Bu meydanda sanma asandır durmaq,
Nizami ilə pəncə-pəncəyə vurmaq.
Nizamiyə pəncə uzatsa hər kəs,
Qırılar pəncəsi, murada yetməz.
Şir pəncəsi gərək şirlə edə cəng,
Bari şir olmasa, qoy olsun pələng.
Ə.Nəvainin istər “Xəmsə”yə daxil olan, istərsə də daxil olmayan
əsərlərində biz Nizami sənətinə verilən yüksək qiymətin şahidi oluruq.
Nizami sənətinə yanaşmanın istənilən formasında Nizaminin şərq şeirindəki
nəhəng obrazı canlandırılır:
Nizami bir fildir, yox bərabəri,
Söz incisi ondan aldı dəyəri.
Ə.Nəvai əsərlərinin ayrı-ayrı hissələrində dahi Nizami yaradıcılığının
müxtəlif aspektlərdə dəyərləndirilməsi onun Nizami sənətinə dərindən bələd
olduğunu təsdiqləyir. Bu dəyərləndirmədə Nizaminin tərcümeyi-halından
tutmuş (Gəncəli olması və.s), sənətinin forma, bədii-estetik xüsusiyyətləri,
“Xəmsə” ənənəsi formalaşdırmaq imkanları və s. cəhətlər əksini tapır. Biz bu
dəyərləndirməni Nizamidən sonra “Xəmsə” yazan şairlərə münasibətdə də
aydın görə bilirik. Yəni Ə.Nəvainin bir “Xəmsə” yaradıcısı kimi Dəhləvidən,
Marağalı Əşrəfdən, ötəri də olsa Camidən bəhs açması bir tərəfdən Nəvainin
özünəqədərki ədəbiyyat tarixçiliyi və ədəbi nümunələr kontekstində ədəbi
prosesdən xəbərdar olmasının, digər tərəfdən Nizami yaradıcılığı daxil
olmaqla hər bir şairin sənət incəliklərini gözəl bilməsinin göstəricisidir.
Xosrov Dəhləvidən başqa heç bir kəs,
Nizami ardınca yol gedə bilməz
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Əmir Xosrov adı dillərdə gəzir,
Bütün Hindistanı etmişdir əsir.
Şairlərçün o bir bəladı, bəla,
Bəla yaratmışdır Allahtala...
Hünərlə at sürdü Əşrəf meydana,
Bu sözü başqa cür çəkdi bəyana.
Onların eşqilə içim iki cam,
Caminin mədhinə başlayım kəlam.
Şeirdə səsləndirilən müxtəlif mülahizələr Şərqin “Xəmsə” nəzirəçiləri
haqqında oxucuda müəyyən, həm də vacib fikirlər formalaşdırır. Məsələn,
Dəhləvinin Nizami ədəbi məktəbinin təməl daşını qoyması, “Xəmsə”sində
Nizami poemalarına məsxus süjetləri öz dünyagörüşünə uyğun dəyişdirməsi,
məsnəvilərindəki bir sıra özünəməxsusluq və s. fikirlərin yer alması elmi,
tarixi və məntiqi baxımdan maraq doğurur.
Bildiyimiz kimi, Marağalı Əşrəf XV əsr Azərbaycan ədəbiyyatının
tanınan şəxsiyyətlərindən biridir. Marağalı Əşrəf Dəhləvidən sonra “Xəmsə”
yazan ikinci böyük şair hesab olunur. Ə.Nəvai “Xəmsə”yə daxil olan bir neçə
poemasında və “Məcalisün-nəfais” adlı təzkirəsində Marağalı Əşrəfdən bəhs
etmiş, onun sənəti haqqında az da olsa söz açmışdır. Lakin Ə.Nəvai
“Xəmsə”sində XV əsr Azərbaycan şairi Marağalı Əşrəf sənətinə o qədər də
önəm verməmiş, ayrı-ayrı sənətkarlarla müqayisədə onu son sırada
saxlamışdır.
Düzü, Əşrəf adlı biri də vardı,
Dastan yaratmağa çox can atardı.
Yaxşı olmasa da yazdığı şeir,
Yaman deməyə də dilim gəlməyir.
Çox yazıb-yaratdı Əşrəf boş yerə
Çatmadı əvvəlki iki şairə.
Ə.Nəvai Nizami “Xəmsə”sini bütün “Xəmsə”lərin ilham mənbəyi hesab
etmiş, Nizami “Xəmsə”sinin bütün “Xəmsə”lərdən üstün olduğunu
bildirmiş, bu sənətin sehrinə düşdüyü üçün özünü xoşbəxt saymışdır:
Şairlərin ən xoş kəlamıdır o,
“Xəmsə”ni yaradan Nizamidir o.
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“Xəmsə” demək azdır adına onun
Düz beş xəzinədir, sahibi Qarun.
Keçirsə “Xəmsə”ni hər kəs nəzərdən,
Min xəzinə tapar hər bir əsərdən
Hər bahalı dürrü bir məmləkətin,
Bütün xərclərini ödəyər yəqin.
Ə.Nəvai Nizamiyə ilk növbədə ilahi ruh mənbəyi kimi baxır, mənəvi
sənət ecazkarlığını Nizamidən başqa heç kimdə görə bilmir və bunu yüksək
dəyərləndirir:
Ruhun pərdəsiydi hər səhifəsi,
Mürəkkəbi isə-həyat töhfəsi.
Elə ki, qələmi ələ alırdı,
Aləm qüdrətinə heyran qalırdı.
Xızır ondan alırdı həyat gülabı.
Ə.Nəvai Nizamini yalnız sirr yox, həm də dürr xəzinəsinin yaradıcısı və
sahibi kimi mövzu seçiminə, hadisələri tarixi reallıqlarla bağlamaq
səriştəsinə, yüksək elmi-fəlsəfi mənalandırma bacarığına, sözün məna
imkanlarını genişləndirmə qabiliyyətinə və s. görə sənət tacidarı və hikmət
memarı adlandırır.
Bu mənada Nəvai “Xəmsə”yə daxil etdiyi müxtəlif mövzulu
poemalarında Nizami sənətinin qüdrətindən bəhs açmış, Nizamidən sonra
“Xəmsə” yazmağın çətinliyini başa düşsə də bu möhtəşəm, əvəzolunmaz
sənət memarının izi ilə getməyi və bu yolda qələmini sınaqdan çıxarmağı
özünə şərəf bilmişdir. Ona görə də Nəvainin “Xəmsə”sinə daxil olan bütün
poemalarında mövzu, məzmun və ideya baxımından Nizaminin təsiri açıqaydın hiss olunur. “Heyrətül-əbrar” (1483), “Fərhad və Şirin” (1484), “Leyli
və Məcnun” (1484), “Yeddi Səyyarə” (1484), “Səddi-İsgəndər” (1485)
poemalarında cüzi istisnalar nəzərə alınmazsa, süjet, hadisə, obraz və s.
baxımından bu əsərlərin Nizami ədəbi hökmündə olduğu göz qabağındadır.
Lakin Nəvaiyə qədərki “Xəmsə”lər də daxil olmaqla Nəvainin 3 il ərzində
ərsəyə gətirdiyi “Xəmsə”si Nizami ənənələri yolunda mühüm hadisə hesab
edilsə də, bu əsərlər lirik-psixoloji məqamların işlənmə dərəcəsinə, dramatik
münasibətlərin gərginlik vəziyyətinə, romantik hisslərin ifadə tərzinə,
obrazların mövcud şəraitə uyğun təqdiminə, fikrin fəlsəfi-poetik ifadəsinə və
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s. görə Nizami səviyyəsinə yüksələ bilməmişdir. Hətta poemalardakı hadisə
və əhvalatların təsvir və tərənnümündən kənarda dayanan –
Sözdür həm təzə şey, həm də köhnə şey,
Sözdən bəhs edilir zaman-zaman hey.
Varlığın anası doğmamış, inan,
Sözdən gözəl övlad, şahiddir cahan.
Tanrı yaratmışsa hər nə, yaxşı bax,
Sözdən başqa bir şey yaşamayacaq –
kimi Nizami dühasının ortaya qoyduğu söz və onun hikməti haqqındakı
fikirlərində belə bu fərqi görməmək mümkün deyil:
Sözün barəsində bunu deyim ki,
Bütün varlıqların o olub ilki.
Söz can gülşənində meh olub əsər,
Könül dənizində inciyə bənzər.
Gümüş pullar kimi parlar əsl söz,
Qəlp pulu tez seçər, tez ayırar göz. (Ə.Nəvai)
Nizaminin “Xəmsə” ənənəsinə uyğun olaraq Ə.Nəvainin yazdığı
əsərlərdən biri də “Fərhad və Şirin” poemasıdır. Şairin bu əsəri Ə.X.Dəhləvi
və Marağalı Əşrəfin “Şirin və Xosrov” eyni adlı poemalarından sonra
“Xəmsə” ənənəsi silsiləsinə daxil olan 3-cü poemadır. Əlişir Nəvai poemada
“Əsərin məxəzləri” hissəsində Dəhləvi və M.Əşrəfin adını çəksə də, əsəri
yazarkən Nizami Gəncəvidən təsirləndiyini və ondan bəhrələndiyini
gizlətmir:
Yazım can lövhindən iki rəvayət,
Fərhadla Şirindən edim hekayət.
Gəncədə bəslənən o böyük ustad,
Bu xoş əfsanəni belə etmiş yad...
Əlişir Nəvainin yaxın dostu, zəngin yaradıcılıq irsinə sahib, Şərqin
mütəfəkkir şairi Ə.Cami Nəvainin “Fərhad və Şirin” poemasından bir il öncə
yazdığı “Xəmsə” silsiləsinə daxil olan “Yusif və Züleyxa” (1483) adlı
məhəbbət əsərində –

| www.ejsr.org

Elman QULİYEV

256

Köhnəlmiş Xosrovla Şirin dastanı,
Şirin sözlə tapım yeni sultanı.
Məcnunla Leylinin bitmiş söhbəti,
Başqa bir aşiqin çatmış növbəti, –
deməsinə baxmayaraq, Nəvai bu cür mövzuların Şərq cəmiyyəti üçün
aktual olduğunu xüsusi vurğulayırdı. Nizamidən təsirlənən Nəvai poemanı
yazarkən əsərdəki Nizamiyə məxsus məhəbbət və cəmiyyət strukturunu
qoruyub saxlasa da, Nizamidən fərqli olaraq hadisələrin mərkəzində Xosrovu
deyil, Fərhadı saxlamışdır. Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasında Fərhad
Çində sənət məktəbi keçmiş, daşlar üzərində nəqşlər yaratmaq gücündə olan
rəssam (mühəndis) obrazında təqdim edilir. Nəvai isə Fərhada tam fərqli
müstəvidə yanaşmış, onun taleyini hökmdar oğlu simasında
müəyyənləşdirmişdir. Nizami isə öz idealları daxilində Fərhada yanaşmış,
onun möhtəşəmliyini fiziki və mənəvi bütövlükdə təqdim etməyə çalışmışdır.
Nizami Fərhadı zəngin mənəviyyatlı insan, mahir rəssam-usta və elmlərə
vaqif şəxs kimi təqdim etməklə insanın cəmiyyətdə yeri, rolu və mövqeyi
məsələsinə də toxunur, Şapurun dili ilə onu oxuculara belə təqdim edir:
Dedi: “Fərhad adlı bir cavan vardır,
Usta mühəndisdir, bir sənətkardır.
Həndəsə elmində xariqə saçar,
“Məçəsti”, İqlidis sirrini açar.
Lakin Nizami Gəncəvi əsərdə Fərhadın bu cür təqdim edilməsinə
baxmayaraq, mövzusuna uyğun olaraq öz qəhrəmanını eşq, məhəbbətlə bağlı
hadisələrin mərkəzinə çəkməyə qərar verir və Fərhadın taleyini hadisələrlə
birbaşa bağlamağa çalışır. Bu səbəbdən Nizami Fərhadı bütöv bir şəxsiyyət
kimi göstərməyə üstünlük verir. Şübhə yoxdur ki, Fərhadın sənət sirlərinə,
Evklid riyazi nəzəriyyəsinə və Ptolomey fəlsəfəsinə bələdçiliyi əsərdə
məqsədli olaraq qabardılmış və Fərhadın şəxsiyyət amili ilə birbaşa bağlantı
yaradılmışdır. Nizami öz qəhrəmanını hərtərəfli insan modelində (“kamil bir
palançı olsa da insan” düşüncəsində) verdiyi üçün onun məhəbbəti əsərdə
sıradan deyil, əsərdəki mahiyyəti (obraz, hadisə və əhvalatlar anlamında)
kökündən silkələmək və dəyişmək gücündə görünür. Ona görə də Nizami
Fərhadı bir növ məhdud əməkçi insan çərçivəsindən çıxararaq onu öz idealları
ilə üz-üzə saxlayır və yeni mündəricəni belə təqdim edir:
Şirinin qəlbində varmış bir məraq,
Qart daşlar bağrında çəkdirə bir arx.
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Bu işçin arardı bir əhli-hünər,
Şapur ona verdi Fərhaddan xəbər
Fərhadçın Şapuru Şirin yolladı,
Şapur da tez gedib tapdı Fərhadı.
Pərdə arxasında Şirin durarkən,
Şirin dillə ona iş buyurarkən,
Bu xoş səsi duyan o xəstə Fərhad
Aşiq oldu ona, qopardı fəryad.
Səbrini itirdi, qərarı getdi,
İş bir yerə çatdı, həyatı bitdi.
Bu səhnənin bədii əksi Əlişir Nəvainin “Fərhad və Şirin” əsərində
təxminən eynidir. Belə demək mümkünsə, daşyonan Fərhadla şahzadə
Fərhadın düşüncə və baxışlarında ciddi fərq müşahidə edilmir. Bu mənada
Əlişir Nəvainin Nizami Gəncəvidən birbaşa təsirləndiyi göz qabağındadır:
Könlünə süd düşən zamanda Şirin,
Çarə axtarırdı bu çətinlikçin,
Uzaqdan gətirmək südü bu yerə,
Böyük əziyyətdi xidmətçilərə...
...Şirin öz dərdini xəbər verirkən
Şapur lalə kimi açıldı birdən.
Əmr etsən yerinə yetirərəm mən,
Fərhadı hüzura gətirərəm mən...
Şapur gedib gəzdi, tapdı Fərhadı
Xəbər verdi ona bu əhvalatı
Şirinin qəsrinə apardı onu
Oturtdu kürsüyə, aldı könlünü.
Dodaqları şəkər, gülüşü şirin,
O pərdə dalından səsləndi Şirin.
Fərhad eşidəndə onun səsini,
Duydu ki, itirir öz qüvvəsini.
Dərindən ah çəkdi orda bir kərə,
Xəstə adam kimi yıxıldı yerə...
Lakin
Ə.Nəvainin
Nizami
yaradıcılığından
kifayət
qədər
bəhrələnməsinə, müəyyən süjet oxşarlıqları saxlamasına baxmayaraq,
Fərhada münasibətdə fərqli baxışlarını ortaya qoymuş, onu sənətkar,
daşyonan, rəssam yox, hökmdar oğlu obrazında təqdim etmişdir. Ona görə də
Fərhadın bir hökmdar oğlu kimi təqdimatında onun doğulması,
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tərbiyələnməsi, təhsili, sarayda keçən uşaqlıq illəri və s. kimi səhnələrin
Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsərində olmamasına təbii yanaşmaq
lazımdır.
Lakin hər iki əsərdə aparıcı olsa da, müxtəlif ampulalarda (hökmdar oğlu
və daşyonan) təqdim edilən Fərhadların ölüm səhnəsində bir-birinə tam
şəkildə uyğun gələn epizodlar diqqətdən yayınmır. Poemaların hər ikisində
Fərhada qarşı məkrli ölüm tədbiri Xosrov tərəfindən hazırlanır. Hər iki əsərdə
məkrin icraçıları Şirinin yalançı ölüm xəbəri ilə Fərhadı sarsıdırlar. Hər iki
əsərdə məkrli qasidlərin sözləri kimi üzləri də iblisanə görkəmdə təsvir edilir.
Bunları birmənalı olaraq Nizami təsirinin nəticəsi hesab etmək lazımdır. Əgər
Nizami bədxah qasidi,
Üzü qırış-qırış, özü də idbar,
Üzü qəssab kimi “qan, qan” deyirdi,
Ağzı Nəffat kimi “yan, yan” deyirdi, –
şəklində iblisanə görkəmdə yaddaşlara həkk edirdisə, Ə.Nəvai isə onu, –
O qəddi yay kimi bir pirəzaldı
Fələk piri kimi hər sözü aldı.
Məkrdən üzündə xətt vardı çin-çin,
Dilinə ömründə gəlməmişdi çin,
görkəmində nifrət obyektinə çevirirdi.
Ə.Nəvainin digər əsərlərində olduğu kimi, “Yeddi səyyarə” əsərində də
söz mülkünün sultanı hesab etdiyi dahi Nizaminin “Yeddi gözəl”
poemasından təsirləndiyi göz qabağındadır. Hər iki sənətkarın “Xəmsə”
silsiləsinin dördüncü sırasında dayanan bu əsərlərdə hadisələr demək olar ki,
eyni mövzu və ideya ətrafında cərəyan etdirilir.
Ə.Nəvai “Yeddi səyyarə” poemasının əvvəlində Nizaminin
şeiriyyətdəki qüdrətini alqışlayaraq ondan təsirləndiyini, bu mövzuda əsər
yazmağın həyəcan və məsuliyyətini belə anladır:
Nizami yaradıb təzə bir mələk,
Bu, ona vəsməylə verib bər-bəzək.
Nazlı bir sərv əkib Nizami öncə,
Xosrov da gedibdir onun izincə.
İstərəm onları mən də izləyim,
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Onların sözünə bənzər söz deyim.
Yox, yox boş-boşuna öyünməkdi bu,
Cəfəng danışmaqdır, sözün doğrusu,
Şahmat taxtasında çəkərək qatar,
Dayanıb üz-üzə qaralar, ağlar
De, neyləyə bilər adi piyada
Cəng meydanı olan həmin taxtada?
Bildiyimiz kimi, Nizami Gəncəvi 1197-ci ildə tamamaladığı “Yeddi
gözəl” poemasında baş qəhrəman Bəhramın simasında ədalətli cəmiyyət,
ədalətli idarəçilik, yeni insan və yeni ideallar məsələlərinə önəm vermiş,
problemləri zaman, insan və cəmiyyət kontekstində dəyərləndirmişdir. Bu
mənada əsərdəki mövzular Sasani hökmdarı V Bəhramın hakimiyyəti dövrü
ilə bağlansa da, əsərdə həmin tarix şərti olaraq yer almış, problemlərə dövlət,
cəmiyyət, ədalətli idarəçilik, yeni əxlaqa və dünyagörüşə malik insan və s.
çərçivəsində aydınlıq gətirilmişdir. “Yeddi gözəl”də bəzi fərqli məqamları
nəzərə almasaq (Rastü-Rövşən obrazı, Simnarın faciəsi, Fitnə obrazı,
Bəhramın hakimiyyət uğrunda mübarizəsi və s.) Nizaminin irəli sürdüyü və
həllinə çalışdığı ideal cəmiyyət və ədalətli idarəçilik ideyaları ilə Ə.Nəvainin
eyni süjetli “Yeddi səyyarə” poemasının ideyaları üst-üstə düşür. Nəvaidə
səyyahların söylədiyi hekayələrin məzmun və mahiyyətində humanizmin,
ədalətin, haqqın, elmin, maarifin və s. təbliğini Nizami təsiri ilə yanaşı, geniş
mənada Azərbaycan intibahının Şərqə nüfuz səviyyəsi tipində qəbul etmək
doğru olar. Şübhə yoxdur ki,
Arxayınlıq olan bir məmləkətdə,
Gün-gündən varlanar şəhər də, kənd də,
Bir də hünər gərək, fərasət gərək,
Elmə, maarifə məhəbbət gərək –
misralarında yer alan ədalətli cəmiyyət və yeni insan idealı, barədə Nəvai
fikirlərinin kökündə Nizami idealları dayanır.
Nizami Gəncəvi XII əsr Azərbaycan bədii-estetik düşüncəsində ilk dəfə
insanın cəmiyyətdə yeri və rolu məsələsinə toxunaraq nə etməli? və necə
yaşamalı? suallarına cavab tapmağa çalışırdı. Düzdür, Nizamidən əvvəl də
Firdovsi, Xaqani, Ö.Xəyyam, Y.Balasaqunlu, Məhsəti Gəncəvi, Şihabəddin
Şöhrəverdi və s. kimi türk-şərq bədii-fəlsəfi fikrinin dahi şəxsiyyətlərinin
əsərlərində insanın cəmiyyət fonunda mənəvi-əxlaqi, dini-fəlsəfi səviyyəsinin
dəyərləndirilməsi diqqət mərkəzində olmuşdur. Burada məsələlər daha çox
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ruhi-mənəvi düşüncələrin ortaya qoyduğu kamil insan konsepsiyası daxilində
həllini tapmışdır. Lakin Nizami yanaşmasında bu çərçivə genişləndirilərək
insan daha çox cəmiyyəti təkmilləşdirən tarixi varlıq və tarixi şəxsiyyət
tipində (Sultan Səncər, Bəhram şah, Xosrov Pərviz, İsgəndər və s.) təqdim
olunur, ideallar insanın real cəmiyyətlə birbaşa əlaqəsində formalaşdırılır:
Tanısan özünü keçsən cahandan,
Yenə bu dünyada yaşayacaqsan.
Özündən hər kim ki, deyil xəbərdar,
Bir qapıdan girər, birindən çıxar.
Nizami idealları sırasında humanizm və indiki terminlə ifadə etsək
demokratizm məsələləri əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. “Xosrov və
Şirin”də, “İskəndərnamə”də olduğu kimi “Yeddi gözəl”də də əksər hadisələr
bu problemlərin mahiyyətindən doğan məsələlər üzərində qurulur.
“Yeddi gözəl”də feodal-patriarxal cəmiyyəti üçün səciyyəvi olan
hadisələr Bəhram şahın çevrəsində – sarayda və saraydan kənar olan insanlar
arasında cərəyan edir. Nizami Bəhram şahın bütün hakimiyyət dövrünü
ideallaşdırmasa da, əsərdəki şahın zalım vəziri öldürməsi, qoca çobanın evinə
getməsi, ayrı-ayrılıqda 7 nəfər məzlumun şikayətini dinləməsi və s.
səhnələrdə zülmə qarşı barışmazlığın şahidi olur, şairin ədalətli hökmdar və
ədalətli cəmiyyət düşüncələrində mövcud olan sistemi izləyə bilirik.
Ə.Nəvai öz növbəsində Nizami Gəncəvinin obrazlarından fərqli olaraq
“Yeddi səyyarə” poemasında özünəməxsus obrazlar sistemində (məsələn
“Dördüncü səyyahın hekayəti” hissəsində Məsud və Cevnə) zamanından,
quruluşundan və məkanından asılı olmayaraq ədalətli cəmiyyət
formalaşdırmaq üçün adil insan faktorunun vacibliyini xüsusi vurğulayır:
Tabedir adil bir şaha bu ölkə,
Ellərin başına o salmış kölgə.
Görüm ömrü uzun, günü ağ olsun,
Məclisi hər zaman, çılçıraq olsun.
Hər vaxt ədalətlə hökm edən o şah,
Ədlindən aləmi eyləmiş agah.
Zülmün köklərini elə üzüb ki,
Ədalət dürrünü elə düzüb ki,
Bunun səbəbinə gördüyün diyar
Əmin-amanlıqla olmuş bəxtiyar.
| www.ejsr.org

Nizami və “Xəmsə” ənənəsi

261

Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasında oxucu marağına səbəb olan və
yaddaqalan epizodlardan biri də Fitnə ilə bağlı əhvalatlardır. Poemanın
“Bəhramın öz kənizi ilə macərası” və “Bəhramın ovlaqdan sərhəngə qonaq
getməsi” hissələrində ov zamanı Bəhram şahın ox atmaqla gurun ayağını
başına tikməsini Fitnənin məharət deyil, adi bir vərdiş kimi qiymətləndirməsi,
şahın buna qəzəblənərək onu ölümə məhkum etməsi, Sərhəngin Fitnəni
öldürməməsi, həmçinin gizlin saxlaması, Fitnənin bir öküzü 60 pilləli
pilləkənlə hər gün yuxarı qaldırması, şahın bunu adi vərdiş hesab etməsi və
Fitnənin ona cavabı yer almışdır. Ə.Nəvai isə “Yeddi səyyarə” poemasında
“Yeddinci səyyahın hekayəti”ndə hadisələri qismən dəyişmiş və Fitnə
obrazını Dilaramla əvəzləmişdir. Dilaram da Fitnə kimi şahın ovçuluq
məharətini adi vərdiş kimi qiymətləndirdiyinə görə cəzalandırılır. Maraqlıdır
ki, Fitnədən fərli olaraq qəzəblənən şah Ə.Nəvainin Dilaramını ac-susuz qalıb
ölsün deyə əl-qolunu bağlatdırıb kimsəzsiz məkana atdırır. Nəvaidə
Nizamidən fərqli olaraq öküzün pillələrlə yuxarı qaldırması səhnəsi yoxdur.
Bu səbəbdən Nizaminin “Yeddi gözəl” əsərinin maraqlı səhnələrindən biri
olan Fitnənin şaha ünvanladığı cavab Ə.Nəvainin “Yeddi səyyarə ”
poemasında yer ala bilmir:
Gümüşbədən Fitnə baş əydi şaha,
Layiqincə ona eylədi dua.
Ədəblə söylədi: “Qəribədir çox!”
Öküz adətlədir, gur vurmaq yox?
Adətlə iş görür, öküz qaldıran,
Bu başqa şey deyil, sadə bir idman.
Səbəb nədir kiçik gur vuranda sən,
Olmasın bir nəfər “adətdir” deyən?”
Lakin Nəvainin “Yeddi səyyarə” poemasında bu tipli hadisələrin hətta
başqa bir tərzdə özünü göstərməsi Nəvaiyə məxsus orijinallıq nümunəsinə
çevrilsə də, bütün hallarda əsərin ümumi ideyası Nizami ideallarına uyğun
qurulmuş, Nəvainin öz sözləri ilə desək “Nizami sözünə bənzər söz deməklə”
o, Nizami ədəbi məktəbinin layiqli davamçısı olduğunu təsdiqləmişdir.
Göründüyü kimi, əbədi sonsuzluğa yüksəlmiş Nizami Gəncəvi sənətinin
ədəbi qüdrəti və bədii möhtəşəmliyi əsrlər boyu Şərqdə bu sənətdən
bəhrələnmək, bu sənətin ədəbi yolçuluğuna qoşulmaq ehtiyacı doğurmuş,
nəticə etibarı ilə Nizami ədəbi məktəbinin nümayəndələri sayəsində Şərq
ədəbiyyatı zaman-zaman özünün böyük inkişaf yolunu davam etdirmişdir.
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Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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Giriş
Güzel sanatlar, e. minyatür, 19. yüzyıldan beri Avrupa'da popüler hale
geldi. Avrupalı Doğu edebiyatı araştırmacıları, onu kitap grafiklerinin
ayrılmaz parçalarından biri olarak adlandırdı. Bu nedenle, yazarlık ve
dönemlendirme onları pek ilgilendirmiyordu. Daha sonraki doğu
minyatürleri araştırmacılarıtarafından ortaya çıkarılan birçok hatalı bilgi var.
Avrupalıların temel değeri, renkli albümler basmaları ve en yüksek Avrupa
çevrelerinde oryantal resmi teşvik etmeleridir. Böylece günümüzde
minyatürleriyle ün salmış birçok ünlü Avrupa koleksiyonunun temellerini
atmışlar. İngiliz ve Fransız koleksiyonlarından bahsetmek yeterli. Bunlara
özel koleksiyonlar ve nispetengenç bir Amerikan koleksiyonu eklenebilir.
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Tebriz minyatür okulu, mevcut minyatür okulları arasında özellikle
popülerdi. Bu formülasyon, 1910'larda ve 1930'larda yaygın olarak
kullanılmaya başlandı. 15. yüzyılın sonundan 19. yüzyıla kadar harika eserler
bize ulaştı. Bu örnekler, devletlerin yükselişine ve çöküşüne, hükümdarların
ihtişamına, gücüne ve zevkine tanıktır.
İlginç bir gerçek şu ki, doğu minyatürü ne kadar çalışılırsa çalışılsın
bilimsel potansiyelinin tükenmemesi ve araştırmacıların araştırmaları için
giderek daha fazla yeni konu bulmasıdır. 500 yıldan fazla bir süre önce ünlü
oryantal eserler için illüstrasyonlar olarak yaratılmış, orijinal amaçlarının
ötesine geçmiş ve satın alınan tüm müzelerin ve özel koleksiyonların bir
süslemesidir. Piyasada sayısı çok az olan bu eşsiz şark sanatı eserlerine herkes
sahip olmak ister. Nizami, Firdevsi'nin el yazmalarını süsleyen minyatürler
özellikle popüler ve ünlüdür. Ünlü ustalar Behzad, Sultan Muhammed, Mir
Seyid Ali ve d. bu yazmalar için minyatürler üzerinde çalıştılar. (Керимов,
Султан Мухаммед и его школа, 1970. Seçkin minyatür ustalarının eserleri,
en ünlüleri Tebriz, Osmanlı ve diğerleri olan sanat okulları adı altında
birleştirilmiştir.
Aynı zamanda, İslam'ın herhangi bir yaratığın tasvirini yasakladığı
teorisini de reddediyor. Bu sanat eserlerinin varlığı, yalnızca oryantal fırça
ustalarının yüksek düzeydeki becerilerini ve ayrıca sıradan bir edebi arsa
renkli ve kodlanmış bir kompozisyona dönüştürme yeteneklerini doğrular.
(Bünyadova, Şirin. Nizami ve Etnografya.1992) Minyatürist sanatçıların
büyüklüğü ve becerisi, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, farklı ülkelerden bilim
adamlarının çalışmalarında doğrulanmaktadır.
Müslüman ülkelerinin sanatı ve kültürü her zaman çeşitli ülkelerin bilim
adamlarının araştırma objesi olmuştur. Araştırmacılar bu kültürü eserlerinin
çeşitliliğine ve rengarenkliğine hayran kalmışlar. Bazı sanat çeşitleri ile ilgili
kendi düşüncelerine sahip olan İslam dini, farkına varmadan, birçok türünün
gelişimine yardım etti. Şimdilerde müslüman veya İslam sanatına ün
kazandıranlar da onlardır. Güzel ve ölümsüz eserler arasında mimarlık
eserleri, minyatür resm ve sanatkarlık var. M.Piotrovski`nin fikrince
“Müslüman sanatının dini programlaştırması çeşitli siyasi ve kültürel
şartlarda belirlendi. Bu manevi program net bir şekilde ifade olunmuyor "
(Web 2).
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Bizim için ilgi çeken yanı o ki minyatür resim, oluşma tarihi ve araştırma
tarihidir. Müslüman sanatının bu alanı asırlar boyu tartışmalara ve farklı
düşüncelere neden olmuştur. Din adamları, canlıların “resmin üzerinde
olmasının hiç bir özelliği olmadığını” söyleyen hadis listesi yardımı ile tasvir
etmesini yasaklamışlar (Web 2). Fakat bütün yasaklara rağmen, tasviri sanat
gelişti ve yaygınlaştı. Bu tarz eserleri, ev eşyaları, kuyumculuk ürünleri ve
rengarenk yayınlarda görmek mümkündür. Paradoksal olarak, tasviri ve
özellikle de minyatürlerin en çok Azerbaycan, İran, Afganistan ve Moğol
Hindistan`da yayılması bir gerçektir, İslamın hakim din olduğu ülkelerde.
Veymarn`ın düşüncesine göre "sanattaki görüntülerin yasaklanması ve
bu yasağın bozulması hem pravoslav sünni çevresinde, hem de şiişler
arasında oluştu" (Веймарн 61). Bu konuda çatışmalar devam ediyor, ama
bir şey nettir- sözde olmasına rağmen, "Yasak" minyatürü İslam sanatının
mükemmel şekilde korunup saklanılan anıtlarından biridir.
Tasviri sanat, yani minyatür, Avrupa`da XIX yüzyıldan beri ün
kazanmıştır. Avrupalı Doğu edebiyatı araştırmacıları bunu kitap grafiğinin
ayrılmaz parçalarından biri olarak nitelendiriyor. Onlar, bunu bir illüstrasyon
olarak kabul etmişler. Bu nedenle de eserin sahibi olmak ve dönemlendirme
onları pek ilgilendirmemiştir. Doğu minyatürü ile ilgili, sonraki
araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılmış bir çok yalnış bilgisi mevcuttur.
Avrupalıların esas değeri, renkli albümler bastırmaları ve en zengin Avrupa
dairelerinde Doğu resimlerini kullanmalarıdır. Böylece, şimdi minyatürleri
ile ünlü olan bir çok ünlü Avrupa kolleksiyonlarının temelini atmışlar. Bu
nedenle, İngiliz ve Fransız kolleksiyonlarından bahsetmek yeterlidir. Bunlara
özel kolleksiyonlar ve diğerleri ile kıyasta daha yeni, genç Amerika
kolleksiyonları da eklene bilir. Tebriz minyatür ekolü orta asırlarda mevcut
olan minyatür ekolleri arasında özel yeri vardır. Onlar esasen Nizami`nin,
Sadi`nin, Firdevsi`nin eserlerine çiliyordu. Bu örnekler devletlerin yükselişi
ve çöküşü, hükümdarların ünlenmesinin ve zevkinin şahididir. En çok da bu
ekol Nizami`nin “Hamse” eserine odaklanmıştır. Orta asır minyatür
ressamları kendi yeteneğini bu esere çizilmiş minyatürlerde deniyordu.
K.Behzat ve Sultan Muhammed Tebriz ekolünün kurucusu sayılıyor.
Bazen onlarla birlikte Kasım Ali ve Ağa Mirekin`den bahsediliyor, ne kadar
da özel kaynaklarda “Sultan Muhammed Ekolü” tabiri kullanılıyor olsa da,
“Kemalettin Behzad Ekolü”tabiri yoktur.
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Yabancı araştırmacılar bu alana XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın
başlarında baş vurmuşlar, fakat XX yüzyılın 50-60`lı yıllarında yapılan
araştırmalar en üst düzeye varmıştır. Bu alanda araştırma yapan ünlü bilim
adamları arasında E. Kuehnel, B. Grey, B. Robinson, I. Shchukin, A.
Sakisian, T. Arnold ve diğerlerinin adları var. Azerbaycan bilimadamları
arasında Y.Gaziyev, K.Kerimov, C.Hasanzade, R.Efendi, C.Nazarlı, N.Mehti
gibi bilim adamlıarından bahsedebliriz. Rus sanat alanında değerli araştımalar
yaparak, en çok bilinen bilim adamları arasında – B.Veymarn,
N.Pugaçenkova, Sazonova, Dodhudoyeva, Şukurov, Aşrafi gibi bilim
adamlarından bahsedebiliriz.
Tebriz ekolünün en üst düzeye vardığı nokta XVI. ve XVII. yüzyılın
başlarına dayanıyor. Tarih, Sultan Muahmmed, Mir Seyit Ali, Mir Musavir,
Muhammedi, Sadık bey Efşar ve diğer yetenekli şahısların adlarını bizim için
korumuştur. Britaniya Müzesi, Metropolitan Müzesi, Gülüstan Müzesi, Paris
Milli Kütüphanesi, Topkapı Saray Müzesi Kütüphanesi ve aynı zamanda
SSCÜ`nin bütün bilinen kolleksiyonları dikkat çekmektedir. Özel
kolleksiyonlar arasında en ilgi çekeni Chester Beatty, L. Cartier, G. Weber,
E. Rothschild kolleksiyonundaki ürünlerdir.
Uzun süre Orta Asya ve Azerbaycan halkları İran devletinin içeriğinde
idiler. Bu halkların oluşturduğu eserler ortak yanlarını ifade etseler de, kendi
kişiselliğini ve kendine haslığını koruya bilmişler (Керимов 40). Buna göre
bir zamanlar birleşmiş bu devletin halklarının sanatı birbirinden farklıdır.
Aynı zamanda, sanatkarların "değiş tokuşu" her zaman mevcut olmuştur.
Tarihi durum Şah İsmayıl Hatayi`nin İran`da hakimiyete gelmesinden
sonra değişmiştir. Onun hakimiyyete gelmesi ülkenin sosyal-siyasi
durumunu, tarihi, coğrafi ve kültürel durumunu değişiyordu (Эфендиев 12).
O dönemde sözde Fars sanatının mevcutluğu mifini yıkmak için ünlü
bilim admalarının açıklamalarından birkaç örnek bildirmek yeterlidir.
V.M.Minorski yazıyordu: "Sefeviler çok yönlü akrabalık ilişkilerinde
oldukları Kara Koyunlu ve Ak Koyunlu Türkmen sülalelerinin varisleri
idiler” (Сумбатзаде 216). V.V.Bartold yazıyodu: “Bu Erdebil şeyhleri,
şüphesiz ki, Fars değil, Türk kökenlidir.” N.D.Mikluho-Maklay belirtiyor: “...
Sefevi devleti bir Fars devleti değildi ve böyle sayılmazdı” (Сумбатзаде 216217). A. Sumbatzade belirtiyor: “... Sefevi devletini aynı imperatorluk –
arazilerinde geçmiş orta asır devletleri olan ülkelerin, milletlerin bir birliği
saymak daha doğu olurdu. İran, Abbasi hilafetinden başlayarak. Fakat, Sefevi
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devletinde önemli ve siyasi görev, hiç olmazsa I Şah Abbas`ın reformlarından
önce azerbaycanlılara - Kızılbaş kabilelerine aitti " (Сумбатзаде 218-219).
Tebriz ekolünün oluşması ve gelişimi hem Doğu, hem de Batı
geleneklerinden etkilenmiştir. "Tebriz ekolünün oluşmasında Doğu ve
Batı`nın, uzak Çin`in gelenekleri Moğol ilhanları tarafından Tebriz`e getirilen
Uygur sanatkarları, Bağdat ekolü yardımı ile Arap- Mezopotomiya
sanatkarları yardımı ile birbirine karıştı " (Керимов 46).
Nizami`nin eserlerinde yalılar ile ilgili bilgiler veriliyor. Şair yalının
terası, kapısı olması ile ilgili bilgi veriyor. Avluların çitli ve kapılı olduğu
belirtiliyor. Kapıların üzerinde demirden dekoratif nakışlar ve demir halka
yapılıyordu. Büyük şair evin temelinin yerini ve güçlülüğünün öneminin
gerekliliğini belirtir, baca ve teraslar ile ilgili bilgi vermiştir. Terasların ağaç
oyma sanatının en güzel örnekleri ile süslendiğini vurgulamıştır. Bu bilgiler
Nizami`nin büyük zeka ve sezgici yeteneğinden haber vermiştir. «Sırlar
Hazinesi”nde Nizami tuğlakesen adamın emeğini anlatırken ev yapımında
gereken mazemelerin- saman, tuğla, su ve toprağın kullanılmasını belirtmiş
ve yaşlı adamın yaptığı işe büyük saygı duymuştur (Bünyadova 35).
Bundan başka şair gil ve taşın kullanımı ile ilgili bilgi veriyor, özel olarak
çay taşının kullanımı ile ilgili bilgi veriyor. Belirtmek gerek ki, bu gelenek
çağdaş dönemde de mevcuttur.
Aktif hayat tarzı sürmeyen ahalinin evleri hakkında geniş ve ilgi çeken
bilgiler sunuluyor. Onların dört köşe olduğunu, dört direkten yapıldığını, iki
kapılı olduğunu yazıyor. Kapıların hazırlanmasında ormanda biten ağaçlar –
çam, meşe, ceviz ağaçarı kullanılıyordu. “Nizami, evde çift kapılı kapılar
koyulur ve çeşitli amaçlar için ayrılan odaların kendine özgünlüğünden
bahsetmiştir ” (Bünyadova 36).
Örnek olarak, “Yedi Güzel” eserinde, şebistanın –gecelemek için
kullanıldığı, misafir odası, hücre - gelin ve damat odası, tabhane – kış odaları
olduğu belirtiliyor.
Diğer, bu elyazısına benzeyen minyatürlerden biri "Hüsrev Perviz`in
Tahta Çıkması” Nizami`nin Hamse`sidir (1539-1543). Minyatürde 40
hizmetçi ve saray çalışanları figürlerinin yazıldığı kompazisyona dikkat
çekiyor. Tarihen İsmayil`in hicri 907 senesinde Tebriz`e geldiği
| www.ejsr.org

Nizami'nin elyazmalarını süsleyen Tebriz...

269

kanıtlanmıştır, bu nedenle de elyazısının oluşturulması ve sırf bu minyatür
Sefevi sülalesinin oluşturulmasının 40. yılına ait edilmiştir.
Edebi zenginliği ile birlikte, rakamlar ve semboller Sefevi döneminin
minyatürlerinde önemli yer taşımıştır. Bu nedenle 40 yıllık hakimiyet devlet
ve hakim sülale için önemliydi be Tehmasip bundan güç almıştır. Bunu şah
tahtının yanında bir asilzadenin olmadığı minyatürün etkisi kanıtlıyor.
Bundan önce, 40 rakamı, Nazarlı`nın dediğince, bu anda baba ve oğulun
hükümranlık yıllarını belirlemiş ve nitelemiştir, Şah İsmayil 23 yıl, Şah
Tehmasip ise o dönemde 17 yıl hüküm sürmüştür.
Nazarlı, köşk kompozisyonunun, yani figürlerin dizilmesinin büyük ilgi
çektiğine de işaret eder. “İçerisinde şah dışında sol tarafta 8 kişi, sağda 4 kişi
ve damda 6 kişi varsa, 8 ve 4`ün toplam Tehmasip`in tahta çıkma yaşı ile
ilgilidir. (12 yaş) ve 8 ve 6`nın toplam Şah İsmayil`in (14 yaş) tahta çıktığı
yaşı belirtiyor " (Назарли 82-83).
Pavlyon portalının frizinde Şah Tehmasip`in hakimiyetini öven ve ona
uzun yıllar hükümranlık etmesini dileyen bir yazı var. Bu minyatür
Nizami`nin edebii fikri ve minyatür ustasının edebi düşüncesi sonucunda
oluşmuştur.
Orta asır Doğu elyazmasının zirvesi olan bu elyazı Şah Tehmasip için
oluşturulmuş ve ünlü Şah Mahmut Nişapuri tarafından yeniden yazılmıştır.
Ünlü bilim adamları B. Denike, F. Lourens, F. Martin araştırması ile
uğraşmaktalardı. Hepsi "Hamse" yi nitelerken açıklama kısmında yazılmış
"Zamanın gözü buna benzer bir şey görmemiştir" sözlerinden örnek sunuyor
(Керимов 31).
Elyazma Tebriz ekolünün ünlü ustaları tarafından on dört güzel
minyatürle sülenmiştir. Bunlar arasında Sultan Muhammed, Ağa Mirek, Mir
Musavvir, Mir Seyit Ali, Mirza Ali ve Muzaffer Ali var. Bu elyazmanın en
güzel minyatürü, bütün araştırmacıların fikrince, “Husrev Şirin hamamdadır”
eseridir. Eser büyük Sultan Muhammed tarafından hazırlanmıştır, eserin
zirvesidir. Eser F. Lawrence, F. Martin, A. Sakisian, E. Kühnel tarafından
çoğaldı ve daha sonra B. Denike ve A. Kaziev tarafından basıldı.
Nizami`nin eserlerinde konduların aksine özel yer ayrılmaktadır. Örnek
olarak, “Leyla ve Mecnun” ve “İskendername” eserlerini belirtmek
mümkündür. Tebriz eserlerini berlitmek mümkündür. Tebriz minyatür
ekolünün ünlü fırça ustası Mir Seyid Ali eserini göstere biliriz. O, Nizami`nin
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"Hamse" sinden (1539-1943) "Mecnun Leyla`nın Çadırının Önünde "
minyatürünü çizmiştir. Bu minyatür sanatının şah eseridir. Eserde zor ve çok
alanlı, rengarenk ve parlak, büyük ustadın edebi düşüncesini eks ettirmiştir.
Dahi şair eserlerinde giysi ve süslemelere yer ayırmıştır. Bütün
sınıfların giysileri onun eserlerinde detaylı biçimde aksedilmiştir.
Giysiler maddi-kültürün en parlak berlitisidir. Nizami “Hamse” eserinde
bu konuya yeterli kadar önem vermiştir. Şair ancak giysinin kesimi ve rengi
ile ilgili bilgi vermiyor, o parçaların yapılmasına özel yer ayırmıştır.
Giysilerinde yün, ipek, keten, deri kullanılmaktaydı. O, kendi eserlerinde
kaliteli kumaşlardan bahsediyor. Özellikle ipek kumaş ve onun türlerinden
bahsediyor. Onlar arasında saten, kumaş, parniyan, cam ipliği vb. isimler
söylenebilir. “Hatta gelinliklerin ipek kumaştan yapıldığı ile ilgili “Husrev ve
Şirin” eserinde bilgi veriyor. Bununla birlikte, “Hamse” şair zerbaf adlı
kumaş türünden bahsetmiştir. Bu kumaş türü ise altın ve gümüşle
çalışılıyordu ” (Керимов 38).
Giysinin hangi sınıfa ait olmasını aksettiriyordu. “...Onlar sosyal
durumunu aksettirmekle birlikte, aynı zamanda onun dini kimliğini belirtmek
üçün fikir oluşturuyor... Sıksık zünnardan bahsediyor. Burdan göründüğü
gibi, şair müslüman olmayanların bel kemeri zünnar ve dervişlerin giydikleri
dokuma ebadan bahsederken bu giysi türlerinin bazı anlam taşıması
konusundan bahsetmiştir ” (Керимов 39).
Böylece, Nizami yarattığı karakterlerin hem dini, hem sosyal durumunu
belirliyor. Kadın ve erkek giysilerinin adlarından bahsediyor. En sık
kullanılan giysilerden yeleği, şalvarı, donu, çuhayı, kaftanı belirte biliriz.
Şapka, çalma (başa bağlanan eşarp) adlarına da sıksık rastlanmaktadır.
Giysilerin en parlak tarafı “Husrev ve Şirin” ve “Yedi Güzel” eserinde
verilmiştir.
Ünlü Tebriz ekolünün üyesi, bazen onun temelini atan şahıs olarak
nitelendirilen sultan Muhammed "Behram Gür Aslanları Ovlarken "
minyatürünü "Yedi Güzel" eserinden esinlenerek yapmıştır. Ressam bu
eserde en sevdiği av konusunu aksettiriyor. Eserde esas konu müslümanlara
kadarki İran`ın hükümdarı , Günahkar Yazdigar`ın oğlu Şah Behram Gürdür.
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Bu içerik az sanatkarlar tarafından aksettirilmiştir. Bir ok ile ona saldıran
aslanı delen hükümdarın kahramanlığından ve cesaretinden bahsediyor. Bu
içerik Havarnak sarayının duvarlarını da süslüyordu. Bahsigeçen eserde
sanatkar edebi taleplere sadık kalmıştır. Eser mükemmel düşünülmüş ve
izleyicinin ilgisini çekiyor; çok sayıda sembol ona lakonizm ve çeşitlilik
katıyor.
Eser "Aşamalı Dağ" detayında gerçekleşiyor. Sanatçı küçük detaylardan
kaçıyor ve büyük olanlara üstünlük veriyor, eserin merkezi Behram Gür üçün
ayrılmış, diğer karakterler kenarda yerleştirilmiştir. Bu minyatürü analiz eden
K.Kerimov yazıyor: "... kompozisyonun dinamikliği kahramanın
çevresindeki geniş mekan, iki geyiğin koşması ve öldürülen hayvanların
hareketi ile vurgulanmaktadır " (Керимов 35-36). Parlak renkler ve zarif
rakamlar Sultan Muhammed`in eserlerine tamamen uygundur. Araştırmacı
özellikle atta oturan ve elinde bir çenk tutan Fitne`yi belirtiyor. Parlak
giysileri ve orjinal müzik aleti izleyicinin ilgisini çekiyor. Benzer eserde
Muzaffer Ali`nin aynı isimli minyatüründe de rastlamak mümkündür.
Sultan Muhammed`in diğer büyük eseri "Hüsrev Şirin`i Yıkanıyorken
Görüyor" minyatürü Tebriz ekolünün zarif ve rengarenk minyatürlerinden
biridir. Aslında, solgun yasemin, mavi dağ- kayalık alanı ve altın renkli kumu
oluşturan birkaç ince çizgilerin yardımı ile oluşturulan sade gözüken yapısı
ile seçiliyor. Ressam eserinin bu detayları arasında küçük çiçeklerle serplimiş
ve yeşil taçlı yüksek bir ağaçla süslenmiş çiçek açan yeşil çimen
bulunmaktaydı, gökyüzü sağ taraftan sol tarafa dalgalı Çin bulutları ile
süslendi. Altın az ve gerektiğinde kullanılıyor (Керимов 32).
Şirin figürü oldukça detaysız tasvir edilmiştir, yüz çizgileri genel
vuruşlarla ifade edilmiştir, fakat bunlarla Uygur minyatürünün Tebriz`e etkisi
ortaya çıkarıla bilir. Husrev`in figürü daha detaylı ve incedir. Giysileri ve
başındakı bağ dikkat çekmektedir. Şebdiz atının üzerinde olan eğer
nakışlarıyla seçilmektedir. Şahın böyle tasvirine diğer minyatürlerde de
rastlanmaktadır. Neredeyse bir kanon şeklini aldı. Ünlü minyatür
araştırmacısı T. Arnold duygusallığın doğu minyatürlerine ait olmadığını,
ancak jest ve sembollerin yardımı ile minyatüristlerin içeriğin esas anlamını
ifade etmeye çalıştıklarını düşünüyor (Мещти 159).
Bu konuya diğer ressamlar da başvurmuş, fakat böyle dolgun ve detaylı
eser yapamamışlar. “Bu minyatür bilgeliği ve büyük şeyler ifade etmesi ile
seçilmektedir. İçinde fazla bir şey yoktur. Çapraz şekilde aksettirilen üç figür
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yardımı ile:birinde Husrev ve Şirin, diğerinde Şebdiz - ve karşılıklı etkisi ile
içeriğin anlamı açıklanıyor. Bu geleneksel konuda hiç bir minyatür Şebdiz`i
sanatçı Sultan Muhammed`in ifade ettiği kadar cesur ve duygusal tasvir
etmemiştir" (Керимов 32).
Sade insanların kıyafetlerinde "Sultan Sancar ve Yaşlı Kadın"
minyatüründe görebiliriz. Nizami`nin "Hamse"sinde (1539-1543) "Sırlar
Hazinesi" eserindeki şiiri için mizilmiştir. Bu detay minyatürüstler arasında
geniş ün kazanmıştır, her ne kadar da şiirin kendisi çok az tasvir edilse de
sultan Muhammed minyatürü klasik Tebriz minyatür ekolünün ifadesidir.
Bahsigeçen minyatür görüntüsü ile farklıdır. Eser sanatçıların gösterdiği
çerçeveden kenara mıkmaktadır. Olaylar güzel bir dağın önünde
gerçekleşmektedir. Baş kahramanları kahve rengi bir alanın önünde eserin
tam ortasında yerleştirmiştir. Birdenbire gözüken yaşlı kadın hükümdarı ve
yardımcılarını şaşırttı. Sultanı abasının paçasından tutarak yargılarını dile
getirdi. Eserin esas rakamları orantılık, ifadelilik, renklerin birleşmesi ile fark
kılıyor- kıyafetler de mavi, turuncu ve kırmızıdır. Gömlek, mintan, örtü, çarık
vs. “...Nizami`nin bütün eserlerine dayanarak söyleyebiliriz ki, şair kadın
kılığından bahsederken onların çoğunun ipek kumaş olduğunu belirtiyor.
Şairin bilgilerine esasen belirtebiliriz ki, ipek kumaş diğerlerine kıyasla daha
fazla kullanılıyor. Kadınların giydikleri kıyafet ve gömlek birbirinden farklı
değildi”(Bünyadova 42).
Kıyafetlerinin tasivirine “Hamse”nin bütün eserlerinde yer ayrılmıştır.
Kıyafetlerde kullanılan kumaşlar altın ve gümüş iplerle işlenmiş, taşlarla
süslenmiştir. Bununla ilgili .air şöyle söylüyor “...altın gümüşle işlenmiş
bayraktan bahsederken sırf gümüş işlenmeyi hatırlamıştır” (Bünyadova 61).
R. Efendi yazıyor: “Nizami`nin eserlerinde tavuskuşu resimlerinin Türk
halklarında ilk süs olduğunu belirterek diyor ki, şair “İskendername” eserinde
Nüşabe`nin sarayının tasvirinde ipek kumaşlar üzerine işlenmiş tavuskuşu
resimlerinden ve bunun Türk halklarına has özellik olduğundan bahsediyor”
(Əfəndi 13).
Nizami eserlerinde baş giysilerine de yer ayırıyor. “... Kadınlar saçlarına
möhre takıyor, başlarını ise örtü ile örtüyorlar. Örtüler renklerine göre
çeşitlidir. Şair burada siyah örtüden bahsediyor. Nizami`nin eserlerinde
kadınların başlarına örtü bağladıklarından bahsediyor ” (Bünyadova 42).
| www.ejsr.org

Nizami'nin elyazmalarını süsleyen Tebriz...

273

Asırlar boyu kadınları Doğu kadınları başlarını örtmüşler, baş açık gezmek
kabahat sayılmaktaydı. Kadınlar başlarını ancak örtüyle yok, yazmalarla da
kapamışlar.
Doğuda mücevherler büyük önem taşır ve Nizami “Hamse”sinde onlara
yer ayırır. Kıyafetlerin süslenmesi zenginliğin belirtisi olan kuyumculuk
mazemeleri – erkek ve kadınlar tarafından takılıyorduş Tabii ki, kadın süsleri
daha çeşitliydi. Süs eşyaları altın ve gümüşten hazırlanıyordu, çeşitli değerli
taşlarla ve metal üzerinde işlemelerle süsleniyordu. En çok adı geçen taşlar
arasında akik, elmas, zümrüt, firuze, kehreba, yakut, sedef vs.`ye rastlamak
mümkündür.
“Şairin tasvirlerinden, değerli taşların sembolik anlam taşımasından ve
saireden de geniş olarak bahsetmiştir. Fikrimizi kanıtlamak için sanat
türlerinden biri olarak milli kuyumculuk örneklerinden çeşitli mücevherler ile
ilgili Nizami`nin sanatında verdiği bilgilere başvuralım. Belirtelim ki,
geleneksel milli süslere ve hazırlanma türlerine göre çeşitliliği, tekrarsızlığa
sahip olan bu eşyalarda halkın düşüncesi, hayat tarzı kendinehas şekilde
aksettiriliyor ” (Bünyadova 43).
Nizami`nin eserlerinde ve onlara çizilen minyatür eserlerde en geniş
yayılan tasvir kuşaktır. Bu eşyayı erkekler ve kadınlar tarafından takılıyordu.
Onlar kadın tasvirini daha ince ve güzel gösteriyordu. Nizami kendi
eserlerinde hükümdarların taktığı kemerlere özellikle dikkat ediyor, çünki
onlar hakimiyetin sembolüdür. Bu tarz kuşaklara Husrev`in, Behram Gür`ün
ve İskender`in tasvirlerinde rastlamak mümükündür.
“Hamse”de diğer süs eşyalarından da bahsediliyor – yüzük, bileklik
(bilezik), küpe, halhal,saç tokası vs. “ Siyah saçlarına beyaz möhreler takmıştı
derken şair saçların da süslenmesinden bahsetmiştir. Bununla birlikte, Nizami
erkek şapkalarının da taşlarla süslenmesinden bahsetmiştir ” (Bünyadova 45).
Şahların taçları da çok süslü oluyordu, onların üzerinde de değerli taşlar
olurdu. “İskendername” eserinde şair elmas taştan bahsediyor, onun kıymetli
olduğu ile birlikte, kesici özellik taşıdığının bilgisini veriyor. Mina, şeva,
firuze taşlarından da bahsediyor. R. Efendiyev Nizami`nin eserlerinde firuze
taşın eve mutluluk getirmesinden, o taşı taşıyan şahısın hastlaıklardan uzak
olması ve nazara karşı oluşundan bahsediyor (Bünyadova 47).
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Şair eserlerinde bahsedilen taşların sembolik anlam taşıdığından
bahsediyor. Fakat, bütün eserlerinde Nizami belirtiyor ki, mal-mülk ve
mücevher elde etmek insan için çok da önemli olmamalıdır. “ ...güzellik
sembolüne dönüşen taşlara düşkünlük gereksizdir. Altın biriktirmenin
anlamsızlığı fikrini şair daha “Sırlar Hazinesi” eserinde anlatmış, bu
düşünceleri “İskendername” eserinde de sona erdirmiştir ” (Bünyadova 49).
Çeşitli elyazıları için illüstrasyonlarda hükümdar karakteri diğer
karakterlerden seçilen kompozisyona eklenmiştir. Şairin aksettirdiği
tasvirlerle ressamın aksettirdiği karakter birbirini tamamlıyor. Bu tamamlama
sonuç itibarı ile kanona çevrilmişti ve sonradan bir çok minyatür eserde
kullanılmıştır. “... Şah figürünün baş ölçülerindeki tüyün genişliğinden (tace)
ayağın uzunluğuna kadar olan bütün ölçüleri birbirine bağlıdır. Orta asır
Doğu`da uygun ilişkiler teorisi yeterli kadar detaylı geliştirildi; bir kaç oran
sistemi mevcuttu ve uygulandı, harmonik rakamların kurulmasında çeşitli
metotlar kullanıldı " (Web 1). Bu kanon "Sultan Sancar ve Yaşlı Kadın ",
"Ormandaki Prenses", "Av Sahnesi" minyatürleri dahil olmakla bütün eserler
için uygundu. "Dekorativ effekt detaylarının çok oluşu, tek, açık bir
kompozisyon merkezinin olmayışı bu esrarengiz renkli minyatürün
özellikleridir " (Керимов 45).
Nizami`nin (1539-1543) "Hamse" sinden daha 2 güzel minyatürün Mirza
Ali yazarı olduğu ile dikkat çekti: "Şapur Şirin`in Husrev portresini
belirtiyor" ve "Husrev Barbedin müziğini dinliyor". Mimarlık süslerine,
yabancı detaylara ve esas karakterlere pözellikle dikkat yetiriyordu. “... Mirza
Ali içeriğini XVI asırda Sefevi sarayının hayatından bir sahne olarak
şarhederek çağdaşlaştı. Bunu türbeler, giysiler ve diğer etnografik elementler
şeklinde olan karakterlerin baş giysileri kanıtlıyor " (Керимов 225).
Minyatürde Sultan Muhammedin eserlerinin etkisi hiss ediliyor.
Halı sanatında kendi aksini Nizami`nin eserlerinde bulmuştur.
Azerbaycan halkının eski sanat örnekleri olan bu eserler ancak dekoratif
uygulanması ve tasviri sanatta değil, edebiyyatta aksedilmiştir. Dünya
kültürel değerler listesine eklenen Azerbaycan sanat örnekleri olarak dahil
olan halı çağdaş dönemde sanat ustalarının dikkatini çekiyor Bu karar 2010
senesinde kabul edilmiştir. “ Nizami kendi eserlerinde halı ile ilgili verdiği
bilgilerden belli oluyor ki, XII yüzyılda halıcılık sanatı gelişimini devam
ettirerek daha da zenginleşmiştir ” (Bünyadova 60).
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Halı üretimi ile ilgili bilgi dahi şairin eserlerinde aksettiriliyor.
“İskendername” de Nüşabe`nin sarayında kıymetli halıların olmasından
bshediliyor, “Husrev ve Şirin”de ise kilimden bahsediliyor. Nizami`nin
eserlerinde bu sanatın diğer türlerinde bahsediliyor. En sık rastlanan – kebe
(halı türü), kilim, halı, zili, palaz, çul vs. den bahsetmek mümkündür.
Bahsedilen halı örneklerinden başka, dini ayinlerde kullanılan seccade de
dahi şairin eserinde belirtiliyor. “Sırlar Hazinesi”nde Nizami üstende namaz
kılmak için kullanılan seccade adlı halı türünü de hatırlatıyor ” (Bünyadova
61).
Araştırmacılar, tarihciler ve etnograflar bu sanat türünün orta asırlarda bu
arazide geniş yayıldığını ve geliştiğini onaylıyor.
Sonuç
Nizami`nin edebi - bedii soyu tükenmeyen bir deryadır. Onun
eserlerinden bilmin çeşitli alanları daim faydalanıyor. Bilim adamlarının
bilimsel araştırmalarının konusu çağdaş detaylar alsa da, dahi şairin eserleri
bu araştırmaların temeli oluyor. Onun sanatının dünya bilim adamlarının ve
sade vatandaşların ilgisine neden oluyor, yabancı dillere tercüme olunan bu
eserler yeniden basılır ve ressamlar onları yeniden yapmak için çabalıyorlar.
Bu bir daha dahi şair ve fikir adamı Nizami Gencevi`nin sanatının coğrafi,
tarihi ve zaman sınırlarının olmayışının kanıtıdır.

Açıklama bildirimi
Yazar herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bildirmemiştir.
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SUMMARY
The article points out the ethnographic features inherent in the works
of Nizami. Namely, the works of this author were a source of inspiration for
various masters. The art and culture of Muslim countries has always been the
object of research by scientists from different countries. Researchers were
amazed by the diversity, diversity and brilliance of the works of this culture.
The Islamic religion, which had its own views on certain types of art, without
noticing it, contributed to the development of many of its types. It is they who
now constitute the glory of Muslim or Islamic art. Among the beautiful and
immortal monuments are architectural complexes, miniature painting and arts
and crafts.
Of particular interest to us are the miniatures illustrating the "Hamse" of
the great Nizami Ganjavi. The poet's works are the subject of research by
philologists, literary scholars, philosophers, historians, but also
ethnographers. Nizami's "Hamse" can be considered an ethnographic
encyclopedia, where one can get acquainted with folk architecture, everyday
life, customs, traditional Azerbaijani clothing, adornments, etc. The author's
accurate and colorful description served as inspiration for the Tabriz School
of miniaturists. The pinnacle of this school is the manuscript "Hamse" by
Nizami (1539-1543). The manuscript is decorated with fourteen beautiful
miniatures by famous masters of the Tabriz school. Among them are Sultan
Muhammad, Agha Mirek, Mir Musavvir, Mir Seyid Ali, Mirza Ali and
Muzaffar Ali.
In conclusion, I would like to note that the legacy of the great poet is so
multifaceted that it will still serve as the basis for many studies in various
fields of science.
Key words: Nizami, "Khamsa", miniature, drawing, art, Tabriz school,
research.
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РЕЗЮМЕ
В статье указываются этнографические особенности присущие
произведениям Низами. Именно, произведения этого автора являлись
источником вдохновения для разных мастеров. Искусство и культура
мусульманских стран всегда являлась объектом исследований ученых
разных
стран.
Исследователей
поражала
многоликость,
разнообразность и красочность произведений данной культуры.
Исламская религия, имевшая свои взгляды на определенные виды
искусства, сама того не замечая, способствовала развитию многих ее
видов. Именно они составляют сейчас славу мусульманского или
исламского искусства. Среди прекрасных и бессмертных памятников –
архитектурные комплексы, миниатюрная живопись и декоративноприкладное искусство.
Для нас особый интерес представляет миниатюрная живопись, ее
история создания и история исследования. Но, несмотря на все запреты,
изобразительное искусство развивалось и распространялось. Подобные
произведения можно увидеть на предметах быта, украшениях и
красочных изданиях.
Особый
интерес
для
нас
представляют
миниатюры
иллюстрирующие «Хамсэ» великого Низами Гянджеви. Произведения
поэта являются объектом исследований филологов, литературоведов,
философов, историков, но и этнографов. «Хамсэ» Низами можно
считать этнографической энциклопедией, где можно познакомиться с
народным
зодчеством,
бытом,
обычаями,
традиционной
азербайджанской одеждой, украшениями и т.д. Точное и красочное
описание
автора
служило
вдохновением
для
художников
миниатюристов Тебризской школы. Вершиной этой школы является
рукопись «Хамсэ» Низами (1539-1543 гг.). Она была создана для шаха
Тахмасиба и переписана известным каллиграфом Шах Махмудом
Нишапури. Её изучением занимались известные ученые Б.Денике,
Ф.Лоуренс, Ф.Мартин.
Манускрипт украшен четырнадцатью прекрасными миниатюрами
известных мастеров тебризской школы. Среди них - Султан Мухаммед,
Ага Мирек, Мир Мусаввир, Мир Сеид Али, Мирза Али и Музаффар
Али.
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В заключении, хотелось бы отметить, наследие великого поэта
настолько многогранно, что еще будет служить основой для многих
исследований в различных областях науки.
Ключевые слова: Низами, «Хамсэ», миниатюра, рисунок, искусство,
Тебризская школа, исследования.
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Giriş
Çağın oluşumunda iletişim, insanlar arasında yüz yüze gerçekleşen ve bir
takım tabiat olayları ile bilgi kaynağı elde ederek gerçekleşmiştir. Geleneksel
toplumlarda insanların haberleşme alanında yaşadıkları sıkıntılar modern
toplumların gelişimi ile nitelik kazanmıştır. İnsan, çevresinde ve dünyada
olup bitenleri öğrenmek ve öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına
duyurmak ihtiyacını hisseder. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla, bugün
basın-yayın denilen ve medeni toplumun dördüncü kuvveti sayılan medya
yani kitle iletişim araçları doğmuştur.
Günümüz toplumunda kitle iletişim araçları, toplumsal yapılanmanın ve
modern yaşamın öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Kitlesel iletişimin hedef
noktasında kamulaşmış iletişim aracı olan televizyon, radyo, gazete, internet
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araçları ve benzeri durumların bireylere aktarım sürecinde kaynak
olabilmektir. Kitle iletişim araçlarında toplumsal yapı sadece tek bir bireye
değil; ulaşılabilecek tüm bireylere odak noktası olmaktır.
Tarihsel süreç içerisinde 1960’lı yılı sonrası belirli bir kitle iletişim
araçlarında yoğunlaşma ortaya çıkmıştır. Bu süreç içerisinde iletişim
araştırmaları ile birlikte birleştirilip gelişim ve değişim çalışmaları toplumsal
düzen boyutunda ele alınmıştır. İletişim sürecinin birçok dallara etkileşim
içerisinde olduğu; ancak bu süreçte iletişim araçlarının mutlak bir etki
olmayıp ele alınan bilim dallarının yapısının etkileşimi olduğu söylenebilir.
Kitle iletişim araçlarının yapısal düzen içerisinde birtakım etkiler modeli
ortaya çıkmıştır (Erdoğan ve Korkmaz, 2002). Mutlu’ya (1999) göre; kitle
iletişim araçlarının birtakım etkiler içerisinde olduğu ve bunları bir “kitle
modeli” doğrultusunda ortaya çıktığını belirtmiştir. Kitle modellerinin ortaya
çıkmasında birtakım nedenler vardır. Bunlar; Kültür endüstrisi ile üniversite
arasındaki ilişkiler, yeni kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde ve özellikle
toplumun en hassas kitleleri olan çocuklar ve gençlere yönelik mesajlarının
etkilerini araştırmaya karşı duyulan istek; toplumsal bilimlerde ölçülebilir ve
nicelenebilir yöntemlere doğru bir kayışı ortaya koyan bir anlayışın ortaya
çıkması.
2. Kitle İletişim Araçları ve Doyum
Kitle iletişim araçları bu tür doyum ve kullanım amaçları toplumsal
dayanağı olan bireylerin etkileşimi yoluyla ortaya çıktığını belirtmişlerdir.
Kitle iletişim araçları insanların mercekleridir (Türkoğlu, 2003). Çünkü
bireylerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ele almaktadır. Hatta bu konu
ilişkin yapılan araştırmalarda insanların mercek konumda olması onların
enformasyon kavramını ortaya çıkardıkları görülmüştür. Bu nedenle kitle
iletişim araçları insanların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ve toplumun
özelliğini oluşturan belirli konular belirlenmesini sağlamaktadır.
Kitle iletişim araçları bireylerin toplumsal süreç içerisinde kazanma
becerilerin tümünü kapsar. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda toplumların
zorunlu olan iletişim sistemleri böyle bir yapılanma içinde bireylerin üretici
ve yaratıcı olabilmeleri ve bilim dallarında üretici olarak yeterliliklerini
geliştirebilmesi kitle iletişim araçları ile mümkün olduğu söylenebilir. Kitle
iletişim araçları toplumsal sistem içerisinde siyasal hareketliliğe ivme
kazandırmış ve bütünleşmenin habercisi olmuştur. Toplumlar arası kültür
alışverişlerine yenilik kazandıran farklı toplumlardaki insanların bir arada
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haberleşmesini sağlayan bu sistem toplumun enformasyon yapısının değişim
ve gelişimine imkânlar sunmuştur. Kitle iletişim araçlarından internet
faktörünün dünyadaki tüm insanların ortak yapıda buluşmasını sağlamıştır
(Gökçe, 1993). Örneğin; dünyanın her köşesinde bulunan insanların görüşme
olanaklarına imkân sağlaması veya kişiler hakkında bilgi sahibi olabilmesi bir
takım aktarıcı rollere üstlendikleri söylenebilir.
Kitle iletişim araçları bireylerin etkilenme ve gereksinimlerini karşılama
boyutunda “Doyum ve Kullanım” kavramlarını ön plana çıkarmıştır. Bu
kavramların toplumsal sistem boyutunda hedef ve kazanımları elde etmektir.
Bireylerin bilgi, araştırma, eğlence, dinlenme ve diğer bir takım ihtiyaç
boyutunun doyumlarına ulaştığı görülebilmektedir. Bu yüzden kitle iletim
araçları bireylerin gündelik yaşamında, mesleğinde, üretim faaliyetlerinde bu
tür kullanım sahalarını kullandıkları ortaya çıkmıştır. Toplumsal sistem
ilişkisi yönünden bu tür gereksinim doyumlarına ve kullanımlarına farklı
görüşlerde temsilciler ortaya çıkmıştır. İletişim alanında Mc Quail, Blumler
ve Brown gibi bu akımın öncüleri kitle iletişim araçlarının bu tür doyum ve
kullanım gereksinimine ilişkin birtakım gruplar oluşturarak birey ve
toplumsal sistemlerle ilişkilendirmişlerdir. Bunlar; vakit geçirme, kişisel
ilişki, özdeşlik ve kişisel özdeşliktir (Özer, 2004). Bu tür gruplandırmaların
bireylerin problemlerden uzak durma, arkadaşlık ve sosyal yaşamı
güçlendirme, bilgi ve faydacı özellikleri sağlama, esas gerçeği bulma,
toplumsal olayları tanıma ve bunlar hakkında bilgi sahibi olma gibi
kazanımların doyumuna ulaşmasını sağlamıştır. Fakat bu tür kullanım ve
doyum faaliyetlerinin toplumsal sistemdeki bir takım globalleşmeyi ve
bilinçsizlik tüketim ve hareketlenmeleri ortaya çıkarması ile git gide etkisini
kaybetmiştir.
Kitle iletişim aracının toplumsal sistemde insanlığın var olduğu süreçte
teknolojik ve bilim ışığında sürekli olarak hızla ilerleme göstererek,
toplumsal yapıya zaman, kolaylık ve üretim imkânına fırsatlar
geliştirmişlerdir. Hayatın her kesiminde yer alan kitle iletişim araçları sadece
bireylere değil; dünyadaki tüm yapılara ulaşılabilir özellikleri ile bilim
dallarına ışık tutmuştur (Tekinalp ve Uzun, 2004). Kitle iletişim araçlarında
yer alan televizyon, gazete radyo, internet, telefon, posta, uydular, sinema gibi
unsurlar medya yapısını oluşturan malzemelerdir. Kitle iletişim araçlarının
medya yapısında ortaya çıkan birey ve toplum yaşamını sosyal psikolojik
yaklaşımlarla ele alınması toplumsal sistemin etkilerini de ortaya çıkarmasını
sağlamıştır (Maigret, 2014). Bu nedenle medyanın toplumsal temelleri hedef
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alan amaç ve kazanımları bir grup içerisinde ele alabilmiştir. Dolayısıyla bu
tür özelliklerin yerinin tespit edilebilmesi kitle iletişim araçlarının toplumsal
yapı üzerindeki özellikleri incelenmesi gerekmektedir.
Kitle iletişim araçlarının toplumsal sistem yönünden bireylere etkisinin
kitleselliği ortaya çıkardığı görülebilmiştir. Bu kitleselliği çeşitli yönünü
belirli konularla, çeşitli içeriklerle, kişi grupların ve sosyal özelliklerin
farklılığı ile önemli kaynaklar haline gelmesini sağlamıştır. Bu oluşum kitle
iletişim araçlarının toplumsal sistemin temel özelliğine dayanarak ortaya
çıkarılabilir. Kitle iletişimin temel özelliklerinin belirli maddelerle ifade
edilmesi mümkündür. Bunlar;
1. Kitle iletişiminin izler kitlesi görece geniştir,
2. İzler kitle çeşitli toplumsal kümelerden gelen ve değişik ve çeşitli
niteliklere sahip insanlardan oluşan ayrı türden bir topluluktur,
3. İzler kitle kimliksiz bir topluluktur; yani izler kitle üyesi ve iletişimci
genellikle birbirlerini kişisel olarak tanımazlar,
4. Kitle iletişimi kamusaldır; yani içeriği herkese açıktır,
5. Kitle iletişim araçları kaynaktan uzakta bulunan, birbirlerinden ayrı
olarak konumlanmış çok sayıda insanla aynı anda ilişki kurabilir.
6. Kitle iletişimi karmaşık biçimsel kurumları gerektirir,
7. İletişimciyle izler kitle arasındaki ilişki izler kitlenin kişisel tanışıklığı
olmayan, profesyonel iletişimci rolündeki kişiler aracılığıyla kurulur,
8. İletişim geri döndürülmezcesine tek yönlüdür ve izler kitlenin anında
yanıt verme olasılığını fiilen dışlamaktadır, böylelikle iletişim sisteminde
göndericiyle alıcı arasında keskin bir kutuplaşma söz konusudur,
9. Kitle iletişim araçlarının ürünleri hem fiziksel anlamda hem de bireye
maliyetinin oldukça az olması nedeniyle parasal anlamda halkın çoğunluğu
için kolayca elde edilebilir (Mutlu, 1998).
Kitle iletişim araçlarının bahsi edilen yukarıdaki özellikleri ile modern
toplumun, bireyleri düşünce ve davranış özgürlüğünün toplumsal temellerini
belirttiği görülmektedir. Bu tür özelliklerde liberalizm ve siyasal bütünlüğün
fazlalığı kitle iletişim araçlarının kamu ve toplumsal sistemin yararına
alındığı görülebilmiştir. Bu nedenle kitle iletişim araçlarının kamu yararına
gözeten bir özelliği toplumsal sistemi de en başta bireyler olmak üzere, onun
ekonomik, kültürel ve politik özelliği çerçevesinde ele alındığını
göstermektedir. Kitle iletişim aracının bu çeşitli yarar özellikleri toplumsal
çoğulculuğa büyük önem sağladığı söylenebilir.
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3. Kitle İletişim Araçları ve Toplumsal Değişme
Kitle iletişim araçları 20. yüzyılın ikinci yarısında daha çok siyasi
grupların etkisinde hedeflenen bir kitledir. Bu zaman dilinde bireylerin daha
net bir şekilde bilgi, düşünce ve davranışların değişimi ve niteliği ortaya
çıkmıştır. Kitle iletişim araçlarının toplumsal sisteme etkisi konusunda ilk
adımları 1951 yıllarında Mills öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Mills, bu tür
medya araçlarının toplumun birer aynası olduğunu vurgulamıştır. Bunu
ortaya atarken toplumun birer kültür parçasını ele almıştır. Bu tür özellik
toplumun niteliğini bireylerin ortak değerlerle sağlanabileceği ve buna kitle
iletişim araçlarının öncülük edeceği vurgulanmıştır (Mattelart, 2013).
Kitle iletişim araçlarının toplumsal sistem yapısının çok boyutlu veya
kapsamlı olmasının etkisi üzerine ortaya çıkan farklı görüşler bulunmaktadır.
Katz, Lazarfeld ve Lasweel gibi akımcıların öncüleri de bu duruma görüş
bildirmişlerdir. Katz, kitle iletişim araçlarının büyük bir yığınlık içerisinde
bireyleri etkilediği ve bu duruma bağlı tepkiler geliştiğini savunmuştur. Katz,
bu görüşünde bireylerin kitle iletişim araçlarının izleyiciye aktarılanların
birbirinden ayrı düşüncelerin etki gücünün ve bir bütün içerisinde olmayışının
belirtisi olarak ifade etmiştir. Lazarfeld, ortaya çıkarmış olduğu iki aşamalı
akış modeli ile farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Lazarfeld bu modelinde kitle iletişim araçlarının etkisiyle herhangi haber,
bilgi ve durumların söylemlerinin dolaylı olarak diğer kitle aktarımın
olmasını iki akış modeli çerçevesinde olması gerektiğini ifade etmiştir. Yani
iletişim araçlarının söylem yapısının kişiden kişiye aktarılmasında belirli
kişinin süzgecinden geçirilerek aktarılmasını sağladığını ifade etmektedir.
Aynı zamanda Lazarfeld kitle iletişim araçlarının toplumsal etkiye ilişkin
ortaya çıkan görüşlerde “denetim” faktörüne de ortaya çıkarmıştır. Kitle
iletişim araçlarının toplumsal denetim çerçevesinde belirli kuralları ortaya
çıkarmak iletişimi güçlendirme olarak ifade edilmesini sağlamıştır. Lasweel
ise kitle iletişim araçlarının geleneksel olayların aktarılması ve çevrenin
gözetimi ve uyumluluğunu ele almıştır. Bu yaklaşım toplumsal denetimin
daha değişim ve gelişim göstermesini sağlamıştır (Aziz, 1982). Bütün bu
farklı görüşlerin kitle iletişim araçlarının toplumsal etkiye oluşturmuş olduğu
bir bütünleşmeyi ele almaktadır. Kitle iletişim araçlarının toplumsal sistem
etkisinde birçok konu çalışması yapılmış ve daha ağırlıklı olarak akım
öncülerinin de belirttikleri gibi bireylerin davranış ve tutumlarının ilgi ve
gereksinimi arasındaki ilişkiler belirtilmiştir. Bu konu alan çalışması yaygın
olarak araştırmacılar tarafından makro yaklaşımı içerisinde ele alınmıştır. Bu
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yaklaşımla bireyin çevresindeki koşulların kitle iletişim araçlarının kullanım
sahasını belirlemiş olduğu söylenebilir.
Kitle iletişim araçlarının toplumsal sistemin ele aldığı boyut bakımından,
özellikle televizyon ve radyo gibi araçların niteliği ile etkileri ortaya çıkmış
ve daha önem kazandığı görülmüştür. Toplum bilimciler kitle iletişim
araçlarının toplumsal sisteme olumlu etkisi olduğu görüşünde birleşmişlerdir
(Vural ve Bat, 2013). Toplumlarda yaşanılan birtakım alanlardaki değişim ve
gelişim istenilen şartların yerine getirilmesi konusunda, aktarılan bilgi ve
düşünceler kitle iletişim araçları sayesinde olumlu bir gelişim sağlayabildiği
söylenebilir. Bireylerin toplumsallaşma şart ve kanunlarına göre uyum
sağlama sürecinde kitle iletişim araçlarının verimli olabileceği söylenebilir.
Toplumun teknolojik ve bilim alanlarındaki yenileşme sürecinde aktif rol
oynayabileceği bakımından ve yeni davranış, düşünce geliştirebilme isteği
oluşturabilmesi bakımından olumlu bir etki oluşabileceği söylenebilir.
Kitle iletişim araçlarında sık kullanılan televizyon ve radyo faktörleri
büyük ilgi gören ve yaygınlığı sürekli olan medya araçlarındandır.
Televizyonun toplumsal sistem üzerinde en büyük etkisi toplumsal öğrenme
yoluyla elde edilebilir olduğudur. Roges’in (1963) de belirttiği gibi televizyon
medya aracının toplumsal sistem üzerinde en bilinçli ve yaygın iletişim
kanalıdır. Pool’ a (1963) göre; “Bu konuda Pool, azgelişmiş ülkelerde kitle
iletişim araçlarının birey üzerinde istenilen etkiyi yapabilmesi için, bu
ülkelerde, kitle iletişim araçları ile verilecek yenilikçi iletilere destek olacak
nitelikte, kişilerarası iletişimi yaratabilecek etkin bir siyasal örgütlenmenin"
olması gerektiğini vurgulamıştır (Aziz, 1982). Dolayısıyla toplumsal sistemin
kitle iletişim aracında en etkili faktörü televizyon olduğu söylenebilir. Bu
durum özellikle medya işlev sürecinde de en aktif olan ve sürekli gelişim ve
değişim sağlayan süreç olduğu söylenebilir.
İleri düzeyde gelişmiş toplumların yaşam biçiminde gerçekleştirdikleri
yenilik ve değişim faktörlerinin veya ekonomik, siyasal ve kültürel
faaliyetlerinin kitle iletişim araçlarının etkisiyle gelişmekte olan veya
gelişmemiş toplumlara uygulama imkânı sunmasına olumlu etkisi olduğu
söylenebilir. Özellikle ileri düzeyde dünya ekonomisi, kültürel yapısı ve
siyasal gücü düşük toplumların veya devletlerin bu kitle iletişim araçları
sayesinde istenilen düzeyi veya yeni ilerlemeci toplum yaratma vizyonunu
geliştirmesine imkân sağlayabilmesi bakımından, olumlu bir etki oluşturduğu
söylenebilir. Bu nedenle toplumlar geleneksel yapılarındaki noksanlıkları ve
yetersizlikleri görebilme fırsatı yakalar ve buna gerekli çözümler üretir ve
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ileri düzeyde değişim ve gelişimi sağlayarak toplumsal sistem içerisinde
bireyler arasındaki ilişkilerin güçlü tutulması yönünde uygulamalara fırsat
yaratabilir.
Kitle iletişim araçları bireylere dünya yaşam boyu ulaşılabilecek tüm
kitlelere ulaşabilme imkânı fırsatı oluşturabilmesi bakımından toplumsal
sistemin olumlu bir etkisini ortaya koyabilmiştir. Bireye ulaşamadığı yerin
ulaşılmış yönünü dolaylı bir şekilde aktarımını sağlar. Bu durum sadece
bireye değil; toplumun sahip olduğu ülkenin ulusal pazarlık ve ticaret
performansına da önemli katkıları olmaktadır (Arık, 2004). Ülkelerin
kalkınma politikalarına yardımcı ve rehberlik olmasını sağlayabilmektedir.
Aynı zamanda ülkenin kırsal kesimindeki toplulukların kitle iletişim araçları
sayesinde toplumsallaşmasına ve olgunlaşmasına yardımcı olabilmektedir.
Kitle iletişim araçlarının toplumsal sistemi etkileme gücünün ortaya
çıkarılmasında birtakım görüşler de vardır. Kîapper'in (1963) ve Pool (1963),
Hyman (1963) ve diğerlerince de kabullenilen bu görüşte, kitle iletişim
araçlarının toplumsal sistemdeki bireye etkileri şöyle sıralanmaktadır: Her
şeyden önce, kitle iletişim araçlarının kişiyi etkilerken, onu bir başka kişi
yapma gücü yoktur. Eşdeyişle, etken olan kişiyi, edilgen, edilgen olan kişiyi
ise, etken yapamazlar. Ancak istekli ilgili kişiler uyarılabilir ve harekete
geçirilebilir. Çünkü bireyin her verilen iletiyi alması değil, kendi hoşlandığı,
beğendiği, ilgisini çeken iletileri seçici olarak alması asıldır. Bu, iletiyi
algılama ve yorumda da kendini gösterir. Bireyin algıladığı ya da öğrendiği
şey, kendi görüşlerini destekleyen iletilerdir. Toplumsal sistem bazında kitle
iletişim araçlarından televizyon ve radyonun faktörü büyük önem arz
etmektedir. Çünkü bu durum ülkenin toplumsal düzeninin modern bir yapıda
ilerlemesi ve değişime girmesi bakımından en kolay stratejileridir. Bu tür
iletişim faaliyetlerin bireyin ihtiyaçları doğrultusunda gelişim sağlamasına
fırsatlar yaratıldığı söylenebilir.
Toplumsal sistemin temel özelliği insanlara her yönden ihtiyacını
karşılayan demokratik yapının düzenini sağlamaktır. Bundan yola çıkarak bu
süreçte toplum bilimcilerin ifade ettikleri bu görüşe göre; toplumsal değişim
etkileri istenilen yapının değişim ve gelişim sağladığı özelliklere dayanarak
toplumsal etkiyi oluşturdukları söylenebilir. İnsanların toplumsallaşma
sürecinde uygun iletişim araçlarına göre yön geliştirmesi kitle iletişim
araçlarına olumlu bir gelişme ve etki göstereceği söylenebilir. Toplumsal
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ilişkilerin kitle iletişim araçlarıyla daha etkileşim içerisinde kurulmasını
sağlayan toplum ufkunun gözetlenmesi sürece her bakımdan etkili deneyim
ve tecrübeler gerçekleştirmekte olduğu söylenebilir (Tekinalp ve Uzun,
2004).
Kitle iletişim araçlarının toplumsal sistem içerisinde sadece insanlara ve
topluma değil; bağlı olduğu ülkelerin kalkınmasına modernleşme gibi
olguların etkisiyle büyük bir gelişim ve değişim göstermektedir. Fakat
ülkelerin kalkınma politikasında sadece kitle iletişim araçlarının etkisinin tek
başına yeterli bir düzey göstermemektedir. Bu süreçte ülkenin ekonomik
yapının düzeni sağlayabilmesi için toplumsallaşma etkeninde güçlü bir düzen
pekiştirmesi gerçekleştirilmektedir.
Kitle iletişim araçları insanı etkilerken onu başka bir kişi veya etken
yapmasını engellemektedir. Çünkü insanlar her iletiyi alma gibi bir duruma
sahip değildir. Esas amaç alınan bilgilerin ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda
seçici olarak alınıp benimsenmelidir. Bu durum iletiyi algılama ve
yorumlama etkisi insanın benimsenenlerin kabul edildiğini görebilir.
İnsanların ihtiyaçlar doğrultusunda kabul ettikleri bilgileri destekleyen
mekanizmalardır (Oskay, 1992).
Bireylerin algısına uygun olabilecek bir biçimde hazırlanması ve
uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla kitle iletişim araçları ile ve özellikle
elektronik iletişim araçları ile yakından ilişkilidir. Bu durum bu neticeyi
ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle siyasal toplumsallaşma olgusu ile kitle
iletişim ilişkisinin önem kazanması, radyo ve televizyonun yaygınlaşması ve
toplumlara yoğun etkisi ile ortaya çıktığı söylenebilir.
4. Sonuç
Kitle iletişim araçlarının toplumsal sistem içerisinde insanların ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda kullanım alan yaygınlığı ve doyumunun ortaya
çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Kitle iletişim araçlarının insanların toplumsal
yapısında ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal özellikleri ile gelişen
teknolojik ve bilimsel değişimlere ve gelişimlere yararcı ve işlevsellik etkisi
ile yerinin ve öneminin ihtiyaç kadar faydacı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kitle İletişim araçlarının bireysel ve toplumsal varlığı belirleyecek birtakım
yaklaşımlara sahip olmuştur. Bu yaklaşımların en yaygın olan toplumsal
temelli kullanım ve doyum alanıdır. Kitle İletişim araçları, toplumsal sistem
bazında olgusu disiplinler arası bir anlayışla ele alınan bir bilgi alışveriş
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sürecidir. İletişim sistemleri, aynı zamanda toplumsal nitelikli bir olgu olduğu
ve toplumsal sistemin iletişim yönünde iletişimin toplumsal boyutunu ifade
eden bir kavramlardan oluştuğu sonucuna varılmıştır. Kitle iletişimi,
toplumsal iletişim olgusuna yakın görünen ve toplumsal iletişimin temel
amacı, toplumun varlığını koruma ve geliştirmek olduğu sürecidir.
Kitle iletişim araçlarını temele alan toplumsal faaliyetler, bireylerin
yaşamının önemli faktörleri olan ekonomik, siyasal, kültür ve sosyal
özelliklerdir. Bu tür faaliyetler iletişim araçlarının bireyin ve toplumun ilgi ve
gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkmasıdır. Kitle iletişim araçlarının
işlev sürecinde toplumun en çok ihtiyacı olduğu ve ulaşmak istediği bilgi,
haber ve çevresel söylemlerin olmasıdır. Toplumsal kitlelerin medya
araçlarına verdiği önem iletilerin niceliği ve niteliğinin toplumun kültürünü
yansıttığı ve toplumun kullanım ve doyumunu karşıladığı sonucu ortaya
çıkmaktadır.
Genel olarak; toplumsal sistemde kitle iletişim aracının yeri bireylerin ve
toplumun refah seviyesini yükseltmesine ve toplumun ekonomik, siyasal,
kültürel ve sosyal özelliklerine zaman bakımından ekonomiklik bakımından
kazanımlar kazandırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerin iletişim gücünü
ve kullanım alanı becerisini kazandırmıştır. Toplumsallaşma sürecinde
ülkelerin her türlü değişim ve gelişimi kitle iletişim araçlarının temel faktörü
altında gerçekleşebileceği ve bu faktörlerin toplumsal sistemi her yönüyle
etkileyebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama bildirimi
Yazar herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bildirmemiştir.
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ÖZET
Teknolojik buluşların ve gelişmenin iletişim araçlarına yansıması,
onları toplum nazarında daha önemli bir konuma yükseltmiştir. Bu gelişmeler
iletişim araçlarının özelliklerinin artmasına katkıda bulunmuştur. Ekonomik
imkânların artışı iletişim araçlarının elde edilmesini kolaylaştırmıştır.
Kitle toplumlarında, iletişim olgusu kitle kültürünün taşıyıcıları olan
kitle iletişim araçları tarafından belirlenmektedir. Bilginin ve enformasyon
teknolojilerinin gelişmesi ile toplum enformasyon toplumunun özelliklerine
sahip olmaya başlamıştır. Küreselleşme farklı tarihlerin ve kültürlerin
deneyimlerinin üst üste gelmesi olarak değerlendirilmektedir. Toplumlar
küreselleşirken, bireyler farklılaşmakta ve modern dünyaya dahil
olmaktadırlar.
Kitle iletişim araçları tarafından zaman ve mekânın tek bir çerçevede
kullanılması ve coğrafyanın öneminin azalması dünyanın her tarafında geçerli
olan bir süreçtir. Kitle iletişim araçları "küresel köy" olarak adlandırılan
olgunun gelişmesine katkıda bulunmaktadırlar. Televizyon bu araçların en
yaygın olanıdır. Bu sihirli kutunun en çok izlenen program türü ise dizilerdir.
Teknolojik gelişmelerin televizyon ve ürünlerine yansıması kültürel
değişmelere zemin oluşturur. Böylece televizyon ve dizi filmler toplum
içerisinde kültürel açıdan birtakım değişikliklerin oluşmasına sebep
olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toplum, Kitle iletişim, Sosyal değişme,
Televizyon.

ELM VƏ İNNOVATİV
TEXNOLOGİYALAR
JURNALI
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Giriş
Bütün yaradıcılığı boyu yaxşılığı, xeyirxahlığı, insanlığı
dəyərləndirən, insanları xeyirli işlər görməyə, ədalətə səsləyən Nizami
Gəncəvinin əsərləri bu gün də insanların, xüsusilə də gənclərin ideya-estetik
və vətənpərvər ruhda tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünya
ədəbiyyatı, dünya xalqları üçün mühüm əhəmiyyətini nəzərə alaraq
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 2021–ci ilin yanvar ayın
5-də sərəncam imzalamışdır.
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Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(05 yanvar 2021)
“Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə
açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın
mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin
misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub
saxlamaqdadır....
Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində
olmuşdur. Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində
xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda yüksək qiymətləndirilən
elmi-tənqidi mətni hazırlanmış, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla nəşr
edilmişdir. Nizaminin ədəbiyyatda və incəsənətdə yaddaqalan obrazı
yaradılmışdır. Mütəfəkkir şairin doğma şəhəri Gəncədə məqbərəsi, Bakıda,
Sankt-Peterburqda və Romada heykəlləri ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyi Nizami Gəncəvinin adını daşıyır. Böyük Britaniyanın Oksford
Universitetinin Nizami Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir....
2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 880 illiyi tamam olur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, qüdrətli söz və fikir ustadının
insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər
aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi
müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq qərara alıram:
1. 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan
edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Nizami Gəncəvi İli”
ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin.
İlham Əliyev. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 yanvar 2021-ci il.
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Hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur ki, şairin xatirəsini əziz
tutaraq, sərəncama uyğun olaraq öz fəaliyyəti sahəsində tədbirlər təşkil etsin,
məqalələr yazsın.
Qeyd etmək lazımdır ki, XII əsr Gəncə şəhərinin çiçəkləndiyi bir dövr
idi, qızıl dövr idi. Həmin dönəmdə şəhərdə sərkərdələr də çox olub, söz
sahibləri də.Elə söz ustalarından biri də dahi Şeyx Nİzami oldu. Belə bir
mühitdə yetişən Nizami Gəncəvi yalnız Azərbaycanda, Gəncədə, türk
dünyasında, Şərq aləmində deyil, dünya miqyasında poeziyanın zirvəsini fəth
etdi. XII əsr dünya ədəbiyyatı, dünya poeziyası səmasında Gəncədən doğan
günəş oldu. Hələ sağlığında layiqli qiymətini aldı. Eyni dövrü Nizami ilə
paylaşan böyük hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi onun haqqında demişdir:
Nizami hər sözü demiş birinci,
Qoymamış cılasız qalsın bir inci.
Əmir Xosrov Dəhləvinin bu beytində şair Şeyx Nizami haqqında bir çox
məlumatlar diqqətə çatdırılmışdır. Əmir Xosrov Dəhləvi Nizami
yaradıcılığının dünya və Şərq ədəbiyyatında yeganə, əvəzedilməz olduğunu,
ədəbiyyat zirvəsinə gedən yolda yeni cığırlar açdığını vurğulamışdır. Şərq
ədəbiyyatında ilk olaraq “Xəmsə” yaratmasına, yeni bir mövzunu-“Leyli və
Məcnun” mövzusunu ədəbiyyata gətirməsinə, yeni bir ədəbi məktəb
yaratmasına işarə etmişdir.
Nizami Gəncəvinin tam şəkildə adı Əbu Məhəmməd İlyas ibn Yusif ibn
Zəki ibn Müəyyəd şəklindədir. Şair 1141-ci ildə Qafqazın məşhur
şəhərlərindən biri olan, şairlər yurdu Gəncədə anadan olmuşdur. Azərbaycan,
hətta Şərqin farsdilli poeziyasının ən böyük nümayəndələrindən biri
olmuşdur. Və bu da bir faktdır ki, Azərbaycan şairləri farsca farslardan,
ərəbcə ərəblərdən daha gözəl şeirlər yazmış, dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə
azərbaycanlıların adlarını yazmışlar. Şeyx Nizami Gəncəvi farsdilli epik
ədəbiyyatın ən böyük romantik şairi olaraq farsdilli epik şeirə danışıq dili və
yeni bir realist stil gətirmişdir.
Nizami Gəncəvi xalq ədəbiyyatına və klassik irsə, islamın əsaslarına
dərindən bələd olmuş, zaman-zaman əsərlərində bu nümunələrdən istifadə
etmişdir. O, öz əsərlərində islamdan öncəki və islamdan sonrakı dövrdə ətraf
aləmi-cəmiyyəti təsvir edə bilmişdir. Əsərlərində yaratdığı real hadisələr, real
lövhələr həmin dövrdə və sonrakı dövrlərdə gənc yazarların yaradıcılığına
təsir göstərmiş, möhtəşəm bir ədəbi məktəb yaratmışdır.
Nizaminin romantik poeziyası fars dilinin poeziya dili kimi geniş istifadə
edildiyi bir çox ölkələrdə Azərbaycanda, Əfqanıstanda, Hindistanda,
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Pakistanda, Tacikistanda və digər ölkələrdə mədəniyyətin, ədəbiyyatın
inkişafına, formalaşmasına səbəb olmuşdur. Hafiz Şirazinin, Cəlaləddin
Ruminin, Sədi Şirazinin yaradıcılığına Nizami Gəncəvi yaradıcılığının böyük
təsiri olmuşdur.
“Xəmsə” yə daxil olan beş poeması dünya ədəbiyyatında həm mövzu
baxımından, həm də qəhrəmanların rəngarəngliyi baxımından məşhur
olmuşdur.
Bəzən şairin doğum tarixi və ya milli mənsubluğu haqqında yanlış
fikirlər də söylənilir. Şairin 1141-ci ildə doğulması barədə onun öz
əsəsrlərində, daha dəqiq desək, “Xosrov və Şirin” əsərində oxuyuruq:
Fələk yaradarkən deyib mənə şir,
Lakin bu vücudum bir yun heykəldir.
Deyiləm düşmənlə vuruşan şirdən
Yetər ki, özümlə döyüşürəm mən.
Verilmiş parçadan məlum olur ki, böyük şair şir bürcü altında
doğulmasına işarə etmişdir. Eyni zamanda Nizami Gəncəvi həmin əsər
üzərində çalışarkən 40 yaşı olmasını da diqqətə çatdırmışdır. Bunları nəzərə
alaraq deyə bilərik ki, şair hicri 535-ci ildə, miladi 1141-ci ildə 17-22 avqust
tarixlərində doğulmuşdur.
Nizami Gəncəvi elə bir dühadır ki, əsərlərinin hər bir beyti aforizmdir.
Həyatı boyu oxuyub öyrənməyə çalışan Nizami Gəncəvi:
Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz,
-deyərək elm, bilik öyrənməyə böyük əhəmiyyət verən, dünyanın bir çox
elmlərini dərindən öyrənən, doğma Gəncəni canından çox sevən şair təhsil
üçün olsa da belə, şəhəri heç vaxt tərk etməmişdir. Demişdir ki, əgər Gəncə
mənim boynuma salınmış mirvari boyunbağı olmasaydı, mən dünyanın söz
xəzinəsini əsərlərimlə fəth edərdim.
Lakin sonralar hadisələrin bu günə qədər aldığı istiqamət onu
göstərmişdir ki, heç Gəncədən çıxmasa da, Nizami Gəncəvi dünyanın söz
xəzinəsini fəth etmiş, öz əsərlərilə zirvə nöqtəsində dayanmışdır. Əsərlərində
riyazi, həndəsi, tibbi, astronomik və digər sahələr üzrə dərin biliklər verən
şairin hər kəlməsi, hər misrası, hər parçası bir məktəbdir, öyüd-nəsihətdir:
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Süleyman mülkünü sorma hardadır?
Mülkü öz yerindədir, de, Süleyman hardadır?
–beytində böyük şair ata sözü: “Süleymana qalmayan dünya kimə
qalacaq?”- kəlamını bədii dildə, özünəməxsus şəkildə ifadə etmişdir. Nizami
Gəncəvi yaradıcılığı folklorla bağlılıq cəhətdən olduqca zəngin və orijinal
sənət dünyasıdır. Yəni şairin şifahi xalq ədəbiyyatından yerində və intensiv
şəkildə istifadə etməsi onun yaradıcılığının xarakterik cəhətlərindən biridir.
Onun xalq ədəbiyyatı nümunələri ilə səsləşən hikmətli kəlamları, aforizmləri
və öyüdverici hekayələri-nağılları hərəsi bir zəngin irsdir.
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim və klassik nümunəsi olan
“Kitabi-Dədə Qorqud” əsrlərdir ki, müxtəlif dillərə tərcümə edilir, dünyanın
müxtəlif ölkələrində çəşr edilir. Şərqşünaslar tərəfindən dəfələrlə tədqiq
edilsə də, yenə araşdırmalar davam edir. Belə bir münasibət Nizaminin
yaradıcılığı, xüsusilə “Xəmsə”si üçün də mövcuddur. Nizami əsərləri,
yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqat işləri, monoqrafiyalar, məqalələr yazılmış,
Nizaminin mövzularında dəyərli poeziya, nəsr, dram, musiqi və rəsm əsərləri
yaradılmışdır (Az.KP. MK. “Azərbaycan müəllimi”, N7, 24 yanvar, 1979).
Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ən mühüm cəhəti onun xəlqiliyidir.
“Xalq Nizaminin nəzərində həyatın ən yaxşı, ən işıqlı tərəflərini, kamal və
ədaləti, bütün tərəqqipərvər qayələri təmsil edən yeganə ülvi bir qüvvədir”
(S.Vurğun. əsərləri, VI cild, Bakı, Elm nəş. 1972 s.46).
Demək olar ki, Nizamiyə qədər Şərqdə heç bir yazıçı, şair xalqın həyat
və məişətini, adət və ənənələrini, ümid və arzularını Nizami kimi ölməz və
bədii şəkildə obrazlarda ümumiləşdirə bilməmişdir. Xəlqilik Nizami
yaradıcılığının əsas xüsusiyyətidir və xəlqiliyin əsas tükənməz qaynağı
xalqdır, xalqın həyatıdır. Folklor da xalq yaradıcılığı olduğu üçün şairin
əsərlərinin əsas enerji qaynağı olmuşdur. Nizaminin əsərləri folklorla yazılı
ədəbiyyatın əlaqəsinin əyani sübutudur. Folklorizm Nizami poeziyasının
ideya-bədii mayası, dəyişməz bədii xüsusiyyətidir. Bu cəhət şairi
dahiləşdirən, onun ədəbi irsinə olan tükənməz maraq və ədəbi meylin ideyaestetik əsasıdır (N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının ümumtəhsil
məktəblərində tədrisi məsələləri. Bakı.Maarif. 1987. s.96).
Ümumiləşdirərək belə bir fikir söyləmək mümkündür ki, Nizami
yaradıcılığını digərlərindən fərqləndirən bir əsas cəhət onun əsərlərinin atalar
sözləri timsalı olan aforizmlərlə zəngin olmasıdır. Həmin aforizmləri şairin
doğulub böyüdüyü və heç bir zaman tərk etmədiyi Gəncə şəhərinin hər
yerində görmək mümkündür. Yollar boyu qədim şəhərin divarlarında,
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meydan və parklarda, hətta dahi şairin məqbərəsində belə onun aforizmlərinə
rast gəlirik.
Şəirin məqbərəsində divarlara həkk olunmuş aforizmlər diqqəti cəlb edir:
1)Gəncəm-Babilim mənim Harutu yandırmada,
Ən uzaq ulduzu da Zöhrəm nurlandırmada.
2) Keçir öz ölkəmdə mənim hər günüm,
Qaçmaram, bağlıdır arxamla, önüm və s.
Bu və digər aforizmlər insanları baş verənlərdən dərs almağa, nəticə
çıxarmağa səsləyir. Şair şahlara, ulu xaqanlara nəsihət verir, onları ədalətli
olmağa, xalqla yaxşı davranmağa səsləyir.
Bir neçə söz də Nizami Gəncəvinin məqbərəsi haqqında demək istərdim.

Hazırda Gəncənin girəcəyində mövcud olan məqbərənin (2-ci şəkil)
yerində əvvəllər gördüyünüz məzar (1-ci şəkil) olmuşdur. Məqbərəyə hər
tərəfdən qalxan pilləkənlərin sayı beş-beşdir. Məqbərənin kənarlarındakı
yarımdairəvi çıxıntıların sayı da beşdir. Həmin beş rəqəmi dahi şairin beş
poemasına- “Xəmsə”sinə işarə edir.
Nizami Gəncəvi Uca Tanrının Azərbaycan xalqına, türk dünyasına bəxş
etdiyi qeyri-adi simalardan biridir. Bu səbəbdən də şairin həyatı, yaradıcılığı
haqqında xalq arasında əfsanələr dolaşmaqdadır. Belə əfsanələrin birində
deyilir ki, şairin sevimli həyat yoldaşı da həmin məqbərədə, həmin yerdə
uyuyur. Başqa bir əfsanədə deyilir ki, həmin ərazidə məzarlar olmuş, Kürün
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suyu daşarkən digər məzarları yuyub aparmış, lakin Şeyx Nizaminin
məzarına xətər toxunmamışdır.
Məqbərənin arxa tərəfində böyük şairin valideynlərinin sərdabəsiməzarları yerləşir.

Ərazidə yaradılmış süni gölün kənarında, Gəncə şəhərinin arxitekturası
üçün xarakterik olan qırmızı kərpicdən tikilmiş bu sərdabədə dahi şairin həm
atası, həm də anası uyuyur: atası Yusif və anası Rəisə xanım.
Məqbərə kompleksinin ətrafında geniş, açıq səhnə-meydan yerləşir.
Səhnənin ətrafını Nizami Gəncəvinin əsərlərinin fraqmentlərini əks etdirən
heykəllər bəzəyir. “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”,
“Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə” əsərlərinin qəhrəmanları arasında, mərkəzi
yerdə şairin özünün heykəli qoyulmuşdur. Daha dəqiq desək, DAHİ ŞAİR
yazdığı əsərləri ilə, qoyub getdiyi ədəbi irsi ilə özünə ürəklədə, qəlblərdə,
bütün dünyada əbədi heykəl yaratmışdır.
“Dahilər dahisi və ensiklopedik zəka sahibi Nizami Gəncəvinin misilsiz
sənət örnəyi olan “Xəmsə”si sirləri tamam açılmamış bir planeti xatırladır.
Bu planetin kəşfi bütün yüzillikləri və nəsilləri məşğul edəcəkdir” (12.s. 28).
Göstərilən fikirlər bir daha sübut edir ki, Böyük şairin misilsiz
yaradıcılığı əsrlərdir dünya oxucusunun diqqətini cəlb etdiyi kimi, müxtəlif
istiqamətlərdən araşdırmalara da cəlb edilmiş və yenə də edilməkdədir. Bu
yazıda bizim əsas məqsədimiz Nizami Gəncəvinin yalnız ədəbiyyat sahəsində
deyil, digər dünyəvi elmləri də dərindən bildiyini və dünya oxucusuna bu
elmlərlə bağlı verdiyi mesajlara diqqət yetirməkdən ibarətdir. Şairin
coğrafiya, kimya. Fizika, astronomiya, həndəsə və digər elmlərlə bağlı
fikirlərini, ideyalarını bədii əsərlərində ifadə etməyə nail olmuş, özünü
dünyanın elmli, bilikli bir şəxsiyyəti kimi təqdim edilməyə nail olmuşdur. Bu
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isə onu deməyə əsas verir ki, ədəbiyyat, poeziya dərslərindən başqa, yuxarıda
saydığımız elmlərin tədrisi zamanı da Nizaminin əsərlərindən istifadə etmək
mümkündür, hətta vacibdir. Bu cür nümunələrdən, şairin elmi
düşüncələrindən istifadə edilməsi gənc nəslin həyata baxışlarının, elmi
fikirlərinin formalaşması və möhkəmləndirilməsi, eyni zamanda Böyük Şairə
gənclərin münasibətlərinin formalaşması baxımından olduqca dəyərlidir.
Məlum məsələdir ki, fizikanın bir elm kimi cəmiyyətin həyatında rolu
əvəzsizdir. Kainatın quruluşu, Yerin ölçüləri, Yerin Günəş ətrafında və öz
oxu ətrafında hərəkət etməsi, Yer planetinin daxili strukturu, atmosfer
təbəqələri və onlarda baş verən təbii hadisələr, təbiətin mühafizəsi kimi
məsələlərə şairin əsərlərində geniş yer verilmişdir. “Nizami poemalarında,
müasir elmi dildə desək, diyarşünaslığa, ölkəşünaslığa, yerşünaslığa,
toponimikaya, qitələrin fiziki coğrafiyasına, biocoğrafiyaya, ekologiyaya,
ətraf mühitin mühafizəsinə dair zəngin elmi – bədii mülahizələr və
ümumiləşdirmələr vardır. Nizami Gəncəvi müasir Azərbaycan coğrafiya
elminin ilk özülünü qoymuş coğrafiyaçı alimdir. Məhz buna görə də dahi
şairin coğrafi görüşləri xüsusi tədqiqat obyekti olmalıdır” (10).
ADR-in qurucularından biri olan M.Ə.Rəsulzadə Nizami Gəncəvinin
böyük bir şair olmaqla yanaşı, həm də bir coğrafiyaçı alim olduğunu qeyd
edərək yazmışdır: “Nizaminin coğrafiya sahəsində göstərdiyi peyğəmbərlik
bir sıra avropalı müəlliflər tərəfindən qeyd olunmuşdur. Bertelsə görə,
Nizami Nil çayının mənbəyini, yalnız təqribən XIX əsrdə təsbit edilən bir
yerdə təsəvvür etmişdir” (13).
Araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, Şairin “Xəmsə”sində coğrafiyaya
dair kifayət qədər elmi, dərin fikirlər vardır. Məsələn; şair “Xəmsə”də Yerin
kürə formasında olduğunun elmi izahını vermiş və bunu yerin fırlanma
hərəkətilə bağlamışdır:
Bu kürə şəklində yalnız yer deyil,
O xətt ki hərlənir, yuvarlaqdı bil (5,18).
Əsərdə Nizami Gəncəvi yunan alimi Ptolomeyin geosentrik
nəzəriyyəsini şərh etmiş və eyni zamanda onu müdafiə etmişdir. Ptolomeyin
bütün planetlər mərkəzdə olan yerin ətrafında fırlanır nəzəriyyəni əks etdirən
“Almaqesta” əsərinə istinad etmiş və həmin əsəri “Xosrov və Şirin” əsərində
xatırlamışdır:
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Həndəsə elmində xarüqə açar,
“Məcəsti”, “İqlidis” sirrini açar (3. s. 17).
Nümunədə qeyd edilən “Məcəsti” Ptolomeyin əsərinin Şərq
ədəbiyyatındakı adıdır. Yerin daxili quruluşu, Yer qabığına təsir edən
endogen və ekzogen proseslər, vulkanlar və zəlzələlər haqqında “Xəmsə”də
dəyərli fikirlər vardır.
Hələ səkkiz əsr bundan öncə şairə məlum idi ki, yerin dərin qatlarında
odlu kütlə-maqma vardır və həmin odlu kütlə yuxarıya doğru hərəkət edir,
vulkan püskürmələrinə səbəb olur:
Od bir kiçik dəlik tapmasa, hökmən
Yarıb çıxar çölə yerin təkindən (2.s.224).
Şair Yer qabığının inkişafına təsir edən endogen proseslərdən olan
zəlzələnin, ekzogen proseslərdən su və küləyin rolunu xüsusilə
qiymətləndirərək yazmışdır:
Torpaqdan nə qədər xərc alsa rüzgar,
Aldığı torpaqla çuxur doldurar.
Bundan aldığını ona verərək,
Aldığı mayanı qaytarar külək.
Bu çat-çat yerlərə diqqətlə bir bax,
Torpaqdan qurulmuş bu yerlər ancaq.
Gah zəlzələ qopar, gah sellər axar,
Torpaq tuta bilməz bir yerdə qərar.
Zəlzələ batırar, su yuyar onu,
Sonra düzəngaha çevrilər sonu (5).
Nümunədən aydın olur ki, filosof-alim bir neçə poetik misrada yer
qabığında baş verən dəyişikliklərdə zəlzələnin əhəmiyyəti ilə birgə, su ilə
küləyin yaratdığı erroziyanın (paslanma, çürümə), denudasiyanın (suxurların
parçalanması) və akkumliyasiya (dağılmış suxurların təbii yolla toplanması)
hadisələrin mahiyyətini açmış, poetik bir dillə təsvir etmişdir.
Təbii fəlakətlərdən biri olan zəlzələlərdən bəhs edən şair 1139-cu ildə baş
vermiş Gəncə zəlzələsini də Nizami Gəncəvi “İsgəndərnamə” əsərində ürək
ağrısı ilə təsvir etmişdir:
Qopdu bir zəlzələ, göyü oynatdı,
Şəhərlər dağılıb yerlərə batdı.
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Dağ – daş sarsılaraq qopub uçanda
Fələk toz altında qaldı bir anda...
Fələk zəncirinin həlqələritək
Yerin də bəndləri ayrıldı tək-tək.
Azdı yollarını gur axan sular,
Dağlar çırpışmaqdan bitab oldular.
Heç bir göz səlamət qalmadı inan.
Matəm sürməsinə qərq oldu cahan
O qədər xəzinə batdı o gecə,
O şənbə gecəsi yox oldu Gəncə... (5,71).
Göstərilən nümunədə Şair Gəncə zəlzələsinin dəhşətlərini bədii-poetik
şəkildə anlatmaqla yanaşı, onun tarixi, həftənin şənbə günü baş verməsini də
yaddaşlara köçürmüşdür. Həmin zəlzələ nəticəsində parçalanmış dağlar Ağsu
çayının qarşısını kəsmiş və onlarla göllər yaranmışdır ki, bu göllərdən ən
gözəlləri və böyükləri olan yeddi göl məşhur olmuşdur: Göygöl və Maralgöl
də onlardandır.
Nizami Gəncəvinin coğrafi elmi bilikləri müstəvisində kainatın
mövcudluğunu şərtləndirən əsas dörd ünsür və onların yaranması haqqında
fikirləri də maraqlıdır. Şairin fikrincə, ilk növbədə, od yaranmışdır:
Göyün gərdişindən od oldu aşkar,
Od hərəkət edən qüvvədən doğar (səh.24)
Şairin fikrincə, odun artması nəticəsində hava təbəqəsi yaranmışdır:
Odun qüvvəsindən hava yarandı,
Hava istilikdən od kimi yandı (səh.25).
Digər təbəqələrin yaranma ardıcıllığını dahi şair-mütəfəkkir müasir elmi
mühakiməyə yaxın bir formada ifadə edir:
İldırım buxardan ayırdı odu, Ondan rütubətli hava doğuldu.
Suyun qatılığı getdikcə artdı, Həmin qatılıqda yeri yaratdı.
Cövhərlə yerbəyer olduğu zaman,
Təbiət qoynunda yarandı cahan (14, 495 – 496).
Coğrafi məlumatlara görə, coğrafi təbəqə və onun tərkib hissələri olan
litosfer, atmosfer, hidorsfer, biosfer altı əsas təbii ünsürdən – onların qarşılıqlı
təsir və əlaqəsindən yaranmışdır. Həmin ünsürlərin (süxur, torpaq, hava, su,
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bitki, heyvan) hamısı və onların qarşılıqlı əlaqədə inkişafı dahi şairin
“Xəmsə”sində, xüsusilə, “İsgəndərnamə”də öz parlaq əksini tapmışdır.
Məsələn, “İsgəndərnamə”də oxuyuruq: Onlardan birinci – işıqlı oddur,
Dünyanın ən yüksək tağı da odur. İkinci – küləkdir, hərəkətdədir, Hərəkət
etməzsə, bilinməz nədir. Üçüncü – sudur ki, təravət verər, Hər şeyə gözəllik,
lətafət verər. Dördüncü – torpaqdır tapdayır əyyam, Tapdanan köksündən toz
qalxır müdam... Qatdı bir – birinə onları həyat, Yaratdı bunlardan bitki,
nəbabat Bitki də başqa cür artdı, dirçəldi – Cürbəcür heyvanlar vücuda gəldi...
(3.s,496).
Nəticə
Yuxarıda söylədiklərimizdən və verilmiş nümunələrdən belə bir
nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Nizami Gəncəvi yalnız öz dövrünün deyil,
bütün dövrlərin qeyri-adi istedada, biliklərə malik nadir elm adamlarından
biri olmuşdur. Yalnız araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, şairin bilikləri
yalnız coğrafiya sahəsinə aid deyil, digər elmi-biliklərini də təkrar-təkrar
öyrənməyə ehtiyac vardır. Və sonda onu da qeyd etmək lazımdır ki,
söylənilən bir çox yanlışlıqlara baxmayaraq, Şeyx Nizami Gəncəvi Dahi
Azərbaycan-türk şairidir.

Açıqlama bəyanatı

Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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SUMMARY
Nizami Ganjavi, one of the geniuses of Azerbaijani and world
literature, was born in Ganja, one of the ancient cities of Azerbaijan. The work
of Nizami Ganjavi, who highly values justice, kindness and diligence in his
work, and calls people to do good deeds, is one of the main sources in the
ideological, aesthetic and patriotic education of people and youth. Taking into
account the importance of world literature and the peoples of the world, the
President of the Republic of Azerbaijan signed a decree on the celebration of
the poet's jubilee in January 2021. According to the decree, the poet's jubilee
events will be celebrated throughout the year. Anniversary events of the Great
Poet are being held in the main cities of Azerbaijan, Baku, Ganja, various
cities of Turkey and Bursa. The events will continue.
One of the main features that distinguishes Nizami's work from others is
that his works are rich in aphorisms that represent proverbs. These aphorisms
can be seen everywhere in Ganja, where the poet was born and grew up and
never left. Along the roads, we come across his aphorisms on the walls of the
ancient city, squares and parks, and even in the tomb of the great poet.
Nizami Ganjavi is one of the extraordinary figures given by the Almighty
God to the people of Azerbaijan and the Turkic world. For this reason, legends
about the poet's life and work are circulating among the people. One of such
legends says that the poet's beloved wife also sleeps in the same mausoleum.
Another legend says that there were graves in the area, other graves were
washed away when the Kura River overflowed, but the tomb of Sheikh
Nizami was not endangered.

Keywords: Poet, genius, poetry, world, lyrics,literature
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Giriş
İletişim, insanın tarihsel sürecinde ortaya çıktığı andan itibaren, doğası
ve gelişimi itibariyle hem insani bir türsel özelliğe hem de toplumsal bir
varoluşa ve ilişkilenme biçimine işaret etmektedir. Toplumsallık, bir insani
etkinlik olarak iletişime içkindir ve iletişim ancak toplumsallıkla anlam
bulmaktadır. İletişim anlayışı ve iletişimin kitleselliği hem maddi ve hem de
tarihsel bir niteliğe sahip olmaktadır. Bu bakış ile yola çıkarsak modern
toplumlarda iletişimin, araçları, altyapısı, içeriği, kurumsal yapısı ve idare
etme mekanizmaları ile oldukça sistemleştirilmiş siyasi bir alan olarak
düzenlendiğini ifade edebiliriz. İletişimin uluslararası anlayışıda bu
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özelliklerden bağımsız müstakil değildir. Tarihsel süreçteki ekonomi ve
siyasi her dönüşüm zamanı iletişimin hem ulusal hem de uluslararası
niteliğini ve düzenlenişini de doğrudan etkilemektedir. Kablo hatları ve
telgrafın ortaya çıkması ile bunların kullanılma amaçları ve biçimlerini
hatırlamak yeterli olacaktır. İlletişimin hakemliği ve idüzeni o tarihten
bugüne neredeyse aynı siyasi ve iktisadi saikler ile yapılandırılmaktadır.
II. Dünya Savaşından sonra iletişim yeni bir boyut kazanmıştır. Aynı
zamanda çağdaşlaşmağa doğru yön alan savaş araçları ile birlikte savaşların
kazanılmasında da etkinlik kazandığı ortaya çıkmış oldu. Özellik ile savaş
alanında yaşanan gelişmelerin arka cepheye büyük etkisi olduğu daha iyi
anlaşılmış oldu. 1980’lerlde ise “iletişim hakkı” kavramıda ortaya çıkmaya
başladı. İletişim, ekonomi, politik ilişkiler, uluslararası diplomatik ilişkiler
fikirleri etkilemeye başladı. Bu gelişmeler aynı zamanda uluslarası haber
akışında yeni aktörlerin ortaya çıkmasına ve eski iletişim aktörlürinin
güçlenmesine neden oldu. Uluslararası iletişimde de yeni bir süreç doğmaya
başlamış oldu.
2. Yeni Enformasyon Düzeni ve İletişim
1960’lardan itibaren enformasiyon ve iletişim giderek önem
kazanmaktaydı. Buna paralel olarakta dünya genelinde de bu kavramların
ortaya çıkardığı eşitsizliklerde ortaya çıkmaktaydı. Bu alanda yeni bir hiz
ortaya çıkmıştır. Tüm bu yaşananların temelinde İkinci Dünya Savaşı
ardından azatlığını kazanan eski sömürge altında olan ülkeler, “Bağlantısızlar
Hareketi” çatısıyla uluslararası alanda örgütlenmeleri ve bu hareketle
dünyadaki ekonomik düzenin ve enformasyon akışının eşitsizliğine dikkat
çekerek buna dair bir dizi talep geliştirmeleri yatmaktadır. 1970’lerdeki
uluslararası düzen, soğuk savaşın devam ettiği ve üçüncü dünya ülkelerine
dair tartışma ve taleplerin, ekonomik ve siyasal anlamda dünyanın ana
gündemlerinin başında geldiği bir atmosferle tanımlanabilir.
Bu atmosferde Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni düşüncesi
Ansah’ın belirttiği gibi, siyasal olarak bağımsızlığına kavuşan üçüncü dünya
ülkelerinin, ekonomik ve diğer alanlardaki kaynakların sömürgeci devletler
tarafından kullanımı ve kontrolündeki dengesizlikleri giderme ve çözümler
arama yönündeki müdahaleleri ile ortaya çıkmıştır (Ansah, 1991: 202). Yeni
bir Dünya Ekonomik Düzeni kurulmasını talep eden bağlantısızlar hareketine
mensup ülkeler, buna bağlı olarak bir Uluslararası Enformasyon Düzeni’nin
de kurulmasında hem ısrarcı hem de öncü olmuşlardır. Yeni bir iletişim
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düzeni kurma önerisi 1974’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ortaya
atılmış olan Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen (NIEO) kavramından hemen
sonra (1976) dile getirilmiştir ve Yeni Dünya Ekonomik Düzeni talebi ile
Enformasyon Düzeni çabaları arasında sıkı bir ilişki vardır. Uğur
(1991:241)’un belirttiği üzere, azgelişmiş ülkeler dünya ekonomik sisteminin
işleyişinin, azgelişmişleri gelişmiş ülkelere bağımlı kılan ilişkileri
güçlendirici yönde olduğunu belirtmişler ve uluslar ötesi ekonomik güçlere
karşı siyasal tavır konulmasını talep etmişlerdir. NWICO’yu bu arayışların
bir uzantısı olarak düşünmek mümkündür.
3. Dağlık- Karabağ Sorunu ve İşgal
Kökenlerinin birkaç yüzyıl öncesine dayandığı Dağlık Karabağ Sorunu;
20 Şubat 1988’de, Azerbaycan’a bağlı bulunan Dağlık Karabağ Otonom
Vilâyeti (DKOV) yerel konseyinin 110 üyesinin Ermenistan’a bağlanma
yönünde karar alması ile tetiklenip 1992’de Azerbaycan ile Ermenistan’ı
savaşa sürükledi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben Güney Kafkasya
halklarının bağımsızlık mücadelesi verdiği süreçte Ermenistan, Dağlık
Karabağ’ın da dâhil olduğu Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisine
tekabül eden bölgeyi işgal etti. İki ülke 1994’ün ilkbaharında Rusya’nın
arabuluculuğu ile ateşkes imzalamış olsa da sadece ateşkes anlaşması
imzalandığı için savaş hâli durumu devam etmektedir. Azerbaycan’ın, Dağlık
Karabağ dâhil 7 ayrı bölgesi o günden bu yana Ermenistan işgali altında.
Günümüzde söz konusu sorun, uluslararası kurumların aracılığında çözüm
beklemektedir.
Güney Kafkasya’da 4 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Dağlık
Karabağ (Yukarı Karabağ), Azerbaycan’ın bir parçası olarak kabul edilen
eski Karabağ vilâyetinin yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır.
18. yüzyıl sonlarına doğru Güney Kafkasya bölgesinde Türk
aşiretlerinden Saraçlı boylarının idaresi altında olan Karabağ Hanlığı İran
tehdidi karşısında, Rusya’dan yardım isteyerek Mayıs 1805’te Gence’de
yapılan Kürekçay Anlaşması ile Rus idaresine bağlanmayı kabul etti. 1828
yılına gelindiğinde ise İran ile Rusya arasında imzalanan Türkmençay
Anlaşması ile Rusların bölgedeki hakimiyeti pekiştirilmiş oldu. Osmanlı-Rus
savaşının sonunda imzalanan 14 Eylül 1829 tarihli Edirne Anlaşması ile
Osmanlı Devleti tarafından da bu durum kabul edildi.
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4. 20. Yüzyılda Sistematik Saldırılar
Karabağ üzerindeki çatışmanın tarihî kökenleri bahsettiğimiz gibi 19.
yüzyıla dayansa da esasen 20. yüzyıl başında Ermeniler ile Azerbaycan
Türkleri arasında çıkan toprak paylaşımı mücadelesine dayanıyor.
1905-1907 yıllarında Ermeniler tarafından Azerbaycan Türklerine karşı
geniş çaplı kanlı eylemler gerçekleştirildi. Bakü’de başlayan vahşice eylemler
Azerbaycan’ın tüm bölgelerine ve bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti sınırları
içinde kalan Azerbaycan Türklerinin yaşadığı köylere kadar yayıldı. Yüzlerce
yerleşim birimi yakılıp yıkılarak haritadan silindi, binlerce sivil vahşice
katledildi.
Rusya’da 1917 yılında gerçekleşen Şubat ve Ekim ihtilallerinden istifade
ile Bolşevizm bayrağı altında toplanan Ermeniler, 1918 yılı içerisinde Bakü
Eyaleti’nde yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı etnik kimliklerinden dolayı
kitlesel kırım uyguladı. Azerbaycan’ın Şirvan, Karabağ, Zengezur, Nahçıvan,
Lenkeran ve diğer bölgelerde bu vahşi kırım faaliyetleri sistematik olarak
devam etti. Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve yine aynı
dönemde Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. 1919 yılının
sonlarında ve 1920’nin yazında Zengezur’da Ermeni-Taşnak silahlı haydut
çeteleri sivil Azerbaycan Türk nüfusuna karşı baskınlar ve toplu katliamlar
yaptılar. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Şuşa’da Ermenilerin
haince saldırılarının en dehşetlisi 22 Mart 1920’de Azerbaycan halkının
Nevruz bayramını kutladığı günde yaşanmıştır. Bu vahşi olay Azerbaycan’ı
işgal etmeye hazırlanan Bolşeviklerin isteği üzerine vuku bulmuştur. 30
Kasım 1920 tarihinde Zengezur kazasının batısı Ermenistan tarafından ilhak
edilmiştir. Bunun sonucunda Nahçıvan bölgesi Azerbaycan’ın ana karasından
ayrı kalmıştır.
Bu olayları takiben Azerbaycan ve Ermenistan 1922’de Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’ne katılmak durumunda kaldı. SSCB
tarafından 1923’te Karabağ’a, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne
bağlı otonom bölge & vilâyet statüsü verildi. Başlangıç itibariyle
kabullenilmiş görünen ancak özünde Ermeniler tarafından benimsenmeyen
bu karar sonrası sorun varlığını korudu. Bu noktadan sonra SSCB’ne rağmen
Azerbaycan SSC’ne karşı kitlesel bir faaliyet yürütemeyeceklerini anlayan
Ermenistan SSC daha küçük ölçekli saldırılara yöneldi. Yaklaşık 70 yıl
devam eden Sovyet hakimiyeti döneminde küçük çaplı saldırılarla
Ermenistan SSC topraklarını Azerbaycan SSC toprakları üzerinde genişletti.
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Planlı ve amaçlı yürütülen politikalar sonucunda 1918-1920 yıllarında 114
bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip Azerbaycan’ın Sovyet rejimi
döneminde 86,6 bin kilometrekareye kadar gerilediği görülmektedir.
Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin, Azerbaycan SSC
yönetiminden duydukları rahatsızlığı zaman zaman gündeme getirmelerine
rağmen, Sovyet sisteminin durma noktasına geldiği 1980’lerin sonuna kadar
statüko nispeten korundu. Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail
Gorbaçov’un tıkanan sistemin önünü açmak için 1985’te başlattığı açıklık
(glasnost) ve yeniden yapılanma (perestroika) süreciyle beraber,
Kafkasya’nın bütün sorunlu alanları gibi Dağlık Karabağ da tekrar gün ışığına
çıktı.
5. Uyuşmazlık Yılları: 1988- 1992
1988-1992 arası dönem uyuşmazlıklar süreci olarak kabul edilmektedir.
Sovyet dönemi öncesinde Ermeniler Dağlık Karabağ’da azınlıkta iken Sovyet
döneminde gerçekleştirdikleri sistematik göçlerle, 1988’de nüfusun yaklaşık
yüzde 75’ini oluşturur hâle geldiler. Mihail Gorbaçov’un başlattığı yeniden
yapılanma sürecinden Ermeniler de istifade etmek istedi. Bunun sonucunda,
Sovyetler Birliği içinde Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölge olan Dağlık
Karabağ’ın Ermeni çoğunluğundaki parlamentosu, 20 Şubat 1988’de 110
üyesinin oyu ile Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birleşme kararı
aldı. 1989 yılında, Kremlin, Dağlık Karabağ’ın bu kararını geri çevirip,
bölgeyi yeniden Azerbaycan’a bağladı. Sovyetler Birliği’nin dağılmaya
başladığı 1991 yılı sonunda, otorite boşluğunu fırsat bilen Ermeniler bu kez
de Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını ilan ettiler. Bu durum Dağlık
Karabağ’da, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devam eden silahlı
çatışmaların da fitilini iyice ateşlemiş oldu.
20 Kasım 1991’de Azerbaycan hükumetinin ü yelerini (Devlet Sekreteri
Tofig İ smayılov, Başbakan Yardımcısı Zü lfü Hacıyev, İ çişleri Bakanı
Mehemmed Esedov, Başsavcı İsmet Qayıbov), adalet ve güvenlik
yetkililerini, iki Rus generali, Kazak ve Rus gö zlemcileri (Kazakistan İ çişleri
Bakan Yardımcısı Sanlal Dasumoviç Serikov ve diğ erlerini), ayrıca ü nlü
gazetecileri taş ıyan helikopter Ermenilerin kontrolü ndeki bö lgeden açılan
ateş ile dü ş ü rü ldü. Gerçekleş tirilen saldırıda 20 kişi hayatını kaybederken
barış gö rü ş meleri ve ateş kes sü reci baltalanmış oldu.
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6. Il. Dağlık- Karabağ Savaşı: 27 Eylül 2020-10 Kasım 2020
27 Eylül 2020’de Dağlık Karabağ sorunu hızlı ve yeni bir gelişme ile
Azerbaycan harp tarihine altın harfler ile yazılmaya başladı. 27 Eylül sabahı
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine
yapılan füze saldırıları ile bölgede ciddi hareketlilik başlamış oldu. Özellikle
çocuklar ve çok sayıda sivilin öldürülmesi Azerbaycan ordusunu harekete
geçirmiş oldu. Azerbaycan çağdaş bir orduya sahip olup, modern askeri araçgereçler ile donatılmıştır. Azerbaycan 30 yıla aşkın bir süredir işğal altında
bulunan Karabağ bölgesinin düşman askerlerinden temizlenmesi amacı ile
uzun yıllar boyunca ciddi hazırlıklar içerisindeydi.
Dünya petröl pazarında önemli bir paya sahip olan Azerbaycan, yapmış
olduğu tüm siyasi ve politik ilişkilerinin başına da Dağlık Karabağ sorununu
koymaktaydı. Elde ettiği tüm devlet gelirlerinin büyük bir bölümünü askeri
araçlara yatıran Azerbaycan devleti, bununla paralel olarak da hukuk savaşı
vermekteydi.
Uzun yıllar boyunca Dağlık Karabağ sorunun çözümünde barış anlayışını
savunan ülke, lobiçilik alanında da ciddi çalışmalarından taviz
vermemekteydi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamakta olan 40 milyona
aşkın Azerbaycan türkleri diaspora alanında da bu sorunun tüm dünyaya
duyulması amacı ile büyük bir çalışma içerisinde bulunmaktaydılar. Uzun
yılların emeği ve yapılan çalışmaların sorucu olara Azerbaycan Dağlık
Karabağ ve çevresinin azatlığa kavuşturulması için vermiş olduğu yılların
emeğini, yapmış olduğu başarılı çalışmalar ile sonlandırmış oldu. 10 Kasım
2020 yılında yapılan üçlü: Azerbaycan, Rusiya ve Ermenistan katılımı ile
sözleşmeleri uygulamaya koydurmuş oldu. Bu 44 günlük çatışmalarda ülke
3000 civarında kayıp vermiş olsada işğal altında bulundurulan topraklarının
6/5-ne sahip olmuş oldu.
7. II. Dağlık Karabağ Savaşının Kazanılmasında İlham Aliyev’in
Basına Yansıyan Demeçleri
Azerbaycan Cumhur Başkanı İlham Aliyev savaşın başladığı 27 eylül
2020 tarihinden itibaren aktif olarak ulusal ve uluslararası basın kuruluşları
ile sık-sık temas içerisinde oldu. Özellik ile neredeyse her gün başta BBC,
CNN İnternational, El-Cezire, Anadolu Ajansı olmakla haber ajansları ile
temas içerisinde oldu. Uluslararası televizyon kanalları ile birlikte Türkiye
TV kanallarında da özel röpörtajlar veren İlham Aliyev kullanmış olduğu
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söylemler ve açıklamalar uluslararası hukuka ve somut delillere dayandı.
Bunların yanı sıra ülke içerisinde halkın savaş modunun yükseldilmesi, birlik
ve beraberliğin korunması adına da ciddi temaslar içerisinde oldu.
Azerbaycan Cumhuriyetinde milli ruhun had safada olduğu, TürkiyeAzerbaycan birliöinin en önemli örnekleri yaşandı. Halk toplu olarak
Cumhurbaşkanına inam ve irade sergilemiş oldu. Bu iradeye dayanan İlham
Aliyev cumhurbaşkanı olarak siyasi bir irade sergilemiş oldu.
Azerbaycan halkı bu kadar yüksek milli ruh içerisinde iken Ermenistan
devletinde iste büyük hayel kırıklığı ve siyasi kavus yaşanmaktaydı. Baş
Bakan paşinyan başkanlığına ordu yenilgiye uğramış, 30 yıldır işğal ettikleri
topraklar Azerbaycan ordusu tarafından azad edilmekteydi.
8. II.
Dağlık
Karabağ
Savaşında
Uluslararası
Kuruluşlarının Tutumu: Sputnik Haber Ajansı Örneği

Medya

27 Eylül 2020 yılında Dağlık Karabağ bölgesinde savaşın başlamasını
tetikleyen olay Azerbaycan Terter kasabasında yaşayan sivil halka karşı
fırlatılan füze olmuştur. Sabah 06:00-sularında atılan füze lise öğrencileri ve
köyde bulunan bazı evlere hisabet etmiş oldu. Bu saldırıların ardından
Azerbaycan ordusu savaş alarmına geçerek hızlı bir şekilde cevap ateşleri ile
Ermeni mevkilerini ateşe tutmaya başlamıştır.
Devlet başkanı sayın İlham Aliyev operatif bir şekilde ülkede savaş hali
ilan edilmesi için Azerbaycan Parlamentosunu göreve çağırmış ve kısa
zamanda ordu birliklerini düşmanın işğal ettiği bölgelere doğru hareketi
konusunda emir vermiştir. Elbette tüm bunlar ile birlikte ülkede ciddi
çalışmalar başlamış ve halk-devlet-ordu birlikte harekete geçmiştir. İlham
Aliyev siyasi irade segrileyerek Azerbaycan halkının birlik ve beraberlik
içerisinde hareket etmesini sağlamış ve dünyanın çeşitli ülkelerinde
yaşamakta olan milyonlarla Azerbaycan türkü kendi devletlerini
desteklemişlerdir.
Kısa zaman içerisinde Azerbaycan topraklarında yapılan sivillere karşı
saldırıları başta Türkiye haber ajansları dünyaya duyurmuş bölgede yaşanan
gelişmeleri objektif bir haber anlayışı ile sunmaya başlamışlardır. En kısa
zaman içerisinde başta Anadolu ajansı ve Türkiye TV kanalları bölgeden
canlı yayınlara başlamıştır. Tüm bu yaşananlar ile birlikte haber marafonu
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başlamış dünya kamuoyununu doğru bilgilendirme amacı ile çalışmalar
başlamıştır.
Bölgede bulunan çok sayıda Türkiye basın-yayın kurluşları ile bilikte
dünya iletişim sektöründe önemli etkisi olan yabancı basın kurluşlarıda haber
servislerine başlamış oldular. 30 yıl içerisinde Dağlık Karabağ işğali ile ilgili
tutumunu değiştirmeyen ve Azerbaycan topraklarında zaman-zaman
sivillerin ve çocukların ölümüne suskun kalan bazı yabancı medya kurluşları
yine aynı tutumda haberler yaparak farklı algılar uyandırmaya devam
etmekteydi.
Sputnik Haber Ajansı, 10 Kasım 2014'te Rusya hükûmeti'nin sahip
olduğu Rossiya Segodnya tarafından kurulan Moskova merkezli uluslararası
medya kuruluşu olarak dünya habercilik tarihine girmiş oldu. Sovyetler
Döneminden beri aslında alanda var olan Rusya Dış İstihbarat merkezinin
kitle iletişim aracı olarak kabul edilen Sputnik uzun yıllardır piyasada olan
amma yeni bir imaj ve anlayış ile sunulan kitle iletişim aracı olarak
pazarlanmaya başlamış oldu. Kısa zaman içerisinde dünyanın farklı
bölgelerinde ofisler açan Sputnik faaliyetde olduğu ülkelerde özellik ile
Rusya büyükelçiliklerinin bir departmanı olarak faaliyet sürdürmektedir.
Günümüzde Sputnik, yayınlarını 34 ülkeyi kapsayan 130 şehirde, günde
toplam 800 saatin üzerinde internet sitesinden ve radyo istasyonlarından
yapar. Radyo yayınlarını FM, dijital DAB/DAB+ (Dijital Radyo Yayıncılığı),
HD-Radyo gibi formatlarla yaparken, mobil platformlar ve internet üzerinden
haber ve radyo yayıncılığı yapmaktadır.
Modern çağda yapılan savaşlarda algı yönetimi oldukça önemli bir boyut
kazanmıştır. ABD Irak içerisinde gerçekleştirdiği işgal harekatını CNN
International kanalı ile dünyaya canlı olarak seyr ettirmek ile birlikte bölgeye
yaklaşık bin gazeteci götürerek neredeyse tüm dünyaya barış elçisi olduğu
imajını pazarlamaya çalışmıştır. Bu gelişmelerde kitle iletişim araçlarını
savaşa sokmakta ustalık sergilemeye çalışmıştır.
27 Eylül tarihinden itibaren Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan
gelişmeleri Sputnik Haber Ajansı yapmış oldukları haberler ve bölgeden
düzenlediği röpörtajlar ile Ermenistan devletini destekleyen haberler ile
bilrikte tüm dünyaya taraf olarak sergilemişlerdi. Bu savaşta Rusya devleti
görünürde her ne kadar geri planda kendisini sunsada kitle iletişim araçları ile
Rusya bu savaşa destek vermekteydi.
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Sputnik Haber Ajansı Türkiye ve türkçe haber servisi her zaman Türkiye
çıkarları söz konusu olduğunda alkı yönetimi kullanmaktadır. Bu Ajansın ilk
çalışmasi olmamaktadır. Örneğin: ajansın Doğu Akdeniz haber servisi 2014yılından itibaren bölge ile ilgili yapmış olduğu tüm haberlerinde Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ile ilgili her zaman Kuzey Kıbrıs ifadesini kullanmaktadır.
Hiçbir yayınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığını kabul etmemiş ve
her zaman Rum tarafının haklı olduğu fikri oluşturmaya devam etmektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve geçmiş cmhurbaşkanı Musta Akıncı ile
ilgili neredeyse her gün haber servis eden ajans Ersin Tatar cumhurbaşkanı
seçildikten sonra neredeyse Kuzey Kıbrıs Türk Cuhuriyeti ile ilgili haberleri
kaldırmış durumdadır. En son haberini 25 Kasım 2020 tarihinde
2.cunhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile roportaj olarak yapmış ve yine aynı
tutumu sergileyerek Rum toplumundan yana algı yönetimi çizgisini
sürdürmüştür. Dolayısıyla Dağlık Karabağ savaşı döneminde aynı çizgiyi
devam eden Sputnik, yapmış olduğu haberler ile özellikle türkçe okuyan
kitleyi yalnış istikamete yöneltmek, motivasyon kaybına yol açmak, TürkiyeAzerbaycan arasında sorun olduğu fikri oluşturmak, Ermenilere hak
kazandırmak için gerçek dışı haberler yapmaya devam etmiştir.
Tüm dünya Azerbaycan sivil halkına yöneltilen füzelerin neticesinde
özellik ile küçük yaşta çocukların öldürülmesini yayımlamış oldu. Tüm
uluslararası büyük medya kuruluşları olan BBC, CNN İnternational ve
Elcezire gibi dev kurluşlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile canlı
yayınlar yaparken Sputnik haber ajansı ifadeleri yalnış yorumlayarak dünya
kamuoyu önünde ermenileri masum ve evlerinden uzak düşürülmeye çalışan
bir toplum gibi sunmaya başladı.
Kurulduğu günden günümüze kadar Dağlık Karabağ sorununa objektif
yaklaşım sergilemeyen, haber etik anlayışına uyum sağlamayan Sputnik
Haber Ajansı 27 Eylül 2020 tarihinden 10 Kasım 2020 tarihine kadar yapmış
olduğu hiçbir haberde Ermenistan ordusunun Azerbaycana ait Dağlık
Karabağ bölgesinin işğal olunduğu kelimesini kullanmamıştır. Yapılan
saldırıları “iddia” olarak ifade eden ajans sivillere karşı yapılan saldırıları
görmezlikten gelerek çok sayılı takipçileri ile paylaşmamıştır.
9. Ateşkes Antlaşmasının Sputnik Tarafından Yorumlanması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle
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Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.
İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın
imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar
esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş
oldu. Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de
Azerbaycan’ın
kontrolüne
devredilmesi,
tarafların
esir
takası
gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin
koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.
Bu anlaşmanın ardından Azerbaycan’ın içerisinde kısa süreli bir heyecan
yaşanmış oldu. Yapılan anlaşmada Türkiye Silahlı Kuvvetleri barış gücünün
olmaması ve garantör ülke olarak Rusya dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin yer
almaması doğal olarak kardeş ülke Azerbaycan halkını cidddi rahatsız
etmiştir. Kısa zaman içerisinde devlet başkanı İlham Aliyev bu sözleşmenin
Türkiye’nin bölgede asker bulundurmama anlamına gelmediğini ve
detaylarını Azerbaycan halkı ile paylaşması konu ile ilgili rahatsızlıkları
aradan kaldırmaya yetmişti.
Türkiye-Azerbaycan arasında yaşanan bu süreyi fırsata dönüştermeye
çalışan Sputnik Haber ajansı özellikle türkçe yayınlarında ard-arda başta
Rusya Dış İşleri Bakanı Lavrovun ve bazı rus yetkililerin açıklamalarını
servis etmeğe başlamıştır. Yapılan bu haberler ile kesinlikle Türk ordusunun
bölgeye gelemeyeceğini ısrarla sürdürmüştür. Yapılan bu yayımlar Türkiye
ve Azerbaycan halkı arasında çok ciddi rahatsızlıklara yol açmış ve
Azerbaycan devletinin bu anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti’ni devre dışı
bırakma atmosferi oluşturmuştur. Her fırsatta kardeş iki toplum arasında
çeşitli rahatsızlıklar oluşturacak haberleri servis etmekle uğraşmakta olan
ajans Dağlık Karabağ konusunda da Azerbayca-Türkiye arasında sorunlar
yaşanması için emektarlığını sürdürmüştür.
Azerbaycan Devleti ve halkı dünya karşısında bir adalet savaşı
vermekteydi. Uzun yıllardır bölgede ciddi zorluklar ile karşı-karşıya kalan
masum bir milyon Azerbaycanlı kendi tarihi topraklarına kavuşmanın
sevincini yaşarken toplumda ciddi rahatsızlıklar oluşturma adına çalışmalar
sürdüren Sputnik Haber ajansı haberleri özellikle Türkiye medya
kurluşlarının dünyaya ve her iki topluma yapmış olduğu hızlı ve objektiv
haberler ile Sputnik tezlerini cürütmüş oldu.
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Sputnik Haber Ajansının bu istikametde yapmış olduğu çalışmaların
başka amaçlarıda bulunmaktadır. Dünya kamouyuna yapmış olduğu yayınlar
ile algı oluşturmak ile birlikte uluslarası kuruluşları bölgede Ermenilerin
haklarını savunmaya yönelik projelere yöneltmek oımaktadır. Sputnik genel
müdürü Margarita Simonyan Ermeni asıllı fanatik bir milliyetçi olmakla
aydın bir dille her zaman türk düşmanlığını gizletmemekte ve her fırsatta
Türkiye devletinin ermenilere karşı soy kırım yaptığını idda etmektedir. Tüm
yapılan haberlerin sadece Simonyan düşüncelerinin ürünü olmadığı devlet
federal ajansına bağlı olan bir ajansın aynı zamanda devlet çıkarlarına hizmet
etdiği gerçeğini unutmamak gerekmektedir.
Sputnik Haber Ajansı 2.Dağlık Karabağ savaşı boyunca yapmış olduğu
haberleri faaliyet gösterdiği ülkelerin dillerine uygun olarak içerik ile
taçlandırmıştır. Her ülkenin Dağlık Karabağ ve Ermeni işğaline yaklaşımına
göre servis etmiştir. Yapılan üçlü anlaşmanı bu çıkarlar doğrultusunda
tercüme ederek servis etmiş adalet savaşı veren Azerbaycan devletinin
dayandığı uluslarası hukuku unutarak bilinçli olarak Ermeni propagandası
yaparak adaletsizliğe bayrak açmış ışık tutmuştur. Etik haber anlayışı ve
uluslararası basın ilkelerine karşı saygısızlık içerisinde faaliyetini sürdüren
Sputnik Haber Ajansı ciddi kınanmalı ve objektif haber yapması ile ilgili
uyarılmalıdır.
10.Sonuç Yerine: Strateji Oluşturma
Daha önce de bahsettiğimiz gibi analizimizin stratejik hedefi, müzakere
ve diplomatik yöntemlerle çatışmayı çözme yönündedir. Bu hedefin
başarılması için şüphesiz, öncelikle Azerbaycan ve Ermenistan’ın istekli
olması gerekir. Çatışma, Azerbaycan ve Ermenistan’a ulus-inşası
süreçlerindeki “öteki” imajını sağlamıştır. Ancak düşmanlığın körüklenmesi
halen devam eden bir durumdur. Zira her iki taraf da iç politikalarını
istedikleri gibi dizayn edebilmek için sorun bağlamındaki tavizsiz ve
güvenlikçi yaklaşımlarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla barış görüşmeleri,
samimiyetten uzak toplantılar olmaktan öte gidememektedir. Söz konusu
isteksizliğin aşılması, her iki ülkenin de demokratikleşmesiyle mümkün
olabilir. Zira demokratikleşme, ifade ve basın özgürlükleriyle birlikte sivil
toplumun ve medyanın da barış sürecine dahil olmasını sağlayacak;
sorunların daha geniş bir ortamda tartışılmasına zemin hazırlayacaktır.
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Her iki toplumda da bir sendrom haline gelen Karabağ meselesinin
çözümünün hem Azerbaycan ve Ermenistan hem de bölgenin geneli için
önemi ancak bu şekilde anlaşılabilecektir. Demokratikleşme, çatışmanın
başlangıcında ve çözümsüzlüğündeki en önemli açmazlardan biri olan sosyokültürel düşmanlığın yumuşatılması için de önemlidir. Ermeni ve Azeri
toplumları arasında 19. Yüzyıldan beri devam eden düşmanlık, iki halk
arasında güven ve diyaloğun sıfıra indiği günümüzde devletlerin de
körüklemesiyle halen devam etmektedir.
İfade ve basın özgürlüklerinin sağlanması, sivil toplumun çözüm
sürecine dahil olması barışın faydasının maliyetinden daha fazla olacağının
idrak edilmesine zemin hazırlayabilir ve toplumlar arasındaki diyaloğun
yolunu açabilir. İki ülke arasında ticaretin başlaması, farklı kesimlerin
karşılıklı ziyaretleri ve iletişim kanallarının açılması halklar arasındaki
güvenin artırılmasına ve toplumlararası normalleşmenin sağlanmasına hizmet
edebilir. Bu minvalde çözümün olmazsa olmazlarından biri ötekileştirici
söylemlerin terk edilmesidir. Bu söylemler karşılıklı düşmanlığı artırmakta,
kutuplaşmayı keskinleştirmektedir. Çözüm sürecinde taraflar konuyu
güvenlikçi perspektiften değerlendirmeye son vererek savaş retoriğinden
vazgeçmelidirler. Ayrıca genelde üçüncü tarafların eşliğinde bir araya gelen
Azeri ve Ermeni liderlerin aralarındaki ikili diyaloğun güçlendirilmesi sürece
katkı sağlayacaktır. Kuvvetli bir arabulucunun gerekliliği de çözüm için
hayati derecede önemlidir. Minsk Grubu, Dağlık Karabağ Sorununda etkili
bir konuma sahip değildir. Kuvvetli, dayatma ve baskı gücü olan bir
arabulucuya ihtiyaç vardır. Kafkaslarda bu niteliklere sahip olan tek aktör
Rusya’dır.
Ancak Rusya, çatışmanın başlangıcından beri Ermenistan’ı desteklemesi
nedeniyle bu misyon için uygun değildir. Bölgede son yıllarda özellikle enerji
konusunda meydana gelen gelişmeler, dünyadaki büyük güçlerin dikkatini
çekmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bahsedilen niteliklere sahip bir
arabulucu konuya müdahil olabilir. Sağlıklı ve yapıcı bir çözüm sürecinin bir
diğer olmazsa olmazı ise tavizlerdir. Her iki ülke de konuyu sıfır toplamlı bir
oyun olarak görmekten vazgeçmeli, tavizsiz politika ve söylemlerini terk
etmelidir. Uzun yıllardır düşman retoriği ve silahlanma yarışı ile devam eden
krizi aşmanın yegâne yolu, temel anlaşmazlık noktalarının gerçekçi bir
düzlemde tartışılarak bir ‘orta’ yolun bulunmasıdır.
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Toprak paylaşımı, Dağlık Karabağ’ın statüsü ve yerlerinden edilmiş
kişiler en önemli anlaşmazlık konularıdır. Toprak paylaşımı konusunda,
Ermenistan’ın işgal ettiği, Dağlık Karabağ çevresindeki yedi bölgeden
çekilmesi sık sık dile getirilmektedir. Azerbaycan, müzakerelerin
başlayabilmesi için bunu bir ön şart olarak ileri sürmektedir. Bunun
gerçekleşmesi durumunda çoğunluğu bu yedi bölgeden Azerbaycan’a
göçmüş mülteciler, topraklarına geri dönebilecek ve en önemli iki sorun
büyük oranda çözülecektir.
Dağlık Karabağ’ın statüsü ise daha karmaşık bir konudur. Hukuken
tanınmayan Dağlık Karabağ Yönetimi, fiilen bağımsız olsa da bu durum hem
yönetimin kendisi hem de bölge açısından problemlere ve belirsizliklere
neden olmaktadır. Mevcut statüsü, Dağlık Karabağ’ı uluslararası suçlar için
cazip kılmakta, bölgeyi uyuşturucu ticareti ve kara para aklama gibi
faaliyetlerin odağı haline getirmektedir. Bölgenin Ermenistan’a bağlanması
da statü sorununa çözüm olmayacaktır. Böyle bir hamlenin Azerbaycan
tarafından şiddetle reddedilerek savaşa kadar giden bir yolu açacağı açıktır.
Hatta bu şekilde bir adımın atılması, Ermenistan’ın baş destekçisi
durumundaki Rusya tarafından bile kabul görmeyecektir. Zira Rusya’nın
böyle bir durumu kabul etmesi ya da desteklemesi, Batı ile Rusya arasında bir
denge kurmaya çalışan Azerbaycan’ı ABD ve Avrupa’ya yaklaştıracaktır.
Hatta olası Ermenistan ilhakına destek vermesi Moskova’ya Bakü – Erivan
diyaloğundaki kolaylaştırıcı statüsünü de kaybettirebilir. Dolayısıyla bu
seçenek de bölgedeki tüm dengeleri altüst edeceği için devre dışı kalmaktadır.
Statü sorununa en uygun çözüm, Dağlık Karabağ’ın 1991’den önce
olduğu gibi Azerbaycan’a bağlı bir otonom bölge olarak kalmasıdır. Yetkinin
yerelde toplandığı, yerel hükümet ve meclise sahip, sadece dış politika ve
savunma alanlarında Bakü’ye bağlı bir Dağlık Karabağ bugün tüm taraflar
için en münasip seçenektir. Bahsedilen modelin uygulanabilmesi için
dünyadaki örnekler incelenerek istikrarlı bir yönetim kurulabilir. Tüm
bunlardan hareketle Dağlık Karabağ Sorununda kısa vadede bir çözüm
beklenemeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak en azından orta
vadede bir çözüm için anahtar kavramlar, güven, diyalog ve
demokratikleşmedir.
Açıklama bildirimi
Yazar herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bildirmemiştir.
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ÖZET
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının kökeni 20. yüzyılın başlarına
dayanır. Sovyetler Birliği döneminde, Josef Stalin Azerbaycan sınırları içinde
bulunan Dağlık Karabağ’da bir Ermeni özerk bölgesi oluşturma kararı verdi.
Bunun için farklı bölgelerden çok sayıda Ermeni'yi buraya yerleştirdi.
Rusların bu politikası kanlı meyvelerini 90'lı yılların sonunda vermeye
başladı.
Sovyetler Birliği zayıflamaya başlayınca, Ermeniler Karabağ'ın Sovyet
Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a devredilmesine ilişkin taleplerini
dillendirdiler. İki toplum arasındaki anlaşmazlık çatışmaya, 1990'lı yılların
başlarında da geniş çaplı savaşa dönüştü.
Rusların desteğini de alan Ermeniler, 1991’de Hankendi’ni, 1992’de
Şuşa ve Hocalı’yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve
Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı,
Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi. Ermeniler bu
süreçte Azerbaycan Türklerine karşı katliamlar yaptı. Azerbaycan
topraklarının yüzde 20'si işgal edildi, 1 milyona yakın Azerbaycanlı da
yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.30 yıl sonra ise II. Karabağ
Savaşı yaşandı. Bu çalışmada “Azerbaycan’ın II. Dağlık Karabağ Mücadelesi
ve Medya Kuruluşlarının Tutumu: Sputnik Haber Ajansı Örneği”
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sovyetler Birliği, Azerbaycan-Ermenistan çatışması,
Dağlık Karabağ, Azerbaycan Türkleri, Medya Kuruluşları
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Giriş
İnternette yaşanan gelişmelerle birlikte yerel gazeteler de internet
sayfaları aracılığıyla coğrafi sınırları aşarak daha büyük kitlelere ulaşabilme
imkânına sahip oldular. Özellikle yerel basın bu sayede yörelerinde yaşanan
gelişmeleri dünyaya aktarabilmektedir. Yerel yayın yapan gazeteler, kentin
sorunlarını daha geniş kitlelere ulaştırabilmekte ve internet aracılığı ile ülke
kamuoyunun dikkatine sunabilmektedirler.
İletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan internet
haberciliğinde gazeteciler de daha nitelikli olmak zorundadır. Gazeteciler,
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haber toplayıp yazma gibi mesleki bilgilerinin yanında bilgisayar kullanımı,
bazı yazılımları iyi kullanabilme ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek
durumunda kalmışlardır.
Habercilik açısından dönüşümlerin yaşandığı bu süreçte yerel internet
gazeteciliği de yeni ve önemli bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Yerel gazete
ve gazeteciler gelişen teknolojiye ayak uydurmaya başlamıştır. Ancak
internet ve internet gazeteciliğinin sahip olduğu imkânların işlerlik
kazanabilmesinde yerel basın kuruluşlarının imkânları dâhilinde
yararlanabildiklerini göz
ardı etmemek
gerekir.
Bu
açıdan
değerlendirildiğinde yerelde internet gazeteciliği, araştırılması gereken
önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.
2. Yöntem
2.1.
Araştırmanın Konusu
Araştırmanın konusu; “Yerel medya, yerel medyacıların sosyal medya
kullanımı üzerine bir denemedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerel
medya kavramı, devletin resmi TV kanalı olan “Bayrak Radyo ve Televizyon
Kurumu” nun doğuşu, burada çalışanların sosyal medya kullanımları
araştırılmıştır.
2.2.

Araştırmanın Amacı

İnternetin keşfedilmesi ve beraberinde iletişim teknolojilerinde yaşanan
gelişimler ve değişimlerle birlikte sosyal medya kavramı hayatımıza
girmiştir. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle toplumsal değişiklikler de
meydana gelmiştir. Medya kanalları farkındalık yaratarak toplumun birçok
yerinde değişim ve dönüşüme sebep olmuştur. Bu süreçte bilhassa sosyal
medya, yerel veya ulusal medyaya ulaşma bakımından zaman ve mekân
sınırını aşarak insanların haber merkezlerine, kaynağa daha hızlı ulaşmasını
sağlamıştır. Bu araştırmanın temel amacı gözlem ve monolog yöntemi ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yerel medya kullanım alışkanlıklarını
belirlemektir.
2.3.

Araştırmanın Önemi

Günümüzde medya yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç
olarak kabul edilmektedir. Yerel medyanın haber verme, eğitme, eğlendirme,
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denetleme, kamuoyu oluşturma gibi temel işlevleri vardır. Bu işlevleriyle
toplumda önemli bir yer tutmaktadır. Demokrasinin, barışın gerçekleşmesi ve
yayılım gösterebilmesi için kültürünün en ufak birimden başlayarak
toplumun tamamına yayılmasında yerel ölçekteki iletişimin büyük katkısı
vardır. Bu bağlamda yerel medyaya büyük bir görev düşmekte; sağlam yapısı
ile yerel medyaya atfedilen görevleri yerine getirmelidir.
2.4.

Araştırma Yöntemi

Araştırmada hem literatür taraması hem de saha araştırması yapılmıştır.
Verilere monolog, gözlem ve tarama modeli ile ulaşılmıştır. Yerel
medyacıların sosyal medya hesaplarından paylaşmış oldukları paylaşımlar
taranmıştır. Yerel medyacıların sosyal medya kullanımını ortaya koymak için
hesapları taranmıştır. Çalışma betimleyici bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle
test edilmek üzere hipotez hazırlanmamıştır. Alan araştırmasıyla birlikte
mevcut duruma yönelik veriler elde edilmiş ve yorumlanmıştır.
2.5.

Araştırmanın Kapsamı

Başta KKTC olmak üzere, Türkiye’de ve dünyada yapılan birçok
araştırma ile yerel medyacıların sosyal medya kullanımı tespit edilmiş, ancak
hiçbir zaman tespit edilen aksaklıklar ya da eksiklikleri düzeltmek adına bir
adım atılmamıştır. Bu çalışmada KKTC’deki yerel medyacıların sosyal
medya kullanımı incelenmiş olup, yerel medyacıların sosyal medyayı
kullanımları nedensellik ilişkisi ile açıklanmıştır.
3. Bulgu ve Yorumlar
3.1.
Basın
Basın; belirli zaman dilimlerinde basılarak, farklı türdeki haberleri ve
fikirleri topluma ulaştıran, toplumun geneline yayan yayın ürünlerinin
bütünüdür. Basında genellikle günlük basım yapanlara gazete, haftalık veya
iki haftalık günlük ve aylık basın ürünlerine de dergi denilmektedir (İnuğur,
1993).
Basın, ulusal basın ve yerel basın olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ulusal
basın; kitle toplumuna yönelik ve içeriğini yine kitle toplumunun
oluşturduğu, merkez ve ona bağlı kollardan derlenerek toplanan haberlerle,
tek merkezden çok birime düzenli ve devamlı yayın ve yayım yapan, bu amaç
ile organize olmuş haber verme amacı öncelik olan kurumların oluşturduğu
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bütündür (Vural, 1999). Yerel basın ise Girgin (2001)’e göre, yalnızca belirli
bir bölgede yayımlanan ve okunan, ulusal haberler içeriklerinin kapsama
alanından farklı olarak, yerel haberlerin ve konuların yer aldığı gazetelerdir.
Genel olarak bir kasaba ya da kentte yasayan insanları ilgilendiren haberlerin
yer aldığı ve o kentte yayımlanan gazete olarak tanımlanmaktadır.
3.2.

Medya ve Yerel Medyacılık

Medya kavramı günlük kullanımda kitle iletişim araçları anlamına gelir.
Daha geniş tanımıyla medya; iletişim alanında, bilgi, enformasyon veya
verinin iletimi ve depolanması amacıyla kullanılan kanallar ve araçlardır
(Büker, 2013).
Ulusal medya, tek bir basın-yayın kuruluşu sahipliğinde aynı isimle
basılan ya da yayınlanan ve ülkenin en az %70'inde dağıtımı yapılan ya da
izlenen gazete, dergi, bülten, radyo ve televizyon yayınlarını ve bu işi icra
eden kuruluşları içermektedir. Bölgesel medya ise, tek bir basın-yayın
kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ya da yayınlanan ve üç komşu ilde
veya en az bir coğrafi bölgede dağıtımı yapılan ya da izlenen gazete, dergi,
bülten, radyo ve televizyon yayınlarını ve bu işi yapan kuruluşların bütünüdür
(Altun, 2005).
Yerel medya, yalnızca belli bir bölgede yayın yapan, ulusal haberlerden
farklı olarak yerel haberlerin ve konuların yoğun olarak yer aldığı ya da genel
olarak bir kasaba, kentte yasayan insanları ilgilendiren haberleri yayınlayan
medyadır (Korkmaz; Temel; Somuncu vd. 2012). Ulusal haberlerden farklı
olarak, o yörede yaşayan insanları ilgilendiren haberlere geniş yer veren;
yerel unsurları ve yerel sorunları ortaya çıkaran, yerel sorunlar karşısında
halkı bilgilendiren, bilinçlendiren ve kamuoyu oluşturan kitle iletişim
araçlarıdır.
Yerel medya, ulusal medyanın etki alanına göre daha dar, sınırlı bir
coğrafyaya ait olan, bulunduğu bölgenin; ilin ya da ilçenin haberlerine
genişçe yer veren, kamuoyu oluşumuna katkı sağlayan medya kanallarıdır.
3.3.

Yerel Medyanın Tarihsel Gelişimi

Teknolojik gelişme ve değişen dünyaya ayak uydurmak için Türkiye’de
yerel medyadan etkilenmiştir. Yerel medya, toplumun temel
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gereksinimlerindendir. Türkiye’de ve KKTC’de yerel medyanın tarihsel
gelişimi çalışılırken ilk medya organının yayına Osmanlı döneminde
başladığını görürüz. Bu yüzden Türkiye’de ve KKTC’deki yerel medyanın
tarihine Osmanlı döneminde basın ve yerel basın kavramları ile tarihsel süreç
birlikte değerlendirilmelidir.
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla yerel medya
alanında yeni bir dönem başlamıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze
dek farklı kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı ve sistemli bir şekilde
toplumsal hayata girdiği görülmektedir.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), KKTC'de kamu yayıncılığı
yapmakla görevli kuruluşudur. BRT yayın hayatına 1963 yılında, yayın için
gerekli elektrik enerjisinin birkaç araba aküsünden sağlandığı bir garajda, 2
mücahit tarafından yapılan Bayrak Radyosu'nun yayını ile başlamıştır. İlk
yayın sözü ise “Bayrak, Bayrak, Bayrak” tır.
Özel radyo ve televizyonların kurulmaya başladığı 1996 yılına kadar
Kuzey Kıbrıs'ın tek yayın kurumu olan BRTK' nın temelleri 1960'lı yıllara
dek uzanmaktadır. 1960- 1963 yılları arasında Kıbrıs adasının tek yayın
kurumu olan CBS (Cyprus Broadcasting Corporation- Kıbrıs Yayın
Kurumu), 1960 Kıbrıs Anayasası gereğince %70 Kıbrıslı Rumlardan, %30 da
Kıbrıslı Türklerden oluşuyordu. 1963'te başlayan ve adayı 1974 Kıbrıs
Harekâtı' na götüren çatışmalar yüzünden Kıbrıs Türkleri, CBC' ten ayrıldı.
Ülkenin yegâne yayın kurumunda herhangi bir şekilde temsil edilmeyen
Türkler, bu ihtiyaçları nedeniyle 1964'te 6 adet radyo istasyonu kurarak
yayına soktular. Bayrak Radyosu, Canbulat Radyosu, Lefke Sancak Radyosu,
Gazi Bafın Sesi Radyosu, Larnaka Doğanın Sesi Radyosu ve Limasol
Radyosu adı verilen bu 6 kanal "Sancak Radyoları" ortak adıyla anılıyorlardı.
1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından Bayrak
Radyosu dışındaki 5 radyo kapatılmıştır. Bayrak Radyosu, "Bayrak Radyo
Televizyon Kurumu" adıyla kamu hizmetine sokulmuştur.15 Kasım 2014'te
BRT' nin HD stüdyoları açılmıştır. Ardından 25 Aralık 2014'te HD yayına
başlamıştır. HD yayın Türksat 4A Kıbrıs Paketi 12540 H 30000 3/4
frekansından verilmektedir. 14 Şubat 2015'te BRT 1, 16:9 Geniş ekran
formatına geçmiştir.
BRT 1 veya Bayrak Radyo Televizyon 1, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde kamu yayıncılığı yapan Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu'na bağlı televizyon kanalıdır. Ülkenin ilk televizyon kanalıdır. BRT
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veya Bayrak Radyo Televizyon 2, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna bağlı olarak açılan ikinci televizyon
kanalıdır. İlk açıldığında çoğunlukla haber ve belgesel programları ile dikkat
çeken kanal daha sonra ilave edilen KKTC süper ligi ve sinema yayınları ile
zengin bir içeriğe kavuşturulmuştur. BRT 2 kanalı günümüzde spor kanalına
dönüştürülmüştür. BRT 2 uydu üzerinden Doğu Avrupa, Orta Avrupa ve
Kafkasya'dan izlenebilirken karasal anten vasıtasıyla Kıbrıs Rum Kesimi
dahil Kıbrıs adasının tamamından izlenebilmektedir. BRT 3 veya Bayrak
Radyo Televizyon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bayrak Radyo
Televizyon Kurumuna bağlı olarak açılan üçüncü televizyon kanalıdır.
Kültür, sanat, yaşam programları yayınlamaktadır. Radyolar ise; Bayrak
Radyosu, Bayrak International, Bayrak FM, Bayrak Klasik, Bayrak Türk
Müziği ve Bayrak Radyo Haber’dir.
4. Sosyal Medya
Telgraf, telefon, film, radyo ve televizyon ile birlikte iletişim büyük bir
dönüşüm geçirmiş, devamında internetin sunduğu iletişim imkânlarıyla
gelişimini sürdürmüştür. 3G teknolojisi, akıllı telefonlar, tabletler iletişime
hız kazandırmıştır. Geleneksel medyanın temel işlevlerine iş birliği
kavramının da katılmasıyla yeni bir medya hayatımıza dâhil olmuştur: sosyal
medya. Gerek günlük hayatımızda gerekse akademik literatürde sosyal
medya terimi ile birlikte sosyal ağ, sosyal paylaşım siteleri, sosyal web de
denilmekte, fakat bu kavramların hepsini kapsayan sosyal medya teriminin
kullanılmasının daha elverişli olduğu düşünülmektedir (Sayımer, 2008).
Sosyal medya; halkın, profesyonel yazarların, gazetecilerin veya yazılı
basının genel olarak internet üzerinde paylaşımlarıdır. Bunlar kullanıcıların
iletişimlerini, paylaşımlarını, topluluklarını, yorum ve görüşlerini
multimedya paylaşımlarını kapsamaktadır (Bozarth, 2010).
İnternetin keşfiyle, teknolojik gelişmeler ile birlikte Web 1.0 ve
devamında Web 2.0 konseptinin sağladığı olanaklarla zaman ve yer
kavramını ortadan kaldıran, kullanıcıların internet üzerinden çeşitli kanallarla
gerçekleştirdikleri her türlü paylaşıma, bilgi erişimine imkân tanıyan ve aktif
iletişim ortamları oluşturan internet ortamlarının bütününü sosyal medya
olarak adlandırabiliriz. Bilhassa sosyal medya araçlarının, ülkeleri aşarak
uluslararası bir etkileşim ve iletişim aracı haline gelmesiyle önceleri çok da
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alışık olmadığımız bu kavramlar hem akademik çevrelerce hem de bireylerin
günlük yaşamları içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır.
5. Sosyal Medya Kullanımının Yerel Medya Açısından Önemi ve
1963’ten günümüze BRT
2000’li yılların başına gelindiğinde teknolojinin gelişim göstermesi, bu
gelişmelerin devamında sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle medya
sektöründe hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmış, yaşanmaya da devam
etmektedir. Sosyal medya ağlarının gelişimiyle yerel medyanın da artık
yerellikten sıyrılarak bu kanallar üzerinden ulusallaştığını söyleyebiliriz.
Bugün dünyanın herhangi bir yerinde medyada gelen bir habere internet
aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinden anında ulaşılabiliyorsa bu sosyal
medya sayesindedir.
Yerel basın, yayımlandığı bölgede bireylerin sorunlarını çözmelerine
destek olarak bireyler arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine katkı
sağlar. Yerel düzeyde kamuoyunun oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca yerel
yönetimleri denetleyip, eleştirisini yaparak kamu görevini yerine getirir.
Yerel medya bir sorun çözücü, yol gösterici, denetleyici ve siyasi alt yapıda
demokratik yapının devamlılığına katkı sağlayan bir eleştiri ve denetim
mekanizması olduğunu söyleyebiliriz.
Haber aktarımı ve haberin yayılımının hızlanması, çoklu paylaşım
faktörü ile çift yönlü iletişim ortamının oluşması, yurttaş gazeteciliği
kavramının güçlenmesi, farklı ortamlardan bilgi ve haber edinme alışkanlığı
kazandırması, ulusal basın karşısında yerel basının güçlenmesi, yerel
medyaya bilgi aktarımının sağlanması avantajlarıdır. Dezenformasyon ve
manipülasyon, mahremiyet sınırlarını aşarak etik dışı davranışlara sebep
olması, kaynak göstermeksizin içerik paylaşımını arttırması, bilgi kirliliği,
gazetelerde tiraj düşüşüne sebep olması ise dezavantajlarıdır.
Bayrak Radyosu 25 Aralık 1963 tarihinde Rumların, ada Türklerini
ortaklığa dayanan Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlaması üzerine Kıbrıs
Türkünün sesini dünyaya duyurmak amacıyla yayına başlamıştır. Yayın
hayatına girerken elektrik gücünü birkaç araba aküsü ile sağlamış, 2500 m
yayın alanına sahip Bayrak Radyosuydu. Bu alan 24 Şubat 1964’te adanın her
tarafına ulaşacak, ada Türklerine seslenecek kapasiteye ulaşmıştır. 1974’e
gelinceye kadar zaman zaman şiddetlenen Rum saldırıları karşısında Bayrak
Radyosu, olanakları kısıtlı da olsa her zaman Kıbrıs Türkünün yanında
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olmaya çalışmıştır. İlk kez 19 Temmuz 1976’da Diyarbakır’dan sökülüp
getirilen stüdyo cihazları ile devreye sokulan televizyon kanallarıyla Bayrak
Radyosu, Bayrak Radyo Televizyon olarak değişmiştir. 4 Aralık 1977’de orta
dalga yayına ek olarak FM yayınları başlamıştır. 1 Temmuz 1979’ da ise
renkli TV yayınına geçilmiştir. Küçük bir garajda akülerle yayına başlayan
Bayrak Radyosu, 1983’de özerk bir kurum statüsüne kavuşarak “Bayrak
Radyo Televizyon Kurumu” adını almıştır. İlk televizyon ve beş ayrı radyo
kanalıyla internette yer alan BRT, Kıbrıs Türkünün hem sesini hem de
görüntüsünü tüm dünyaya ulaştırmıştır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kamu yayıncılığı yapan tek yayın
kuruluşu olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, varoluş mücadelesinin
verildiği yıllardan beri Kıbrıslı Türklerin sesi olmayı misyon edinmiştir.
Kıbrıslı Türklerin beklentileri doğrultusunda objektif, demokratik ve üretken
yayıncılık yapmayı ilke edinmiş olan BRTK, halkından aldığı destekle teknik
gelişimini sürdürerek çağdaş yayıncılıktaki haklı yerini almaktadır.
Ortadoğu ve Avrupa’ya ulaşan radyo ve televizyon yayınları ile tarihten
gelen varoluş misyonunun yanı sıra çağdaş yayıncılığın gereklerini de yerine
getiren kurum, tarafsız yayınlar yapmaya özen göstermektedir. Kıbrıs
Türkü’nün hassasiyetleri, sürekli gelişim, güvenilirlik, sosyal gelişim ve etik
yayıncılık BRTK’ nın misyonuna yön veren ilkelerdir.
BRTK, halktan aldığı sürekli geribildirimlerin yanı sıra sosyal
sorumluluk bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen projelere de önem
vermektedir. Yaşamsal olgular ve toplumsal plan ve projelere gösterdiğimiz
kurumsal duyarlılık, destek sunduğumuz projelerde somut olarak
görülmektedir. Kamu yayıncılığında toplumun her kesimine hitap etmek,
habercilikte öncü olmak, yalnızca siyasi değil kültürel, sanatsal gelişmeler ve
spor haberlerine de yer vermek BRTK’ nın öncelikleri olarak yer almaktadır.
Yurttaş gazeteciliği kavramını tekrardan şekillendiren sosyal medya,
habercilik açısından da avantajlar sağlamaktadır. Sadece yerel yönetimlerin
değil, genel anlamda tüm siyasi tabanlı icraat yapan yöneticiler, halk üzerinde
olumlu algı oluşturarak, halkın desteğini ve takdirini kazanma çabası
içerisindedirler. Böyle bir amaçla hareket eden yöneticiler bu amaca aykırı ya
da olumsuz oluşturulan haber içeriklerini sansürleyerek önleyebilme
girişiminde bulunabilmektedirler. Günümüzde geleneksel medyanın aksine
sosyal medyanın çoklu paylaşımı ve yayılma hususundaki akıl almaz hızı
haberi denetim altına alarak sansürleme girişimini zorlaştırmaktadır.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde basının tarihsel gelişimi ve yerel
medyanın oluşumu incelendiğinde tarihsel süreç içerisinde radyo yerini
televizyona bırakmıştır. Bugün ise internet aracılığı ile WEB TV VE HD
yayınlar ön plandadır. İnternetin her alanda yaygın olarak kullanılmaya
başlanması, artık WEB TV' nın daha yaygın hale gelmesi gelecek yıllarda
televizyonun unutulmaya yüz tutacağının belirtileridir. İnternet belki de
gelecekte kitle iletişimde televizyonun yerini alabilecek bir konuma
gelecektir (Alav, 2001:10). 1920’li yıllardan 1960'lara radyo, 1960’lı
yıllardan günümüze kadar televizyon, insanlığın gözü ve kulağı olmuştur.
Radyo ve televizyonun yanı sıra kullanım alanı yaygınlaşan bilgisayar ve
bilgisayar destekli teknolojilerinde yardımıyla, kitle iletişim araçlarında
büyük gelişmeler görülmüştür.
6. Sonuç
KKTC yerel medyasındaki değişimler ve gelişmeler monolog yöntemi,
tarama modeli, yerel medyacılarla yapılan anketler sonucunda tespit edilmeye
çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler ve yayınlardaki gözlemlerden yola çıkılarak
yerel medyada en fazla kullanılan sosyal medyanın facebook olduğu
gözlemlenmiştir. Medyacılar gerek yazılı basını gerek TV programlarını
gerekse reklamlarını facebook üzerinden yapmakta, daha geniş kitlelerin
farklı zaman dilimlerinde paylaşılan ağlara ulaşımlarını sağlamaktadırlar.
Çağımızın popular yayın organı haline gelen ve TV’ den daha çok
izlenen, tekrarlanabilen, maliyeti düşük WEB TV yayınlarının da facebook
ve youtube üzerinden yapılması, facebookun kullanılma oranını daha da
arttırmaktadır. Yerel medya çalışanlarının çoğunluğu değişen teknolojiye
ayak uydurmakta, uzman bir şekilde sosyal medyayı kullanmaktadır.
KKTC’de yerel medya kullanıcıları ile yapılan görüşmeler sonucunda
medya kullanıcılarının sosyal medyayı; haber kaynağı olarak kullanma,
çevresinde meydana gelen olaylar hakkında bilgi sahibi olma ve kurumsal
iletişim amaçlı kullandıkları tespit edilmiştir.
KKTC’de Bayrak Rayosu’nun oluşumu ve Bayrak Radyo ve Televizyon
Kurumu’na geçiş süreci incelendiği zaman, 1963- 1796 arasındaki dönem ve
1976’dan bugüne bakılırsa yerel medya çalışanlarının sosyal medyayı daha
çok mesleki anlamda kullandığı yorumu yapılabilir. Yerel medyacılar sosyal
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medyayı haber erişimi ve kaynağı olarak kullanırken, bu ağlar üzerinden bilgi
ihtiyacını da karşılamaktadır.
Sonuçlara bakıldığında, yerel medya çalışanlarının sosyal medya
kullanımı hususunda kullanımları dikkate alınırsa belli bir kullanım
alışkanlığı edindikleri ve yaygın bir şekilde mesleki anlamda sosyal medya
araçlarından faydalandıkları söylenebilir. Yerel medya çalışanları sosyal
medya kullanımını daha çok haberin erişim alanını arttırmak ve haber kaynağı
gibi mesleki içerikli nedenlerden dolayı kullanmaktadırlar.

Açıklama bildirimi
Yazar herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bildirmemiştir.
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ÖZET
İnternetin keşfedilmesi ve bu keşfin geliştirilmesi ile ortaya çıkan
sosyal medya, günümüzde birçok alanda değişime, gelişime ve dönüşüme
ortam hazırlamıştır. Değişimden en fazla faydalanan kısım ise yerel
medyadır. Sosyal medya özellikle haber erişimi, üretimi ve dağıtımında yerel
medyanın alışılagelmiş pratiklerini değiştirerek, geleneksel medyanın
habercilik anlayışını da derinden etkilemiştir. Kısa bir sürede çoklu paylaşım
özelliği sayesinde haberin yayılımını ve kalitesini arttırmıştır.
Sosyal medya kullanımı avantajları ve dezavantajları beraberinde
getirmiştir. Ulusal gazeteciliğin gelişmesini, ulusal gazetecilikle birlikte yerel
gazeteciliğinde güçlenmesini, gelişmesini sağlamıştır; bunların yanında
sosyal medyanın habercilik alanındaki kullanımı düzenli olarak artmış, bu
artış da beraberinde gazetelerde tiraj düşüşüne sebep olmuştur. Bu bakış açısı
ile sosyal medyanın yerel medya üzerindeki kurmuş olduğu etki mekanizması
avantaj ve dezavantajları ile incelenmiş, KKTC’de yerel medyacıların sosyal
medya kullanım alışkanlıklarını belirlemek amacıyla anket çalışması
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Yerel Medya, Sosyal Medya Kullanımı,
Alışkanlık, KKTC.
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Giriş

Nizami Gəncədən doğdu,
Azərbaycan göylərinə qalxdı
Və bütün dünyaya işıq saçdı.
Dünyanın söz korifeyləri içərisində tanındığı andan bu günə kimi
Yerlə Göy arasında dəyişilməyən mövqe tutmuş dahi Nizaminin 880 illik
yubileyi böyük coşqu, böyük hörmət və ehtiramla qeyd edilir. Bədii sözün
tanrısı olaraq hər sözü birinci deyən, cilasız bir inci qoymayan dahi şairin
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əsərləri yalnız söz sənətkarlarının deyil, elm adamlarının da diqqət
mərkəzində olmuş, “Xəmsə” kimi məşhur poemasında elmi sirlərə vaqif
olduğunu, elmi həqiqətlərlə bədii hikmətləri birləşdirərək böyük ustalıqla
elmşünas olduğunu göstərə bilmiş, fənlərin inteqrasiyasını verməklə insanları
yaşadıqları ömrü mənalı keçirməyə, faydalı olmağa, həyati bacarıqlara
söykənməyə sövq etmişdir. “Ağzımdan dürr kimi çıxan hər sözçün, Dürrünü
verərəm bütün ömrümün” deyən sənətkar çox uzun ömür yaşamasa da, bu
gün hər sətrindən elm yağan və hər işdə elmi əsaslara istinad etməyi tövsiyə
edən mükəmməl sətirləri ilə insanları tədqiqata meylləndirmiş, bu gün
təntənə ilə təhsilə tətbiq etdiyimiz STEM əsası tədsrisin bazasını yaratmışdır.
Şairə görə elm zərlə qazanılır, əgər sən elmi öyrənmək istəyirsənsə, “Elm oxu
ilə ovla əgər istəyirsən təmiz şikar, Elm ilə ov şikar eylə, ov iti ilə nə işin var”.
Elmin yolu zəhmətdən, halal əməkdən keçir. Şair bu ucalığı gecəsini gündüzə
qataraq zəhmət çəkməklə qazanıb: [4]
Gecə gəl, gör necə qazıram mədən,
Mədən yox, bəlkə də can qazıram mən.
Ələ gətirməkçün bir şəb çırağı,
Yaxıb yandıraram beyni, dodağı.
Bəli, şairin əsərləri, hər sətri, dürrə bənzətdiyi hər kəlməsi bir tədqiqat
obyektidir və özündə bütün fənləri fizika, kimya, riyaziyyat, həndəsə,
astoronomiya kimi elmləri birləşdirərək STEM təhsilinin uğuruna bir
təminatdır. Son illər dünyanın qlobal probleməri təbiət və texniki elmlərin
inkişafına diqqəti artırmışdır. Xüsusən də həyat fənni olan kimyanın
qarşısında daha yüksək texnologiyaları araşdırmaq və cəmiyyətə xidmət
edəcək faydalı kəşfər tapmaq məsələsi dayanır. Hazırda bir sıra
məktəblərimiz e-lövhə, Labdisk, Robotix qurğular, Lego və EVM 3 qurğuları
ilə təmin ounmuşdursa da, bu geniş spektrli əməli addımar atmağa tam şərait
yaratmır. Elmi yalnız texnologiyalarla öyrənmək mümkün deyil və nəinki
kimyanı, bir çox digər elmləri də elə Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sini bir
tədqiqat oyekti qəbul edərək oradakı təbiət hadisələrinin, kainatın yaranması,
kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrinin bədii rəsmini elmin konkret dilinə
çevirərək böyük kəşflərə imza atmaq mümkündür.
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Ümumtəhsil məktəblərində 7-11-ci siniflərdə kimyanın tədrisi
inteqrasiyaya geniş meydan açır. Xüsusilə, kimyanın tədrisində texniki və
təbiət fənlərinə mövzuları transfer etmək daha rahatdı. Amma elmşünas ad
alan dahi Nizaminin poemaları-“Xəmsə”si mükəmməl bir qaynaq, zəngin bir
mənbədir. Nizamini tanıdıb sevdirməklə müəllim şagirdlərinin qarşısında bir
tədqiqat mənbəyi açmış olur. Burda riyaziyyat, fizika, astoronomiya, kimya
iə bağlı kifayət qədər informasiya olduğu danılmazdır. Biz də bu mənbəni
araşdırmaqla dəryadan bir damlanı əldə etmək qərarına gəldik. Gəlin həyat
bilgisindən kimyaya qədər gələn sadə bir nümunəyə baxaq:
Hər bir hərəkəti törədən vardı,
Ağıllı insana bu aşikardı.
Qarı cəhrəsinə bax qiyas apar,
Fələk çərxini də bir hərlədən var.
Burada Yerin Günəş ətrafında və öz oxu ətrafında hərəkəti, həmçinin, atomda
elektronların nüvə ətrafında və öz oxu ətrafındakı daimi hərəkəti və hərəkətin
insan iradəsindən asılı olmadan baş verməsi yuxarıdakı misralarda ehtiva
olunur. Bu da atomun sinergetikliyinin STEM- də açılması üçün tədqiqatın
açarıdır. Eyni zamanda müasir təlim texnologiyaları- REACT (React- maraq
oyatma, Experiencing- sınaqdan keçirmə, Applyng- praktik iş, Coorperatingəməkdaşlıq, Transfering- gündəlik həyata çevirmə), Kolb modeli (konkret
təcrübə, reflektiv müşahidə, abstraktların konseptuallaşdırılması, aktiv
təcrübə) və s. vasitəsilə tədrisin əlçatanlığına nail olmaq mümkündür[10].
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Şairin Qarı nənə ilə söhbəti şəklində verilmiş yuxarıda qeyd etdiyimiz
misralar Yerin fırlanma hərəkətindən xəbər verir və “Çərxi- fələk firlanır,
deməli, firladan var” fikrini sübut edir (Şəkil 1).

Şəkil 1. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma hərəkəti və atomun tərkibi
Şairin “Xosrov və Şirin” poemasında eşqin tərifinə həsr olunan
misralar başdan ayağa bir elm modelidir. (4) Bu misralarda bir daha sübut
olunur ki, dahi Nizami hələ 12- ci əsrdə Ümumdünya cazibə qanununa,
Qravitasiya qüvvəsinin mövcudluğuna istinad etmiş, bunu fiosofların dili ilə
eşq adlandırmışdır. Kimyada bu misralarda Atom- molekul təliminin cazibə
və itələmə qüvvələri ilə bağlı olan müddəası, saf maddələrin qarışıqlardan
fərqli olan fərdi xüsusiyyətləri diqqətə alınır.
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Maqnit olmasaydi eşqin əsiri,
Çəkməzdi özünə dəmir zənciri.
Kəhrəbanın eşqə düşməsə canı,
Belə cəzb etməzdi quru samanı
Dünyada hər bir şey cəzbə bağlıdır,
Filosoflar bunu eşq adlandırır...
İdrakı dinləsən söyləyər o da,
Hər şey eşq üstündə durar dünyada.
Misralarda atomun cazibəsi, itələməsi, dəmirin maqnit xassəsi
tədrisin tədqiqt kimi həyata keçirilməsi üçün gözəl motivasiya, problem
situasiyadır. Həmçinin Şərq fəlsəfəsinin ölməzliyidir. Bu misralar sübut edir
ki, Nizami cazibə qanununun bədii ifadəsini verməklə zamanı Nyutondan
təxminən 5 il əvvəl qabaqlamış olur. Kimya müəllimi bu haqda danışarkən
kəhrəbanın, maqnitin cazibə gücünü əyani olaraq şagirdlərinə nümayiş etdirə
bilər.
Bu nümunələr göstərir ki, Nizami poeziyasındakı dərin elmi sirləri
məhz fənn müəllimləri, xüsusən də kimya müəlimləri fənlərin inteqrasiyası
ilə şagirdlərə çatdıra bilər, onların tədqiqatçılıq bacarıqlarını artırmağa nail
olarlar. Məlumdur ki, D.İ.Mendeleyevin elementlər cədvəli VIII sinifdə
öyrədilir. Bu zaman kimya müəlliminin böyük imkanları var ki, bu mövzunu
Nizaminin əsərlərinə istinad edərək interaktiv şəkildə həyata keçirsin.
Bundan ötrü kimya müəllimi layihə üsulundan istifadə edərək şairin
yaradıcılığındakı elmi araşdırmalar istiqamətində tədqiqat təşkil edə bilər. İlk
olaraq “Kainat nədir?” tipli təməl sualı ətrafında müzakirələr apara bilər.
Sonra mövzu sualı çıxardaraq məzmun ətrafında suallara cavab ala bilər.
Cavablar və fərziyyələr hazır olduqdan sonra tədqiqatın nəticəsini əldə
etmək ehtimalların doğruluğunu yoxlamaq üçün şagirdlər tədqiqata cəlb
olunar. Artıq tədqiqat üçün sərbəst seçim təklif olunur. Öyrənənlər dərsliklər,
əlavə kitablar, şairin əsərləri və internet informasiyaları üzərində iş aparırlar.
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Müəllim Nizaminin əsərlərindən kiçik parçalar təqdim etməklə şagirdlərin
elmi düşüncələrini istiqamətləndirir və hər parçada uyğun olaraq makro və
mikro zərrəciklər, kimyanın tədqiq obyekti materiyanın hərəkətə ifadə edilən
varlıq forması, maddə, sahə, cisim və s. haqqındakı anlayışarın xarakterini
araşdırmağı təklif edir:
* Məgər dərk etməyir sənin düşüncən,
Ki, sən bu dünyada nəçisən, nəsən?
Bu yer kütləsində zərrələr ki var,
Müəyyən ölçüyə sahibdir onlar.
Sənin düşüncəndə bir həqiqət var,
Müəyyən ölçüdə tutmusan qərar.
Lakin bu dünyanın qarşısında bil,
Sənin en- uzunun zərrə də deyil.
*Cövhər keşməkeşdən doğub parladı
“Hərəkət” eyləyən cism oldu adı.
*Mən də ərz eyləyim dünyaya təməl
Məncə, su olmuşdur hər şeydən əvvəl
Qızğın hərəkətdən və çaxnaşmadan
O yerə çatdı ki, su oldu əyan.
İldırım buxardan ayırdı onu,
Bundan rütubətli hava doğuldu.
Suyun qatılığı getdikcə artdı,
Həmin qatılıq da yeri yaratdı
*İlk pərgar hərlənib dövr edən zaman
Bu uca gğyər də yarandı ondan.
Göyün gərdişindən od oldu aşkar
Od hərəkət edən qüvədən doğar.
*Odun qüvvəsindən hava yarandı
Hava istilikdən od kimi yandı.
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*İlk tilsim kmi yaranmış torpaq,
Qalan tərkiblər də ondandır ancaq.
Xılt saldı su daim sakit duraraq
O xıltdan törədi gördüyün torpaq. [1]
Şagirdlər bu parçalar üzərində işləyərək kainatın yaranmasında 4 ünsürü
tədqiq edir, Od, Su, Torpaq və Havanın yaranması haqqında şairin bədii dillə
verdiyi poetik təsvirin elmi şərhini verirlər. (Şəkil 2.)

Şəkil 2. Kainatın ilkin yaradılışı ünsürləri:od,su,hava,torpaq
Şəkil 2-dən də göründüyü kimi, Nizami kainatın ilk yaranışını xarakterizə
edən misralarla beş poemasının hər birini bəzəmiş, dörd rəqəmini dörd
gövhər, dörd künc, dörd ünsür, dörd əl, dörd at, dörd mıx, dörd yol və s. kimi
mənalandırmış, elmi təfəkkürünü, fikrini bir növ bədii boyalarla rəsm
etmişdır:
Əgər od, su, torpaq, bu əsən külək,
Bir yerdə toplansa uyğun gələrək.
O böyük Tanrıdan olmasa fərman,
Məlumdur ki, gəlməz vücuda bir can. [1]
Bu misralarda həyatın başlanğıcı, hər bir elementin həyat üçün vacibliyi
açılır.
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“Xəmsə” də Aristotelin “Elementlər sistemi” cədvəlinin təsvirini uşaqlar
“Tinkercard” modeli ilə yığıb nümayiş etdirirlər (Şəkil 3).

Şəkil. 3. Aristotelin Elementlər cədvəli
Həyat üçün vacib olan elementlərin tədqiqatından sonra bu
elementlərlə tanış olan şagirdlər digər tədqiqata cəlb edilirlər. Onlar
Aristotelin Elementər cədvəlini Mendeleyevin Elementlər cədvəli ilə
müqayisə edərək onların “Xəmsə” dəki poetik parçlarını araşdırıb, həyat üçün
əhəmiyyətli olan digər bir tədqiqata kimyəvi elementlərin xarakterinin
araşdırılmasına istiqamətlənirlər. (Şəkil 4)

Şəkil 4. Nizami əsərlərində adı çəkilən və 12-ci əsrdə elmə məlum olan
elementlər
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Kimyəvi elementlərin faydası, insan xarakteri ilə uyğunluğu üzrə
tədqiqat üçün müəllim “Xəmsə”dən[1] seçimiş aşağıdakı parçaları öyrənənlərə
təklif edir. Bu zaman şagirdlər özləri də müxtəlif parçalar seçə bilərlər.
Misralarda şagirdin idraki ilə yanaşı mənəvi inkişafına da təsir edən incə
məqamlar var.
*Dəmiri aynatək parladan insan,
Pası silməlidir öz vicdanından
*Sink ilə qalaydan xilqətin əli
Sanki yaratmışdı bir at heykəli
*Ən iti gözlərə sən sürmə çəkdin
Gizli qapılara özün baş çəkdin.
*Civə kimi getmədi km ki, qızıla sarı
Gümüş oldu əzmədi Səncərin toxmaqları və s.
Nümnələri fərqli formada da təqdim etmək olar. Məsələn,
Hg kimi getmədi kim ki, qızıla sarı,
Ag oldu, əzmədi səncərin toxmaqları.
Fe-i aynatək parladan insan,
Fe(OH)3 silməlidir öz vicdanından.
Al Pb qalanı, qələbə çal fələyə
Çəkil xətlan atını minib ucal fələyə.
S tozu tək qupquru çöllər,
Cəhənnəm kimiydi, yanırdı ciyər.
Cu ilə Sn dan xilqətin əli,
Sanki yaratmışdı bir at heykəli.
Ən iti gözlərə sən Sb çəkdin
Bağlı qapılara özün baş çəkdin. [4]
Bu misralar üzərində işəyən öyrənənlər simvolik işarələri onların
münasib adları iə əvəz edib misrada ifadə ounan fikrə elementlərin uyğun
xüsusiyyətlərini sadalayırlar. Onlar elementlərin- dəmir- Fe, civə- Hg, qızılAu, sink- Zn, qalay-Sn, sürmə - Sb və digərlərinin bədii boyalarla verilmiş

| www.ejsr.org

Rumiyyə CAMALOVA

340

xüsusiyyətlərini elmi cəhətdən izah edirlər. Bu tədqiqat onlara nəzəriyyəni
praktikadan çıxartmağa, şagirdlərdə tədqiqat bacarıqları formalaşdırmağa
imkan verir.
Daha bir tədqiqat nümunəsi alovun quruluşu, üç rəng və bu rənglərin
yaranması səbəbi ilə bağlıdır. Təbiidir ki, alovun rəngi müxtəlif maddələrdə
eyni deyil. Ancaq həyati aspektdən baxsaq şagirdin tədqiqata sövq olunması
məqsədilə gündəlik gördüyü, tanıdığı cisimlər, maddələrdən istifadə
kifayətdir. Dahi Nizaminin “Xəmsə”sində Alovun quruluşunun poetik təsviri
belədir.
Neçin ud qoxulu bu qara kömür,
Qara rəngdən sonra al rəngə dönür.
Qara rəng götürməz deyirlər, ancaq,
Od necə qızartdı qaranı bir bax. [1]
Yenicə kimya ilə tanış olacaq şagirdlərdə maraq yaratmaq üçün
təcrübələrə daha çox ehtiyac var. Bu zaman bir şam yandırmaq və lab diskin
termocütlüyünü alovun ən aşağı, orta və ən üst hissəsinə yaxınlaşdırmaqla
monitorda alovun üç hissəsinin enerji səviyyələrini qrafikdə aydın müşahidə
etmək mümkündür.
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Şəkil 5. Kömürün yanmasından törənən odun poetik təsviri (Labdisk)
Şagirdlər alovun quruluşunun 3 hissədən ibarət olduğunu müşahidə
edərək onun hissələrinin oxşar və fərqli cəhətlərini “Oxşarlıqlar üçbucağı”
metodu ilə qeyd etməklə tədqiqatın effektivliyini bir daha artırır, onlar
məntiqi,tənqidi, yaradıcı təfəkkürlərini bir daha inkişaf etdirərək həyati
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bacarıq qazanırlar. Xüsusən, məişətdə yemək bişirərkən, çay hazırlayarkən
qazla və ya odla necə rəftar etməyi və keyfiyyətli iş görməyi öyrənirlər[9].

Üst
Alov

Orta

Aşağı

Şəkil 6. Alovun məişətdə faydası
Nümunələrdən də göründüyü kimi çox maraqlıdır ki, Nizaminin şeirlərində
kimyəvi elementlərin, kimyəvi hadisələrin, fiziki- kimyəvi hadisələrin
təsvirinə həsr olunan poetik misralar fənlərin inteqrasiyasını aydın şəkildə üzə
çıxarır və hərəkət, cisim, tutum kimi ilk kimyəvi anlayışların dərk edilməsini
asanlaşdırır.

Şəkil 7. Cisim, tutum kimi ilk kimyəvi anlayışlar
Müəllim Şəkil 7- yə uyğun olaraq “Xosrov və Şirin” poemasından bir
nümunəni şagirdlərə təqdm edir və misraların mənsını başa düşdükləri şəkldə
şərh etməyi xahiş edir.
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Xətləri müxtəlif olan nöqtədən,
İlk gələn hərəkət “əlif”di bil sən.
Qovuşdu o xəttə sonra başqa xətt,
Ortalıqda bir səth törətdi əlbət.
Olunca üç xətlə əhatə mərkəz
Bəsit bir cisim oldu qoy bilsin hər kəs.
Sən bu üç tərəfə tutum deyirsən,
Xətt, bəsit ən sonra cisim budur fənn. [1]
Bu misraların izahı şagirdlərin təfəkkürünü daha da genişləndirir, elmi
biliklərin sadə yolla izahı onları zənginləşdirir. Bu həndəsi biliklər sonralar
kimyanın tədrisində maddələrin fəza quruluşu ilə bağlı təsəvvürləri daha da
inteqrativ, perfeksional və sürətli anlamağa kömək edəcək. Məsələn, almazın,
metanın, su və ammonyakın oxşar hibridləşmə vəziyyəti buna bariz misaldır.

Şəkil 8. Tinkerkardda əks olunmuş su molekulları
Dahi şairin əsərlərində hələ 12- ci əsrdə elmə məlum olan elementlərin
adları çəkilmiş, dəmir, civə, kükürd, mis, sink, qalay, qızıl, gümüş poetik dilə
mənalandırılmışdır. Mendeleyevin Elementlər cədvəlində yer alan Dəmir
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(Fe) hələ qədimlərdən insanlara məlum olmuş, ondan e.ə. VIII- VI əsrlərdə
istifadə edilmişdir. Həmin dövrlər “dəmir əsri” aqdlandırılmışdır və dahi şair
dəmir haqqındakı düşüncələrini dəmirin xassələri, dəmirdən silah və alətlərin,
poladın hazırlanması və tətbiqi istiqamətində şerin dili ilə vermişdir.
Dəmiri yandıran ildırım gecə
Gör qarı şamını yandırır necə.
Rumlular sərasər geysə də dəmir
Atəşgədəmizdə mum, dəmir birdir.
Misralarda dəmirin çətinəriyən xassəli metal olduğuna baxmayaraq
onun ərimə xüsisiyyətinə malik olduğunu açmışdır. Bu misralar dəmirin
termit qaynağı adlı reaksiyasının tətbiqi üçün problem situasiyadır.
Misalların sayını artırmaq olar. Bütün deyilənlər onu göstərir ki, bu
günün şagirdinə dünənin üsulu ilə dərs keçmək mümkün deyil. Bu günün
müəllimi də, şagirdi də tədqiqatçıdır. Dahi Nizami əsərləri, xüsusən də
Xəmsəsi müxtəlif fənlərin, o cümlədən kimyanın tədqiqat mənbəyidir. Bu
mənbənin

həyati

bacarıqların

əldə

edilməsində,

səriştələrin

formalaşdırılmasında, gələcəyin şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsində böyük
rola və əhəmiyyətə malikdir.
Nəticə
Araşdırma ümümtəhsil məktəblərinin ümumi orta və tam orta təhsil
səviyyəsi yeni təlim texnologiyalarının tədrisə tətbiqini nəzərdə tutur. Bu
məqlə humanitar fənlərin də texniki və təbiət fənləri ilə inteqrasiyasını əks
etdirir, tədris prosesində şagirdlərin tədqiqat bacarıqlarını gücləndirməyə,
rəqəmsal texnologiyalardan səmərəli istifadəyə yönləndirilmişdir. İnanırıq
ki, burda qoyulan məsələlər müəllimlər, tələbələr, bu sahə ilə maraqlı təhsil
işçiləri üçün faydalı olacaqdır.
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Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı
məlumat verilməmişdir.
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XÜLASƏ

Məqalədə dahi Azərbaycan şairi elmşünas Nizaminin əsərlərində fənlərin
inteqrasiyasından, kimyanın tədrisində dahi şairin əsərlərinə istinad edildiyindən,
elmin poetik təsvirindən, praktikadan nəzəriyyəyə gedərək şagirdlərdə tədqiqat
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindən danışılır. Məqalə müəlifi qeyd edir ki,
Nizaminin poetik kəşfini tədrisə necə tətbiq etmək mümkündür və od,su, torpöaq
və hava kainatın başlanğıc ünsürləridir. Bunları poetik dillə ifadə edən Nizaminin
elm dili tədqiqat obyekti olaraq öyrənənlərə təklif edilməli, kimyanın ilk anlayışları
keçliən andan başlayaraq (kömürün yanmasından aılınan odun poetik təsviri )
öyrənənlər həm də həyati bacarıqlar əldə etməlidirlər. Müəllif Nizami əsərlərinin
kimya ilə inteqrasiyasını kimyanın mənimsənilməsində vacib amillərdən biri hesab
edir və bir sıra nümunələrdə həllər təklif edir.Tinkercard, Oxşarlıqlar üçbucağı,
Labdisk və s. üsullardan, resurslardan istifadə etməklə şagirdlərdə tədqiqat
bacarıqlarını və bilikləri, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirməyin
mümkün olduğunu göstərmişdir. Müəllif qeyd edir ki, öyrənənlər maddi aləm,
mikro və makro mühit, cazibə qanunu, kimyəvi element anlayışlarını Nizaminin
“Xəmsə”sinə istinadən, bədii nümunələr əsasında daha asan mənimsəyə bilirlər.
Bədii dil elm dilini mənimsəməkdə olduqca maraqlı rol oynayır və məqalədə istinad
edilən parçalar və müqayisələr bunu aydın göstərir. Şairin əsərlərindən gətirilən
nümunələr, məsələn, kömürün yanmasından alınan odun poetik təsviri, Elementlər
cədvəlinin poetik dillə ifadəsi, həyatın, kainatın başlanğıcı olan 4 ünsürün-od,su,
torpaq, havanın bədii dillə çəkilən rəsmi, Şirinin ədasının civə iə müqayisəsi,
sürmənin-stibuumun gözlərə faydası, dəmirin mum kimi yumşaldılmasının insan
xarakteri ilə qarşılaşdırılması, mis ilə qalayın xəlitəsinin tunc atlı heykəlinə
bənzədilməsi, sözün altunla-qızılla qoşa tutulmasının təsviri, İsgəndərin
qoşunundakı atların dırnaqlarının almazlı çöllərdə doğranması kimi hadisələr
şagirdləri tədqiqata sövq edən amillərdir və bu gün də “Xəmsə” öz araşdırmaçılarını
gözləyir. Bu mənada məqalə müəllifi məhz vurğulamışdır ki, kimya müəllimi həm
dərslərin gedişində, həm də sinifdənxaric tədbirlərdə Nizami əsərlərinə inteqrasiya
etməklə elmlərin çox maraqlı inteqrasiyasın və şagirdlərini sırasından kəşflərə imza
atan ixtiraçıların formalaşdırılmasına nail ola bilər.
Müəllifi belə hesab edir ki, kimyanın bu cür intreraktiv tədrisi dünyanın
qlobal məqsədlərində qarşıya qoyulan problemlərin həllində faydalı olacaq və
gələcəyin rəqabətqabiliyyətli kadr hazırlığında mühüm rol oynayacaqdır.
Açar sözlər: Xəmsə, elmşünas, tədqiqatçılıq, perfesionallizm, STEM.
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Introduction
The grammatical notion of “topic” has become a point of linguistic
inquiry over the life of the field, but the particular bounds of the class of topics
vary depending on what the author investigating them understood them to be,
and their intentions when invoking them. Topics are broadly, and somewhat
vaguely, defined as the part of the sentence that the sentence is supposed to
be about (Mohler, 2018).
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(1) a. As for the battleship, it was sunk in the South China Sea.
b. A small fortune, the entrepreneur made on a few wise
investments.
c. Arnold was found sleeping in his basement.
The boldface phrases in the examples above represent typical topics.
These are the central components of the sentence to which the other parts of
the sentence apply.

Some diagnostic tests for identifying a topic make use of several
phrases in a sentence-initial position that is thought to contain a topic, for
example, as for, speaking of, and what about (Gorsz, 2016). In the sentence
“Speaking of the Americans, a number of them are thought to be unhappy,”
speaking of identifies the topic of the sentence, the Americans. These
different phrases each identify topics with different properties. Speaking of
fails to produce a felicitous sentence when used with a topic that has not been
mentioned contextually recently; out of the blue, saying speaking of is an
awkward construction. As for cannot be combined with a topic that is not
contrastive (Reed, 2018).

Another consideration in the realm of topics is their structural
position. In linguistics, the strings of words that comprise a sentence are
thought to be the product of an abstract hierarchical structure, often
represented visually as a complex branching tree. It is assumed in most work
on topics that they and, if applicable, their associated topic-marking phrases,
are bound to particular positions in syntactic structure. For example, the
“Cartographic Project” in syntax, which attempts to identify and “map out”
universal syntactic structures, places the topic in a structural slot at the
beginning of the sentence (Reed, 2018).
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The topic-marking phrases as for and speaking of not only mark topic,
but they are also parentheticals. As (2) illustrates, speaking of can appear in
a variety of positions throughout the sentence, and is therefore not tied to a
particular structural position, property characteristics of parenthetical
phrases.
(2) a. Speaking of the forum, one of the administrators stepped down.
b. A friend of mine, speaking of computers, is currently working on
building his own.
c. Did you hear that, speaking of Halloween, trick-or-treat will be
cancelled in this town?
d. They recalled, speaking of board games, that a new version of
Monopoly had come out.
The notion of topic is not critical to the analysis of parentheticals
topics speaking of and as for which follows. The notion is relevant because
speaking of and as for are frequently used as diagnostic tests for topic, and
there may be valuable insights to be gained from investigating the interaction
of topic with the interpretation of utterances containing parenthetical topics.

Selection of material
The term parenthetical, like a topic, refers to a wide range of
phenomena. They are identified by perceived structural independence from
the main utterance, and as having an interruptive effect within the sentence.
There are several types of constructions identified as parentheticals, including
nominal appositives (3a), reporting verbs like said (3b), and full clausal
parentheticals (3c), among others (Daly, 2016). The boldface phrases in the
following examples constitute typical parentheticals.
(3)

a. Don, a friend of mine, is the one you’re looking for.

b. The demonstration was a waste of time, said the chairperson.
c. The number of participants is, as you already know, completely
| www.ejsr.org
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arbitrary.
For decades linguists have been puzzled by the unusual properties of
parentheticals, properties that are unexpected, especially from a syntactic
perspective. For example, parentheticals, when examined carefully, have a
virtually totally unrestricted distribution (Daly, 2016). That’s unusual
because most syntactic theory is based on the restrictions on certain words’,
phrases’, or categories’ distributions, where things can go vs. where they
can’t.

Figure 1 below illustrates the difference between the syntactically
integrated and unintegrated approaches.

Parentheticals also do not participate in the phrase-structure relation
of c-command. These unusual properties have led some linguists to conclude
that parentheticals are syntactically independent in some way, though the
interpretation of this notion varies wildly from proposal to proposal. Some
argue that parentheticals are literally unconnected or “unintegrated” from the
host sentence in which they appear (Hunt, 2019), while others claim that
parentheticals are structurally integrated in a special way which gives rise to
an illusion of independence.

Figure 1 - Syntactically integrated representation of a
parenthetical speaking of surprises
| www.ejsr.org
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Figure 1 is an example of a syntactically integrated representation of
a parenthetical speaking of surprises, in which the parenthetical is treated as
a constituent of the main sentence John rode the bicycle down the driveway.

It illustrates an unintegrated representation, in which the parenthetical
is part of the syntactic representation of the utterance, but is not attached
syntactically to the main sentence. The motivations for taking one or the other
position are addressed below.

Parentheticals are distinguished by a variety of linguistic features,
including prosodic separation, a tendency to address not-at-issue content and
various syntactic effects such as positional flexibility, invisibility to ccommand, and exemption from interpretation in ellipsis and other
constituency tests. These syntactic properties are most important in this
project. These properties have led some linguists to hypothesize that the
syntactic representation of parentheticals is unique in some way. For instance,
De Vries takes the invisibility to c-command as evidence for an alternative
instantiation of the operation merge. Others like Kutik, E, Cooper, W. E., &
Boyce, S. (2019) suggest that these facts indicate that parentheticals are
syntactically unattached to the host sentence which contains them. Both
approaches have supporters and detractors.
Parentheticals, especially parenthetical full clauses, are “invisible” to
various effects associated with the syntactic relation of c-command. Daly
(2016) identifies a numberof syntactic effects related to c-command which
parentheticals do not participate in. For example, syntactic constituents inside
a parenthetical cannot be extracted by way of movement, like WH-movement
in question formation.
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What did the police, the commissioner suspected Hank stole _, search

his house? (Daly, 2016)
While a number of these effects can be explained without referring
to the hypothesis that parentheticals are invisible in some way to the syntactic
relation of c-command (for example, WH-movement is also barred from
adjuncts, a constraint which could be invoked as an explanation for the
impossibility of extracting from parentheticals as well), some can only be
accounted for as a consequence of parentheticals’ being invisible to ccommand.

Tape and decoding of the material

The SPRUCE (SPeech Response from UnConstrained English) text-tospeech system (Tatham & Lewis, 2018) uses a parser that performs a syntactic
parse as well as a semantic parse. The semantic parse identifies logical
relationships between words and between sentences. Based on the syntactic
and semantic parses, a system of rules determines the most plausible
intonation contour for each sentence. A syllable dictionary provides the
phonetic specifications for each syllable as well as some of the words. For the
synthesis output, these phonetic specifications are overlaid with the intonation
contour. However, as the authors admit, embedded phrases like parentheticals
require information that is not available from the input text through the parser
(Tatham & Lewis, 2018). The semantic parse of this system is not
sophisticated enough to identify higher-level discourse structure to detect
parentheticals.
Tatham and Lewis’s SPRUCE text-to-speech system (2018) uses the
phonetic encoding system of Pierrehumbert (2018) to integrate prosodic
structure into the structure of the written text. This means that down to the
smallest unit of the letter, each text constituent is tagged with detailed
prosodic specifications. The sentence that is prosodically encoded is, In
| www.ejsr.org
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November the region’s weather was unusually dry. In this encoding method,
these symbols have the following meaning:
* = word boundary;
% = minor phrase boundary;
( ) = pitch target level, e.g. (0.5) results in a pitch target of 50 percent of the
possible maximum pitch at this point in the sentence;
numbers = duration in 100th of a second;
{ } = maximum pitch at start and end, followed by minimum pitch at start and
end;
ax = schwa.
Prosodic annotation example (Pierrehumbert, 2018, p. 989)
Sentence: In November the region’s weather was unusually dry.
Phonetic transcription: ihn nowvehmber dhax riyjhenz wehdher waxz
axnyuzhaxliy drai
Encoded as: {325 260 195 165}(0.4) SIL 8 ih 4 n 3* n 4 ow 7 v 9 eh
10(1.0) m 8 b 4 er 13% (0.3) SIL 34 *dh 2 ax 2* r 5 iy 7(0.6) jh 10 en 8 z 10*
w 3 eh 7 (0.8) dh 4 er 8* w 6 ax 5 z 7* ax 4 n 9 yu 16 (0.8) zh 6 ax 5 l 4 iy 9*
d 8 r 5 ai 24 (1.0)%

Prosodic annotation either requires a recording of the sentence - the
method used in Pierrehumbert (2018) - or a segment, syllabe or word
dictionary that the parser can access and a system of rules for adding prosody.
The latter is used in SPRUCE. However, Pierrehumbert’s encoding system,
and with that SPRUCE as well, does not allow pitch range control for
individual phrases, which is needed for the model to be applicable to
parentheticals. The lack of pitch range control can be seen above. The topline
and baseline values can only be specified in the curly brackets preceding the
sentence, which sets the topline and baseline pitch values for the start of the
sentence as well as the end. Thus, there is no mechanism for sentence-internal
pitch range control, which is required for synthesizing parentheticals.
| www.ejsr.org
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Let’s investigate sentences with two sequential or nested
parentheticals. Of these, sequential two-parentheticals have two parenthetical
parts. Nested two- parentheticals have three parenthetical parts since the outer
parenthetical phrase is broken up into two parts, par1(a) and par1 (b), as in:
(4) Nested two-parenthetical example
“We saw the movie - Jane (who knows the director) insisted on going
- but were unimpressed.” | fr(a) | par1(a) | par2

| par1(b) | fr(b) |

As has been shown in chapter four, the parenthetical phrase directly
preceding fr(b) in multi-parenthetical sentences behaves like the parenthetical
phrase of single- parenthetical sentences. Furthermore, the trend for each
additional parenthetical part in multi-parenthetical sentences is that the
further away it is from fr(b), the lower is the topline, higher the baseline and
smaller the range. This relationship is displayed in Figure2 for females and
Figure 3 for males. Each figure includes both sequential and nested values to
show the general trend of two-parentheticals. In each figure, the bar
represents the pitch range of each sentence part. The pitch range is delimited
by the baseline at the bottom and the topline at the top. Since parenthetical
phrases in nested and sequential two-parentheticals are not exactly the same,
some bars feature short vertical lines at the top or bottom ends to indicate the
difference.

Figure 2. Female pitch range trend in sequential and nested two-parenthetical
sentences
| www.ejsr.org
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Figure 3. Male pitch range trend in sequential and nested two-parenthetical
sentences

The parenthetical part closest to fr(b) does not have to be marked up,
because as discussed in chapter four, the parenthetical part directly preceding
fr(b) is not acoustically different from a non-parenthetical phrase at the same
sentence position. However, the parenthetical parts that are second
(penultimate) and third closest to fr(b) (antepenultimate) need to be marked
up. The purpose of this section is to introduce pitch specifications as well as
appropriate tags for these parenthetical parts.

Unfortunately, all non-parenthetical sentences have only one medial
phrase and with that three data points in total, namely fr(a), mid and fr(b). In
contrast, sentences with nested parentheticals have five sentence parts and
with that five data points. For these, there are no corresponding nonparenthetical sentences included in the set of sentences that was used in the
experiment. The need for such sentences was not foreseen prior to the
experiment. As a consequence, the analysis could not provide a direct
comparison between the acoustics of the antepenultimate and penultimate
parenthetical and their non-parenthetical counterparts. This means that the
| www.ejsr.org
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specifications required for synthesis need to be interpolated from the existing
data.
The non-parenthetical data that is available shows that the baseline
trend is a steep drop between fr(a) and the following non-parenthetical phase,
while the drop between the non-parenthetical phrase and fr(b) is much
smaller. This relationship is displayed inFigure 4.

Figure 4. Development of the non-parenthetical baseline over the course of the
sentences for both females and males

Figure 4 shows that each baseline trend resembles a falling curve that
can be decribed by a quadratic equation. The next step is to find the functions
that best describe the curves. The missing data points can then be determined
through this function. This assumes that the values for fr(a), the ultimate nonparenthetical and fr(b) do not change when inserting further non-parenthetical
phrases. The assumptions is based on the observation that the values for fr(a),
the ultimate parenthetical and fr(b) also do not change in parenthetical
sentences when further parenthetical phrases are inserted.
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To find the function, the sentence part labels have to be converted to
numbers, since the function requires a numeric input for x. Therefore, on the
x-axis the label fr(a) is replaced with “1,” the label non-par mid is replaced
with “2” and the label fr(b) is replaced with “3.”

Linguistic analysis of the material

Looking at the non-parenthetical data that is available shows that the
pitch range trend for females exhibits no drop between fr(a) and the medial
non-parenthetical phrase and then there is a steep drop between the medial
phrase and fr(b). Opposite to that, the trend for males shows a steeper drop
between fr(a) and the medial non-parenthetical phrase than between the
medial phrase and fr(b). Hence, the male pitch range trend corresponds to the
baseline trends. The pitch range trends are displayed in Figure 5.

Figure 5. Development of the non-parenthetical pitch range over the course of
thesentences for both females and males
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As can be seen in Figure 6 above, females exhibit no pitch range drop
between fr(a) and the medial non-parenthetical phrase. Unfortunately, there
is no explicit acoustic data available to show how the pitch range progresses
over the course of sentences with several medial non-parenthetical phrases.
The observation that fr(a) and the medial non- parenthetical phrase have the
same pitch range leads to the assumption that for females all nonparenthetical phrases except fr(b) exhibit the same pitch range as fr(a). This
differs from the males, who exhibit a pattern of continual pitch range drops
over the course of the sentence. However, female maintenance of pitch range
over multiple phrases has also been observed in French (Fagyal, 2018).

The study by Fagyal shows that females maintain the pitch range
width of the preceding phrase also for a following parenthetical. Pitch range
width only narrows for the final phrase. The same did not occur in the French
male data, since male pitch range has been measured to drop for the
parenthetical. Interestingly, the French female pattern is the opposite of what
has been observed for females in English. In French, the maintenance of the
larger pitch range occurs for parentheticals, whereas non-parenthetical pitch
range drops. Besides the opposite patterning, the French data show that
observation of females maintaining pitch range over a set of phrases is not
exclusive to this study.

Findings and Conclusions
This study investigates the effect of the use of the phonetic of
parenthetical phrases, as well as the phonetic specifications necessary for
synthesizing natural-sounding parentheticals.The notion of a lower pitch level
and a narrower pitch range for parentheticals has been reported in many
studies. However, only one acoustic study on parentheticals could be found
that actually provides evidence for such claims. Furthermore, there has been
no study on a possible connection between punctuation and intonation for
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parentheticals, although some punctuation marks, such as question marks,
have a direct connection to intonation. Nunberg (2019) claims that, despite
some overlap, punctuation is a system that not only deviates from but also
goes far beyond intonation. Therefore, it is a linguistic system in its own right.

Following the literature, the distinctiveness of parentheticals is based
on a change in maximum (top line) and minimum (baseline) pitch levels, and
with that a change in pitch range, over a phrase. This study involved a direct
comparison of sentences containing one parenthetical phrase with sentences
containing a non-parenthetical phrase at the same position. The comparison
revealed that the parenthetical and non- parenthetical phrases do not differ in
topline, baseline, or pitch range. However, it has been found that the phrase
preceding a parenthetical is spoken with a 12 percent lower baseline and - as
a consequence of that - a 20 percent wider pitch range than the phrase at the
same position in a non-parenthetical sentence. Thus, for synthesizing
sentences containing one parenthetical phrase, it is not the parenthetical
phrase itself but the preceding phrase that has to be marked up with
specifications differing from the expected pitch change trends over the course
of a sentence.

In sentences containing two parentheticals in sequence or nested, i.e.
one embedded within the other, the preceding non-parenthetical phrase also
has to be marked up with the same specifications as in sentences containing
just one parenthetical phrase. Additionally, it has been found that in sentences
containing more than one parenthetical constituent next to each other, the
ultimate, i.e. last, parenthetical constituent behaves like the parenthetical
phrase in a one-parenthetical sentence as discussed above.
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Therefore, the ultimate parenthetical constituent does not need to be marked
up. However, the penultimate and antepenultimate parenthetical constituents
each feature distinctive pitch specifications. The penultimate parenthetical
constituent has been found to have a seven percent lower baseline and a 13
percent narrower pitch range than a non-parenthetical phrase would have at
the same position in the sentence. Similarly, the antepenultimate parenthetical
constituent has been found to have a four percent lower baseline and a 35
percent narrower pitch range than a non-parenthetical phrase would have at
the same position in the sentence. As discussed in chapter five, a variety of
tags have been proposed to integrate these findings into the SABLE markup
scheme.
Findings of a lowered topline for parentheticals could not be
replicated by this study. Whereas previous research claims that the acoustic
implementation of the parenthetical phrase itself sets it apart from the rest of
the sentence, this study has shown that the parenthetical phrase does not differ
in pitch level and ranges from a non-parenthetical phrase at the same sentence
position. Rather, it is the preceding phrase that is implemented with a lower
baseline and a resulting wider pitch range. This has the effect that,
perceptually, there is a steeper pitch range drop between the pre-parenthetical
phrase and the following parenthetical than between the corresponding
phrases in a non-parenthetical sentence. The steeper pitch range drop explains
why previous studies report that parentheticals are lower in pitch level and
narrower in range because in comparison to the preceding phrase in the same
sentence, they perceptually are. However, a direct comparison to a nonparenthetical phrase at the same sentence position reveals that it is not the
parenthetical itself that is implemented differently to evoke this perception,
but the preceding phrase. Hence, the findings of this study do not contradict
the general notion about parentheticals as reported elsewhere but complete
the picture by providing exact pitch specifications of how the perceptual
parenthetical characteristics are achieved.
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SUMMARY

This project investigates the structural representation of
parentheticals in English, constructions which mark the topic of an utterance,
and which exhibit some of the properties characteristic of parentheticals. For
decades, linguists have deliberated over the structural representation of
parenthetical constructions. Parenthetical phrases’ unrestricted distribution
and sometimes extreme prosodic and semantic independence have led
linguists to propose many novel theories for incorporating parentheticals into
a modern grammar. Unfortunately, not only have these explanations often
been cursory and vague, but parenthetical topics have not been addressed in
previous studies.
In support of the unintegrated hypothesis, a simple way to impose a
linear order on phonological material is proposed from those structures
which are consistent with parenthetical phrases’ unrestricted distribution.
One consequence of this proposal is the prediction that the introduction of
focus can improve the acceptability of parentheticals. An online survey on
Amazon’s Mechanical Turk was implemented to test this prediction using
parenthetical topics speaking of and as for. The results of this study bear on
the syntax of parentheticals in general, and it may be possible to apply this
analysis to other kinds of parentheticals, including nominal appositives, full
clausal parentheticals, reporting verbs like said, among others, which could
lead to a more general account of parentheticals in English, or even crosslinguistically.

Keywords: parentheticals, constructions, utterance, structural
representation, parenthetical constructions, syntax, phonetic study.

ELM VƏ İNNOVATİV
TEXNOLOGİYALAR
JURNALI

| www.ejsr.org

“Böyük Azərbaycan şairi – Nizami Gəncəvi”
Beynəlxalq Konfrans
25-29 iyul, 2021

TARIK BUĞRA’NIN “YARIN DİYE BİR ŞEY
YOKTUR” ADLI ÖYKÜ KİTABINDAKİ EKSİLTİ
UNSURLARI ÜZERİNE İNCELEME

Süleyman AKSU
Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği
Bölümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Email: suleymanaksu@gau.edu.tr

Giriş
Dilbilim, özellikle 20. yüzyıldan itibaren diğer bilim dalları arasında
şahsi bir bilim dalı olarak kabul edilmiş, etkin bilim dalıdır. Dil ile ilgili her
türlü verinin irdelendiği bir alan olan dilbilim, tarihsel süreçte farklı açılardan
incelenmiş, çeşitli bilim insanları tarafından açıklanmaya çalışılmıştır (Kıran
ve Kıran, 2002). Metin çalışmaları genellikle Türkoloji bilimi kapsamında
yapılmaktadır. Türk dilini araştırmaya çalışırken yapılan en büyük dilbilimsel
hata, yöntem sorunudur. Yapılan çalışmalarda doğan, gelişen ve birikimsel
olarak ilerleyen dilbilimin yöntemleri dikkate alınmalıdır.
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Türkoloji alanında yapılan çalışmalarda, örneğin bir metin incelemesinde
metni anlamlandırma ve yorumlama işlemleri pek yapılmamaktadır. Metin
dilbilim ve söylem analizi bilmeyen Türkolog, bir metni anlamlandırma ve
çözümlemede daima eksik kalacaktır (Karpuz, 2000: 43).
Dilin çok kapsamlı boyutu içerisinde insanı merkeze alan dilbilimi, dili
tüm yönleriyle incelemeye çalıştığı içindir ki bütün bilim dallarıyla sürekli
bir etkileşim halindedir. Dilbilim, dil üzerine yaptığı inlemelerle gelişim
göstermiş, kendi içerisinde kategorilere ayrılmıştır. Bu sayede hem alanı
genişlemiş hem de görev ve kapsamı genişlemiştir. Metin dilbilim ise,
dilbilimin bir alt dalıdır. Metin dilbilimi kavrayabilmek için metnin ne
olduğunu bilmek gerekir. Türkçe sözlükte metin; “1. Bir yazıyı biçim, anlatım
ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst. 2. Basılı veya
el yazması parça, tekst (TDK, 2005; s. 1382).” şeklinde tanımlanmıştır.
Akbayır (2004), metin sözcüğünün “textus” tan, yani Latince “kumaş”
anlamına gelen textus sözcüğünden geldiğini belirtmektedir. Kumaşın
oluşum sürecini dikkate aldığımız zaman; kumaş sonuç itibarıyla ipliklerin
dokunmasıyla oluşan bir bütündür. O halde metin de öğelerin birbirine aşama
aşama eklemlenmesiyle, bir harmanlama süreci sonunda ortaya çıkan yapıdır.
Sözcüğün kökenine ilişkin yapılan bu tanımlamada dil birimlerinin nasıl bir
araya geldiği, dil birliklerinin nasıl bir bütünlüğe dönüştüğü açıklanmıştır.
Metin dilbilimin ilk ve en önemli görevi, metin olanı metin olmayandan
ayırmaktır. Bu sebeple, metinlerin yerine getirmesi gereken ölçütleri
belirlemeye, metin türleri arasındaki ortak ve farklı özellikleri açıklamaya
çalışır. Metnin kurgulanması ve anlaşılmasına açıklık kazandırmak için
disiplinler arası çalışmalar yapmak da metin dilbilimin görevleri arasındadır.
2. Yöntem
Yöntem bölümünde araştırmanın modeli, örneklemi, kullanılan verilerin
toplanması ve analiz edilmesi başlıkları yer almaktadır.
2.1.

Araştırma Modeli

Bu araştırmada; Tarık Buğra’nın hikâyelerinde kullandığı dil ve metin
oluşumu nitel araştırma yöntemiyle incelenmeye çalışılmıştır. Hikâyeler dil
ve üslup açısından incelenmiş, Buğra’nın hikâyelerine süper cümle
incelemesi yapılmıştır.
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2.2.

Örneklem Yöntemi

Bu araştırmanın önemini 1918- 1994 yıllarında yaşayan Tarık Buğra’nın
“Yarın Diye Bir Şey Yoktur” adlı hikâye kitabının Ötüken Yayınevi’nden
çıkan on dördüncü baskısı alınarak hikâyelerin tamamı okunmuştur. Tarık
Buğra’nın Yarın Diye Bir Şey Yoktur adlı hikâye kitabındaki tüm hikâyeler
metin dilbilimsel ve bağdaşıklık ilkesi doğrultusunda incelenmiştir.
2.3.

Verilerin Toplanması

Araştırmamıza konu olan hikâye kitabı ve öykülerin orijinali elimizde
mevcut olup, bu kitaplar üzerinden inceleme yapılmıştır. Araştırma sırasında
Tarık Buğra ile ilgili yapılmış olan diğer çalışmalar da incelenmiştir.
2.4.

Analiz Yöntemi

Tarık Buğra’nın “Yarın Diye Bir Şey Yoktur” adlı öykü kitabı
incelenmiş, hikâyelerdeki eksilti unsurları tespit edilmiştir. Buğra’nın “Yarın
Diye Bir Şey Yoktur” adlı öykü kitabı araştırmanın doküman incelemesi
analizi ile gerçekleştirilmiştir.
3. Tarık Buğra’nın Hayatı
2 Eylül 1918’de Akşehir’de dünyaya gelen Tarık Buğra (1918-1994),
evin tek erkek evladıdır. İlk ve orta öğrenimini 1933’te Akşehir’de
tamamlamış, daha sonra iki yıl İstanbul Erkek Lisesi’nde, bir yıl da Konya
Lisesi’nde olmak üzere üç yıllık lise öğrenimini de böylece 1936’da
tamamlamıştır. Yazar olmaya İstanbul Lisesi’ndeyken karar veren Buğra’nın
üniversite tahsil hayatı biraz problemli geçmiştir. Toplamda üç farklı
üniversiteye kayıt yaptıran Buğra, hiçbirini tamamlayamamıştır. İlk olarak
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaydını yaptırmış, ancak devam
etmemiştir. Eğitim hayatına iki yıl ara veren Buğra, bu sefer de Hukuk
Fakültesi’ne kayıt yaptırmıştır. Hukuk Fakültesi’ne üç yıl devam etmiş,
ancak burayı da bitirmeden 1942’ de askerlik görevini tamamlamaya
gitmiştir.
Buğra, askerden döndükten sonra İstanbul Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydını yaptırmıştır. İstanbul
Üniversitesi Filoloji Bölümü’nde iken (1947- 1950) yıllarında Ahmet Hamdi
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Tanpınar ve Mehmet Kaplan’ın öğrencisi olmuştur. Ancak mezuniyet tezini
vermeden, mezun olmadan buradan da ayrılan Buğra’nın Küçük Ağa (1964)
adlı romanı, Mehmet Kaplan Hoca tarafından mezuniyet tezi olarak kabul
edilmiş ve Buğra Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsünden 1951
yılında mezun olmuştur. Buğra, 1947-1949 yılları arasında Şişli Terakki
Lisesi öğretmen yardımcılığı görevinde bulunmuştur (Buğra, 1954).
Tarık Buğra, 1950’li yılında hikâyeci olarak tanıdığımız Jale Baysal ile
evlenmiştir. Bir kız çocuğu sahibi olduğu Jale Hanım’dan 1968’de ayrılmış,
ortalama on yıl bekâr kalmıştır. Buğra, 8 Eylül 1977’de ikinci izdivacını
Hatice Hanım’la gerçekleştirmiştir.
Yazın hayatı çeşitli gazete ve dergilerde görev almasıyla başlayan Tarık
Buğra’nın gazeteciliğe ayrı bir ilgisi vardır. Gazeteciliğe 1947’de Akşehir’de
babası Nazım Bey’le birlikte çıkardığı “Nasrettin Hoca” gazetesiyle
başlamıştır. 1948 yılında Talat Tekin ile “Zeytin Dalı” nı çıkarırlar. Buğra’nın
1948 yılında “Çınaraltında” altı hikâyesi yayımlandı. 1951’de Akın
gazetesinde yazmaya başlayan Buğra, yayın hayatı kısa soluklu olan; üç ay
kadar kısa bir zaman süren “İstanbul Haftası” nı, 1963’te “Yol dergisi” ni
çıkarmıştır.
Cumhuriyet dönemi Türk romancılarının en iyileri arasında yer alan
Buğra, 1952’de Milliyet’te basılan 18 hikâyesini “Süleyman Yücel” imzasını
kullanarak yayımladı. 1967 yılında Hisar’da yazdığı yazılarında da aynı adı
kullanmış, aynı zamanda “Mehmet Nazım” takma adıyla da hikâyeler
yazmıştır. Buğra, hikâyenin yanı sıra tiyatro ve roman türündeki eserleriyle
de edebiyat tarihimizdeki yerini almıştır.

Buğra, yazarlık hayatı boyunca edebiyat çevresinde yer alan önemli
isimlerle sıkı ve sağlam ilişkiler kurmuş, sohbetlerine katılmış, başarıya giden
yolu açmıştır. Edebiyat camiasından Mehmet Kaplan, Fazıl Hüsnü Dağlarca,
Behçet Necatigil, Mehmet Çınarlı, Sait Faik, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Kemal,
Yaşar Kemal, Naim Tirali ve Ahmet Muhip Dıranas ile sürekli görüşüp,
sohbetlerinde bulunmaktadır.
Tarık Buğra, edebiyatımızda çok yönlü bir yazar olarak bilinir. Gazete
spor muhabirliği, fıkra muharrirliği, senaristliği, tiyatro yazarlığı ve
eleştirmenliği gibi pek çok bilinmeyen kalem uğraşları ve sonuç itibari ile
ortaya çıkardığı eserleri vardır. Yazarlığının ilk döneminde daha çok öykü
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türündeki eserleriyle dikkatleri toplayan Buğra, mizacı gereği geçimsiz bir
karaktere sahip olduğu için hikâyeciliğinin ilk yıllarında işsiz kalmış ve
ekonomik zorluklar yaşamıştır. Buğra’nın öykülerine, yaşamından çok sayıda
motif, durum, anlık yansımıştır. Hayatındaki bazı malzemeleri öykülerinin
dokusuna işlemiştir (Alangu, 1965).
Hayatı genel olarak yoksulluk ve sıkıntı içinde geçen Buğra, 26 Şubat
1994'de kanser tedavisi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ölmüş ve
Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir. Türk Edebiyatı’nda
romanlarıyla tanıdığımız Buğra, yazarlığının ilk yıllarında daha çok öykü
yazarak etki alanı oluşturmuştur. Yazarlıktan başka bir iş yapmayan Buğra,
yazarlığının ilk yıllarında epeyce zorlanmış; hatta öykü telifine verilen
paranın geçimini karşılamaması sebebiyle bir süre öykü yazmayı bırakmıştır.
Farklı dergi veya gazetelerde yayınladığı 82 öyküsünden sadece 56’sını kitap
haline getirebilmiştir. “Yarın Diye Bir Şey Yoktur” adlı öykü kitabı, 34
öyküden oluşur. Buğra, durum hikâyeleri ağırlıklı çalışmıştır. Genel olarak
hikâyelerinde değişen, sürekli yenilenen bir hayatın sıkıntılarından söz eder
(Karataş, 2009).
4. Tarık Buğra’nın Sanatı ve Sanata Dair Düşünceleri
Buğra’nın klasik sanat anlayışının dışında kendine özgü bir sanat anlayışı
vardır. Onun sanat anlayışını anlayabilmemiz için eserlerini, bilhassa roman
ve hikâyelerin derin yapısını sıkı bir incelemeden geçirmeliyiz. Romanlarının
büyük çoğunluğunda ve hikâyelerinde Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal ve
ekonomik değişimleri Anadolu insanının nasıl karşılandığı, bu değişimlerin
Anadolu insanını nasıl etkilendiğini göstermiştir.
Sanat anlayışını insan ve mekân ilişkisi biçimlendirmektedir. Buğra’nın
romanlarında ve hikâyelerinde mekân olarak Anadolu’yu seçmesinin en
büyük nedeni, kendi yaşam öyküsü ve aidiyetleridir. Anadolu kasabasında
doğması, yaşamının ilk yıllarını burada geçirmesi, sanatının şekillenmesinde
önemli bir etkendir. Hikâyelerdeki kahramanların duyuşları, sezişleri,
düşünceleri, umutları, karamsarlıkları, iç sıkıntıları, kederleri, mutlulukları,
seslenişleri çoğunlukla kasaba perspektifinden aktarılmıştır. Hikâyelerdeki
seçilen köy ve kasaba mekânı ile insan profilleri yaşanan aktüel olaylar olay
örgüsü içinde her boyutuyla gündeme getirilmiş ve yansıtılmıştır. Buğra,
kırsal kesimde yaşam sürdüren insanların, toplumun karakterini, kültürünü en
iyi şekilde yansıttığına inancındadır (Bingöl, 1986: 42).
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Kaplan’a göre, Buğra’nın hikâyelerinde: “Hiddeti, neşesi, korkusu,
sevinci, sevgisi, isyanı, alayı, hüznü, kahramanlığı ve bozgunluğu ile insan,
canlı insan var. Her şeye rağmen, yaşamak için kendisinde daima gizli bir
kuvvet bulan, hayata meydan okuyan insanlar var.” (Kaplan, 1953).
Hikâyelerinde insan üzerinden topluma ve onun ortak problemlerine
ulaşmaya çalışan Buğra, okura “öykü insan içindir” fikrini benimsetecek
kadar insanı ön plana çıkarmaktadır. Buğra’ya göre hikâye, insana dair bir
şeyler çözmektir (Tuncer, 1992; s. 123). Sonuç olarak Buğra, “sanat için
sanat” anlayışını benimsemiş, topluma, kültüre ve değerlerine önem veren,
toplumun medeniyet ve törelerini önemseyen; bireyin aidiyetleri konusundaki
bilincini dikkate alan ve sosyal hayattaki tutumunu oluşturan üstün
erdemlerini ve geleceğe bakıştaki güzel yanlarını anlatan; insanı merkeze
alan, sanatı dış görünüşlerde değil, insan ilişkilerinde aranması gerektiğini
savunan bir hikâyecidir.
5. Yarın Diye Bir Şey Yoktur
Buğra’nın “Yarın Diye Bir Şey Yoktur” adlı öykü kitabı üç bölümden
oluşur. Bu öykü kitabındaki hikâyeler şunlardır; “Hayat Böyledir İşte,
Oğlumuz, Havuçlu Pilav Meselesi, Ömer, Buhran, Karaoğlan, Martı,
Bacanak, Hayat Böyledir İşte, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Küllük, Kuyruklu
Yıldız, Hiçbir Şey Bilmiyorum, Üstatla Konuştum, Borç, Coğrafya Dersi,
Şarap Şişeleri ve Kitaplar, Söz Alma Fakat Kimden, 113087956’nın sıfırı,
Bitmemiş Senfoni, Hoparlör ve Şöhrete Dair, Ayakkabı Gıcırtısı, Şehir
Kulübünde, Gün Akşamlıdır, Beşinci, Kardan Adam, Var Olmak veya
Olmamak, Sevginin Bedeli, Heyyi Hey, Otel Faresi, Helvacı Güzeli,
Uzaklardan, Dostluk, Çifte Tabancalı Hafiye, Eşekarısı, Dostluk, Çocuklar ve
Elmalar.”
6. Bağdaşıklık ve Metin Çözümlemeleri
Anlatı, olmuş bitmişi anlatan, belirli bir durumda ifade edilen sözcenin
zamanına göre geçmişle ilgili belirli bir zaman dilimine ait olan durumu
aktaran söylemdir. Anlatı, anlatma edimidir. Sözlü ya da yazılı, bireysel ya
da toplumsal yaşamın herhangi bir kesiminde yer edinmiş, dil aracılığı ile bize
ulaşan bir duygu, düşünce ve olayın tekrardan aktarılmasıdır. Bir veya birden
fazla olayı aktaran sözlü ve yazılı söylemlerdir.
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Metin farklı cümlelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütünlük değil,
bir araya getirilen cümlelerin anlam, yapı ve mantıksal çerçevede uyum
göstermesidir. Bir cümlenin anlaşılması ve yorumlanması, kendisinden önce
oluşturulan cümlelere bağlıdır. Eğer cümleler anlaşılır ve açık bir şekilde ise
bildirişim daha yüksektir. Metni oluşturan cümleler birçok açıdan birbiriyle
ilişkilidir. Örneğin “Çok üşüttü, hasta oldu.” şeklinde oluşturulan anlamlı
birimde iki cümle arasında anlam ve mantık bağı kurulmuştur. Bu tümceyi
okuyan ya da dinleyen üşütmek ve hasta olmak arasında bağ kuracak, gerekçe
ve sonuç bağlamında cümleyi açıklayacaktır.
Günay (2003) bağdaşıklığı, “yazılmış bir yazıyı metin haline getiren;
metnin oluşması sağlayan, metin içi ilişkileri sağlayan dilsel özelliklerin
bütünü” olarak tanımlar. Halliday ve Hasan (1976)’a göre bağdaşıklık,
“metnin içerisindeki herhangi bir ögeyi algılama, anlamlandırma ve açıklama
işlemini başka bir ögeye bağlamadır, metnin bütünlüğünü oluşturan parça
birimler arasında kurulan anlam bağıdır.”
De Beaugrande ve Dressler (1981)’ e göre metnin oluşumunun birincil
koşulu, metnin yüzey yapısında dilbilgisel bir ilişki olmasıdır. Metin
inlemesi, sadece sahip olduğumuz genel bilgilerle olmaz. Metnin iç yapısında
bazı gizlilikler vardır; bu gizlilikler dil ögeleri tarafından oluşturulmuş
sistemli birimlerdir (Parlak, 2009: 63). Metin oluşumunun birincil şartı olarak
bağdaşıklığı belirtirler. Günlük hayatta da işittiğimiz, konuştuğumuz,
okuduğumuz sözcükler sıraya girerek cümleleri, cümleler metinleri
oluşturmuştur. Bağdaşıklığı sözdizimsel bağıntı olarak görmektedirler. Bütün
açıklamalardaki ortak yargı şudur; metni oluşturan tümceler; tümceleri
oluşturan sözcükler arasındaki semantik ilişkinin dilsel ögelerle
sağlanmasıdır.
Bağdaşıklık ile ilgili yapılmış ilk çalışma Halliday ve Hasan (1976)’ın
“Cohesion in English” isimli eseridir. Halliday ve Hasan, bu eserlerinde
metinde bağdaşıklığı sağlayan unsurları: Gönderim (reference), değiştirim
(subsititution), eksilti (ellipsis), bağlam (conjuction) ve kelime bağdaşıklığı
(lexical cohesion) olarak belirtmişlerdir (Halliday ve Hasan, 1976). Türkiye’
de yapılmış dil bilimi çalışmalarının çoğunluğunda Halliday ve Hasan’ın
bağdaşıklık metodu kullanılmıştır (Altunkaya, 1987; Akçataş, 2001; Coşkun,
2005; Karataş, 2008; Elyıldırım, 2008). Tarık Buğra’nın “Yarın Diye Bir Şey
Yoktur” adlı öykü kitabında yer alan eksilti unsurları, Halliday ve Hasan’ın
bağdaşıklık metodunu esas alarak incelemiştir.
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7. Yarın Diye Bir Şey Yoktur’da Eksilti Unsurları
Dilde en az kelime kullanımı kuralı çerçevesinde, bir sözcüğün, söz
grubunun ya da cümlenin herhangi bir ögesinin karışıklık yaratmayacağı
zamanda cümleden çıkarılmasına, eksiltilmesine denir (Özmen, 1996).
Eksiltiye ihtiyaç duymamızın nedeni, az sözle öz bilgi vermek
istememizdir. Bunun için gereksiz yere sözü uzatmaktan ve tekrarlardan
kaçınırız. Eksilti, dilin kendine özgün yapısına bağlı meydana gelen bir
ilişkidir. Eksilti 2 şekilde gerçekleşir; hem anlam hem de yapı boyutu vardır.
Göndericinin alıcıya gönderdiği mesajı eksiksiz vermesi, söylediği sözün
anlaşılması anlamsal boyutu; cümle içerisindeki herhangi bir yapının
düşürülmesi ise yapı boyutuyla ilgilidir.
Halliday ve Hasan (1976) eksiltiyi, “metin bünyesinde yazılmamasına
rağmen, metnin içyapısından anlaşılan öbek” olarak tanımlamışlardır. Günay
(2003) ise, “anlam değişikliğine imkân vermeden cümle içerisinde kullanılan
kimi sözcükleri silme veya yokluğu anlam darlığına, değişikliğine sebebiyet
vermeyecek kelimeleri silme”; Vardar (2002) ise, “normal şartlardaki
biçimine kıyasla bazı ögeleri eksiltme; ancak bu eksiltme anlamayı
aksatmayan bir eksiltme” şeklinde tanımlamıştır.
Türkçedeki eksiltiler ile ilgili detaylı çalışmalar yapan Külebi (1990)’ye
göre ise, dildeki gereksiz tekrarlamalardan uzak durmadır. Eksilti; metin
düzeyinde, cümle düzeyinde, üslup özelliğine bağlı ve kullanım bilim
özelliğine bağlı olarak 4 farklı şekilde oluşur. Üstünova (1999)’ ya göre
eksilti, metnin yüzeyinden çıkarılan gereksiz parçadır, ancak bu parça
yüzeyden çıkarılsa da derin yapıda varlığını sürdürür. Eksilen parça,
tamamlama sırasında farklı yollarda okurun zihninde canlanmaktadır. Eksilti
kavramı, metin içerisinde eksilti terimi yerine sıfır teriminin kullanılmasını
belirtmektedir. Tümce içerisinden çıkarılan bir parçanın metnin iç yapısında
anlam olarak tekrarlanması düşünüldüğünde “sıfır terimi” eksiltiyi karşılayan
bir terimdir.
Eksiltiyi, anlatımı kısaltmak, dilde tutarlılığı sağlamak için
gerçekleştirilen bir dil olayı olarak belirten Uç (1978), eksiltilerin yazı diline
sonraları girdiğini belirtmektedir. Atasözleri ve deyimler kalıplaşan eksiltili
yapılardır. Eksilti, ne bir dil hatası ne de metin içerisinde aniden gerçekleşen
bir olaydır. Yüzeyde bilinçli olarak yapılan kelime silme işidir. Metin ya da
tümce içinden bir unsurun silinmesi, eksilti yapılması ile cümlenin bağlam
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içerisindeki anlaşılması zorlaşmaz (Günay, 2003). Üstünova (1999),
eksiltilerin okuyucu tarafından tamamlama sürecini şu şekilde açıklar:
“Eksiltili yapı farklı birkaç aşamada doldurulabilmektedir. Öncelikle
okuyucu ya da dinleyici okuduğu metni, dinlediği iletiyi algılamaya, daha
sonra ise anlamlandırmaya çalışmaktadır. Daha sonra ise gönderimler
yaparak boşlukları doldurmaya, derin yapıyı eksiksiz bir biçimde anlamaya
ve anlatmaya çalışmaktır.”
Eksilti ve değiştirim karıştırılmamalıdır; değiştirimde, metinden ya da
cümleden çıkardığımız söz ya da sözcük yerine başka bir sözcük geçerken,
eksiltide böyle bir durum söz konusu değildir. O halde Halliday ve Hasan
(1976)’ın da belirttiği üzere eksiltiyi “sıfır değiştirim” şeklinde
tanımlanabilir. Eksilti, elipsis bağlamsal bir yapı içerisinde düşünmeli;
Örneğin evin önünden geçen simitçiye “lütfen iki adet” diye seslendiğimiz
zaman, bizim seslenişimize simit satıcısının tepkisi eksilti kullanımını
göstermektedir.
Tarık Buğra’nın “Yarın Diye Bir Şey Yoktur” adlı öykü kitabında
eksiltiyi sağlayan öğeler ve kullanımlar:
“Yatağın ılıklığı, belirsiz duygular, düşünceden kaçış… Yahu… Ne var?
Geldi…” (O/s. 15)
“Sen bizden ayrılıverdin. Sevgimiz arttıkça sen biraz daha tedirgin
oluyordun. Ben bunu anlıyordum: Sen bunda biraz da hürriyetine tecavüz
buluyordun. Fakat annen…” (O/s.17)
“Ben senin içkiden ne umduğunu biliyorum; (içkiye) alışmayacağına da
eminim. Fakat annen… (bunu bilmiyordu)” (O/s.17)
“Ben senin dışarda ne aradığını (biliyorum), evden niçin kaçtığını da
biliyorum. Belki de küçük bir orospu (arıyorsun).” (O/s. 18)
“Yağmur yağıyordu, (yağmur) pis pis yağıyordu. Karımı düşünmek
istedim: (karım) gençti, (karım) güzeldi, (karım) şimdi akşam yemeğini
hazırlamaya çalışıyor ve henüz mutfak işlerinden hoşlanıyordu.” (HPM/s.19)
“Radyoya gittim: (radyoda) Uzun dalga bomboştu, (radyoda) orta dalda
da öyle… (bomboştu) Kısa dalganın parazitleri arasından bir mucize çıktı: Bu
enfes bir kemandı ve karımla daha iki sevgili iken dinlediğimiz bir…
(kemandı)” (HPM/s. 19)
“Ben arkadaş filan istemiyordum. Bir kurt gibi yalnız olmalıydım; yalnız
ve yepyeni bir yaylada… (olmalıydım)” (HPM/s.23)
“Adam, bana tuhaf tuhaf bakarak: limoncu musunuz? dedi. O budala, bu
sözdeki nükteyi asla kastetmemişti. Evet, (limoncuyum) dedim.” (HPM/s. 24)
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“Okulun bahçesinde seksen yedi çeşit limon vardı! Adamın gözleri
açılıverdi. Seksen yedi çeşit mi? Pardon, dedim; acele ile yanlış söyledim;
sadece yetmiş sekiz çeşit… (limon)” (HPM/s. 24)
“Bu benim karımın, rahmetli karımın yemeğiydi. Rahmetli (karım) mi
dediniz? Adam bana karşı bir kardeş kesilivermişti. Bu bana pek dokundu:
Deli gibi severdik birbirimizi… Sonra havuçlu pilav… (yapardık)” (HPM/s.
25)
“Saat altıya gelmek üzere… Ceza hakemi geciktiğim için artık kızmaya
başlamıştır. O, beni her akşam bu sıralarda dört gözle bekler. Eskiden, yani
bir hafta öncesine kadar ben de onun peşini bırakmazdım. Piket oynardık; bir
parti bir paket Yenice sigarası… (için piket oynardık) (B/s.31)
“Baba, sen misin? Evet, (benim) dedim.” (B/s. 32)
“Bu gezinti onu coşturmuştu; sık sık beni öpüyor ve boyuna anlatıyordu.
Sonra annesi geldi; (annesi) elbiselerini değiştirmişti. (B/s. 33)
“Akşama ne yemek var (karıcığım)? Öğleden köfte kaldı (kocacığım),
bir de pilav yapıveririm; salata mı istersin, ayran mı (istersin)? Canım ne
salata (istiyordu), ne ayran istiyordu; benim istediğim şöyle adamakıllı bir
münakaşa çıkarmaktı.” (B/s. 34)
“Radyoyu açayım mı? dedi. Sen bilirsin, (aç istersen) dedim.” (B/s. 36)
“Yemekte: Eğer, dedi, bu surat gidecekse, sana bir kadeh rakı veririm;
hatta iki kadeh (veririm)…” (B/s.37)
“Gel, dedi; böyle çok güzel. Gittim, (onun) yanına oturdum. Başını
omzuma dayadı. Susuyorduk. Hurrem, dedim. Efendim (dedi). Beş on gün
için şehre, ağabeyine gitsek… Ne zaman gideceğiz (şehre)? Yarın
(gideceğiz). (B/s. 37)
“Sen, dedim; Ömer’in (annesi), Ayla’nın annesi, benim karımsın. Başını
tekrar omzuma dayadı. En çok hangisini seversin? Diye sordum. Seni,
(severim) dedi. Ben de seni (severim) dedim.” (B/s. 39)
“Ertesi gün bir hayli borçlandım: bir çay takımı aldım, perdelikler aldım,
su bardakları aldım ve ceza hâkimine bir defa (yenildim), bir defa daha
(yenildim), bir defa daha (yenildim), tam üç defa pikette yenildim.” (B/s. 40)
“Yumuk gözleri mavi sonsuzluğa çevrilmiş, mendirekte pinekleyen, ama
canı istediği zaman, bir iki gerinmeden sonra kanat çırpıp kuzeye doğru,
güneye doğru, batıya veya doğuya doğru uçacak, istediği yöne (uçacak),
istediği kadar uçacak bir martıya benzer.” (M/s. 41)
“Ve ötede bir vapur sireni basık (sesi) ve dost sesiyle, asırlar boyu
aralıklarla, ama asla vazgeçmeden, Martı’yı bir masal yolculuğuna
çağırıyordu.” (M/s. 42)
“İlk arkadaşlıklara (ne oldu), ilk aşklara ne oldu? Anneler (nereye),
babalar (nereye), daha konuşmasını, daha suç işlemesini öğrenemeyen
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bebekler nereye gittiler? Toprak damlı ev (nerede), şehre yabancı sokak
nerede? Dün nerede, bir saat öncesi (nerede), bir dakika, bir saniye öncesi
nerede?” (M/s. 44)
“Rakı içiyor, hem de susuz (içiyor); lık dedi mi, kadeh tamam.” (K/s. 46)
“Kavgaları yazılsa koca bir kitap tutar; oğlan sanki ikinci bir karakol
(olmak iddiasında), ikinci bir adliye olmak iddiasındadır.” (K/s. 46)
“Ayva ağacına bakarak üç beş defa derin derin nefes alır veririm. Sonra
içimden belli belirsiz bir karartı geçirir ve ben: ‘Niçin biraz daha önce
kalkmadım?’ diye üzülürüm. Amma, bu biraz daha öncenin saati (yoktur),
dakikası yoktur. (Ö/s. 52)
“Hangi işi bacanak? Sesinde şaşırtıcı (bir içtenlik) veya dinden imandan
çıkartıcı bir içtenlik vardı; gören, söz konusu işi gerçekten bilmediğine yemin
edebilirdi.” (B/s.64)
“Bacanak, sen şimdi beni dinle de beş yüzü al. Şunun şurasında
bacanağız; sırası gelir ben sana (olurum), sen bana muhtaç...(olursun) ele
bakacak değiliz a? Bu iş aramızda tatlı geçsin. Bana neye yardım etmen
sanki?” (B/s.68)
“Kısacası ben, peykeler çekilene kadar içmiş, sonra da gece yarısına
(çıkmıştım) ve sahip değiştiren, anlam değiştiren, karakter değiştiren
sokaklara çıkmıştım.” (KY/s.78)
“Olrayt!... Büyük planı ele geçirmişti. İşte tam bu sırada... Ben yere
kıvrılmış ve ölmüş... Büyük serüvenci ayakta (duruyor), kaderin canına
okuyacak planı inceliyor. Vagonun kapısı açıldı ve önde kontrolör, arkada
biletçi -ekip- her zamanki nüktelerini getirdiler.” (KY/s.80)
“Kontrolör, baktı ki, ben Balıkpazarı’ndaki meyhanelerin birisinden
geliyorum, (bana) sesini çıkarmadı ve (benim) uzattığım onluğu alarak, bay
biletçiye uzattı; ‘Bir daha beylere biletlerini kaybettirme’ diye tersledikten
sonra ekledi: ‘Kes bir tam.’ (bilet)” (KY/s.81)
“Önce emekliler (gelir), sonra kazananlar (gelir), onların arkasından
kahve parası bile kalmayanlar- güngörmüş, Yahya Kemal’e nargile,
Köprülü’ye çay vermiş garsonla uzun, filozofça konuşmalardan sonra- (gelir)
ve nihayet ne kazanmış ne de kaybetmiş olanlar. En sonra bunlar; çünkü insan
Küllük’de ya kazanmalı veya kaybetmelidir: günü kurtarmak veya yarına
bağlamak.” (K/s.88)
“Eskiden böyle değilmiş: Timur’u (düşünün), İskender’i düşünün bir
kere: onlar sefere çıkarken, düşecekleri uçsuz bucaksız stepleri,
karşılaşacakları karlı dağları, önlerine çıkacak karanlık ormanları veya ışıklı
nehirleri bilmiyorlardı; hatta değil yakacakları kasabaların, köylerin
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isimlerini... Kesecekleri insanların hangi kabileden olduklarını
(bilmiyorlardı), ne dil konuştuklarını bile bilmiyorlardı.” (CD/s.90)
“Paketlerden birinde kahve (var), ötekinde şeker var... Akşam şekerli
kahve ikram edilecek! Tam lazım olduğun sırada. Sen evin adamısın. Amcam
böyle söylüyordu bana. Ve üçüncü pakette İstanbul şekeri vardı: Misafirlere
tutulacak! Misafirlere, yani can alıcılara (tutulacak)” (SAFK/s.98)
“Hasta mısın sen? diye sordu. Yoo, (hasta değilim) dedim, sonra da ani
bir kararla ve meydan okurmuş gibi ben de ona sordum.” (SAFK/s.100)
“Aşağıda çaltılar vardı, taraçalar (vardı), balkonlar (vardı), pencereler
(vardı), ağaçlar (vardı), sokaklar (vardı), meydancıklar vardı. Aşağıda bahçe
vardı. Bir tek odada oturuyorlardı; küçük (bir oda), basık (bir oda), fakat şehre
altıncı kattan bakan bir odada: Kız on yedi yaşında, kendini bu karan fil
kokulu rüzgarın önüne kapıp koyuvermiş bir sarışındı; güzeldi, zarifti, şuh ve
mutluluğa inandıran bir mizaca sahipti, batıya bakan pencerelerine yaslanıp,
batan güneşlere şehrin üstünden omuz omuza bakarlardı.” (BS/s.105)
“Oraya köpekler gelir, (O köpekler) öbür köpekler tarafından ısırılır veya
hırpalanırlardı. Orada kurbağalar (vardı), soluncanlar (vardı) ve fareler
vardı.” (BS./s.107)
“Bir değneğe takardı simitlerini. Upuzun bir değneğe (takardı). Tombul
bir bileğe takılmış bilezikler gibi. Ona göre elbette. Sabah simitleri, akşam
simitleri. Susam kokulu, taze taze; çıtır çıtır.” (B/s.109)
“Simit? dedim, Haline uygun bir gülümseyişle; ‘yok’ dedi. Niye (yok)?
Dedim. Sermayeyi düşürmüşüm, diye cevap verdi. Cebimde o sabah, yüz
gram da kaşar peyniri getirmiştim kahveye: Üç ay, iki simit (getir) keyfim bu
düzenle, küllü, miyop kış sabahına inat, pırıl pırıldı.” (B/s.110)
“Bu ziyaretlerimden birisinde ve yılbaşından bir hafta kadar önceydi; söz
döndü, dolaştı, şans meselesine geldi. Ben; ‘Hiç şansım yoktur benim’ dedim.
İclal; ‘Benim de (yoktur)’ dedi.” (S./s.118)
Sonuç
Bağımsız bir alan olarak 19. yüzyıldan itibaren çalışan dilbilimin ortak
özelliği, metni bir bütün olarak ele almasıdır. Saussure’nin de belirttiği gibi
dil, topluma ait soyut bir yapıdır; bu yapı bildirişim aracı olarak kullanılırsa
bireysel, somut söz haline dönüşmektedir.
Sözcüklerin bir araya gelmesiyle tümceler, tümcelerin bir araya
gelmesiyle sözlü ya da yazılı metinler oluşur. Bildirişim de sözcükleri değil
de metinlerde kullanılır. Metin, cümleler arasında çeşitli düzeylerde kurulan
bağdaşık ve bağlaşık dilsel yapıdır. Cümleler, kendi başına anlamları olan
| www.ejsr.org

376

Süleyman AKSU

parça birimlerdir; ancak bulundukları bağlama göre kendisinden önce ve
sonraki cümlelere göre anlam kazanırlar. Bunun için metin incelemelerinde
metni oluşturan tümceler bütün olarak ele alınmalıdır.
Metin dilbilimin temel inceleme alanı, metin olmanın ne demek
olduğunu ve metnin nasıl oluştuğunu açıklamaktır. Metin, rastgele sıralanmış
cümleler topluluğu değildir; cümleleri belirli kurala göre bir araya getiren
anlam bağıdır. Metnin oluşum süreci de zincirin oluşumu gibidir. Zincir, art
arda pek çok halkanın eklenmesiyle oluşturulan bir bütünlüktür. Bu oluşumda
halkanın yeri çok önemlidir. Çünkü bir halka eksik olursa zincir bir işe
yaramaz. İşe yarayan, somut olan ve kullanılan zincirin kendisi; metindir.
Metin incelemesi kurumsal temele dayanan bir çalışmadır. Metin
dilbilim, bir metin inceleme yöntemidir. Bu yönteme göre; metinlerin yüzey
yapısında ‘bağlaşık’, derin yapısında ‘bağdaşık’ olması gerektiğini; üretilme
‘amaçlarının’ olması gerektiğini, ‘kabul edilebilirlik, bilgisellik, durumsallık
ve metinlerarasılık’ özelliklerini taşımalıdır.
Metin dilbilim, insanın bir iletişim vasıtası olarak dili nasıl kullandığını,
bir dil ürünü olan metnin nasıl oluştuğunu ortaya koymak amacındadır. Bu
amaç doğrultusunda kendine özgü yöntemler geliştirmiştir. Her cümle takip
eden cümleye bağlanmak suretiyle metin dediğimiz bütün –süper cümlemeydana gelmektedir. Bunu bir zincirin oluşumuna benzetebiliriz. Zincir pek
çok halkanın birbirine eklenmesiyle oluşmuş bir bütündür. Onun oluşumunda
her halkanın önemi ve yeri inkâr edilemez, çünkü bunlardan birisi eksik
olursa metin hiçbir işe yaramaz. Neticede asıl olan, bir işe yarayan, somut
olarak görünen ve kullanılan zincirin kendisidir. Bu oluşum ‘Yarın Diye Bir
Şey Yoktur’ adlı öykü kitabında mevcuttur.
Buğra’nın hikâyelerine bağdaşıklık kazandıran en önemli unsur,
eksiltidir. Buğra, az söz ile daha çok şey anlatmak ve tekrara düşmemek için
eksiltili ifadeleri sıkça kullanmıştır. Metinde yer alan eksiltili ifadelerde,
anlamı aksatmayacak şekilde, okuyucuya sezme ve yorumlama imkânı
sağlamakta, aynı zamanda cümleler arası ilişki kurmaya yardımcı olmaktadır.
İlk cümlede ya da takip eden sonraki cümlenin birisinde yer alan açık özne
veya yüklem, yüzey yapıda yer aldığı için eksiltilmiştir.
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“Tarık Buğra’nın Yarın Diye Bir Şey Yoktur” adlı öykü kitabında yer
alan öykülerin alımlanmasına yardımcı olan bağları, metin dilbilimin
yöntemlerinden yararlanarak açıklanmaya çalışılmıştır.

Açıklama bildirimi
Yazar herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bildirmemiştir.
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ÖZET
Sözlü ve yazılı bütün metinler dil aracılığıyla oluştuğu için dilin
hayatımızdaki önemi büyüktür; dil, en etkili iletişim aracıdır. Bir cümlenin
anlaşılması ve yorumlanması, kendisinden önce oluşturulan cümlelere
bağlıdır. Bağdaşıklık, metnin içerisindeki herhangi bir ögeyi algılama,
anlamlandırma ve açıklama işlemini başka bir ögeye bağlamadır, metnin
bütünlüğünü oluşturan parça birimler arasında kurulan anlam bağıdır.
Bir parçayı bütünlüğe dönüştüren en temel özellik, tutarlılığı ve
bağdaşıklığıdır. Dilde en az kelime kullanımı kuralı çerçevesinde, bir
sözcüğün, söz grubunun ya da cümlenin herhangi bir ögesinin karışıklık
yaratmayacağı zamanda cümleden çıkarılması, eksiltidir. Eksiltiye ihtiyaç
duymamızın nedeni, az sözle öz bilgi vermek istememizdir. Eksilti, dilin
kendine özgün yapısına bağlı meydana gelen bir ilişkidir.
Tarık Buğra’nın “Yarın Diye Bir Şey Yoktur” adlı öykü kitabındaki
eksilti unsurları üzerine yapılan incelemede, hikâyede yer alan eksilti
unsurları Halliday ve Hasan (1976)’ ın bağdaşıklık yöntemi doğrultusunda
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dil, Metin, Bağdaşıklık, Eksilti.
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