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Անի Սարգսյան* 
 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՏԻԿԱՆ ԲԱՔԻԻ ԴԻՎԱՆՈՒՄ 
 

Բանալի բառեր՝ Բաքի, բնության թեմատիկա, քասիդ,  
գազել,0 ծաղիկներ   

 

XVI դարի օսմանյան բանաստեղծ Բաքիի դիվանում առանձ-

նահատուկ տեղ է գրավում բնության թեմատիկան: Մասնավո-

րապես, բնության նկարագրությունն արտահայտված է գազել-

ներում և քասիդների ներածական մասում՝ նեսիբում ու  աղոթք 

(dua) բաժնում1: Ըստ նեսիբի` տարանջատվում են գարնանային 

(Bahariye/Rebîiye), ձմեռային (Şitâiye/Berfiye), ամառային 

(Temmuziye), ծաղիկների (Verdiye), արևի (Şemsiye) և այլ թեմա-

ներով քասիդները2: Առհասարակ այդ ժամանակաշրջանի օս-

մանյան բանաստեղծներին բնորոշ էր մի կողմից համեմատութ-

յուններով և փոխաբերություններով հարուստ նորանոր պատ-

կերներ ստեղծելը, իսկ մյուս կողմից նույն կարծրացած կաղա-

պարային արտահայտությունների կիրառումը ` բառերի հեր-

թականության տեղափոխությամբ3:  

Բաքին, ի տարբերություն վերոհիշյալ պոետների, բնությունը 

պատկերելու համար զերծ էր մնում տարատեսակ քարացած 

արտահայտություններից, յուրաքանչյուր տողում փորձում էր 

կենդանացնել ստամբուլյան գարունն ու ամառը, աշունն ու ձմե-

ռը` համեմելով դրանք բազում համեմատություններով ու մակ-

դիրներով: Ինչպես նշում է թուրք գրականագետ Մ. Ֆ. Քյոփրյու-

                                                            
* Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիո-

նի ասիստենտ: Էլ. փոստ` ani.sargsian@ysu.am  
1 Pala İ., Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, İstanbul, Kapı Yayinları, 2004, s. 56: 
2  Dilcin C., Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 8. Baskı, Ankara, Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 2005, s.83: 
3 Levend S., Divan Edebiyatı (Kelimeler ve remizler mazmunlar ve mefhumlar), 4. 

Basım, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1984, s. 567: 



98 
 

լուն, «Բաքիի ստամբուլյան գարունը, լուսնի լույսը, ձմեռային 
տեսարանները իրական են, անկեղծ և չափազանցությունից 
շատ հեռու»4: 

Բաքին իր բանաստեղծություններից մեկում արժևորում է 
բնության նկարագրության մեջ իր ուրույն ու կատարյալ ոճը. 
Reīs-i bahr-ı nazm- oldun bugün ālemde ey Bākī/ Gazel demek 
senin tab-ı dür-efşānında kalmıştır5- Է՛յ, Բաքի՛, այսօր դարձար 
պոեզիայի ծովի տիրակալը,/ Գազել կոչվածն էլ քո գեղեցիկ նկա-

րագրված բնության մեջ մնաց6: 
Բաքիի` գարնանը վերաբերող բանաստեղծությունների մեծ 

մասը նվիրված է Սուլթան Սուլեյմանին և վերջինիս գարնանա-

յին նվաճումներին ու հաղթանակներին:7 Bahār oldı dem-i seyr ü 
temāşādur Hudāvendā/ Semend-i azmin etsün arsa-i ālemde 
cevlānı/ Yürü Rum illerin seyr et hırāmān eyle yanunca/ Alem gibi 
sehi-kāmet nigār-ı pāk-dāmāni.../Nihāl-i serv-i bāğ-asā nesim-i feth 
ü nüsratden/ Salınsun naz ile nizen hırāmāni hırāmāni8-  Գարուն է 
եկել, ի՛մ սուլթան, դիտելու և հմայվելու ժամանակն է/ Եվ թող 
սլանա խայտագորշ ձին աշխարհի կենտրոնում: /Քայլիր Ռումի 
նահանգներում դրոշակի պես մաս-մաքուր, / Ու հպարտ կեցված-

քով սիրելիիդ  հետ ճեմիր այդ վայրերում:/  Ինչպես քամին է փչում 
և այգիներում նոճիների շիվերն է հեզիկ -նազիկ օրորում,/  Այդպես 
էլ  քո նիզակը  թո՛ղ հաղթական քամիներով անվերջ  ծածանվի: 

Գարնանային նկարագրություններով է հարուստ նաև Բա-

քիի` Ալի փաշային ձոնված քասիդը, որի առաջին տողում 
բնության զարթոնքը նա համեմատում է Հիսուսի` մահացածնե-

րին կենդանացնելու, իսկ երկրորդ տողում` կույրերին բուժելու 
աստվածաշնչյան-ղուրանյան պատկերների հետ, որոնք Բաքիի 

                                                            
4 Köprülü F.,  Edebiyat Araştırmaları N 2,  2. Baskı, Ankara, Akçağ yayınları, 2004, s. 477: 
5 Kudret C.,, Divan şiirinde üç büyükler 2 Baki, 4. Basım, İstanbul, İnkilâp Kitabevi, 

1985, s. 14: 
6 Բանաստեղծությունների տողացի թարգմանությունները մերն են՝ Ա. Ս.: 
7 Köprülü F., Edebiyat Araştırmaları N 2, էջ 477: 
8 Banarlı N.,  Resimli Türk Edebiyatı , cilt I,  İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 2004,  s. 590: 
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պոեզիայում գեղարվեստական բնույթ էին կրում և չունեին կրո-

նական երանգ9. Rûh-bahş oldı Mesihâ-sıfat en as-ı bahâr /Açdılar 
didelerin Hâb-ı 'ademden ezhâr/ Tâze cin buldı cihân irdi nebâtâta 
hayât /Ellerinde harekât eyleseler serv ü çenâr /Döşedi yine çemen 
nat -ı zümürrüd-famın /Sim-i hâm olmış iken ferş-i harîm-i gül-
zâr/Yine ferrâş-ı sabâ sahn-ı ribât-ı çemene /Geldi bir kâfile 
kondurdı yüki cümle bahâr 10 -Գարնան շունչը կրկին Հիսուսի 

պես նոր կյանք ստացավ,/Ծաղիկները խորը քնից աչքերը բացե-

ցին: /Ողջ աշխարհը կենդանացավ, բույսերին նոր կյանք տվեց,/ 

Եվ նոճին ու չինարը կարող են օրորվել, որքան ուզեն:/Արծա-

թանման վարդաստանի գորգի վրա կրկին/ Խոտը  զմրուխտի 

գույնով ծածկոցը փռեց, /Եվ երբ զեփյուռը  փչեց  այգու քարվան-

սարայում/ Բուրումնավետ գարնան քարավանը հիմնադրեց:  

Գարնանը նվիրված բանաստեղծությունների մեծ մասում 

Բաքին անդրադառնում է նոճիներին, որոնք խորհրդանշում են 

նրա ծննդավայր Ստամբուլը: Նոճիները Բաքիի պոեզիայում 

հիմնականում հանդիպում են սիրեցյալի հասակը նկարագրե-

լիս. Serv-kametler iki yanin alurlar yolun/ Rāh-ı gülzāra döner 
yolları İstanbulun11- Ճանապարհի երկու կողմը գրավել են նոճի-

ները,/ Որոնք վարդաստանի են վերածել Ստամբուլի ճամփանե-

րը: Bir kadem bas lutf ile gel gülşene ey serv-kad/ Bileler 
eksüklüğin her serv-i bālā semt semt12.- Է՛յ իմ նոճու հասակով սի-

րեցյալ, բարեհաճիր վարդաստան,/ Որ բարձրահասակ նոճի-

ներն իրենց թերությունը հասկանան:/ 
Գարնան նկարագրություններում բանաստեղծը հիշում է 

նաև հորդառատ անձրևների մասին` այն համեմատելով ան-

                                                            
9  Օսմանյան դիվանի պոեզիայում Հիսուսի վերաբերյալ անդրադարձների 

մասին տե՛ս Koçin A., Divan Şiirinde Hz. İsa, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi 19, Sakarya 2009, s. 69-104. 
10 Çavuşoğlu M., Bâkî ve Divanından Örnekler, Kitabevi 158, İstanbul, 2001, s. 26-27, 

ինչպես նաև Levend A., նշվ. աշխ., էջ 572: 
11 Ergun  N., Bakî. Hayatı ve şiirleri, İstanbul, Bozkurd Matbaası, 1935, s. 322. 
12 İpekten H., Bâki, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara, Akçağ yayınları 3. Baskı, 1998,  

s.88: 
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խիղճ թաթար-մոնղոլների զորքի հետ: Վերջինս հարձակվում է 
մարգագետնի վրա և անընդհատ «հեղեղում է» (թալանում): Բա-

քիի գարունը  զարթոնքի խորհրդանիշ լինելուց բացի  նաև  
բնության սուլթան էր, ով իր բազմերանգ ծաղիկներով կարողա-

ցել էր հաղթել ձմեռվա  տիրակալին 13 . Leşger-i ebr çemen 
mülkine akın saldı.../ Turma yağmada yine niteki bağı Tatar.../ 
Döşedi mihr-i felek yolları dîbālar ile/ Etdi teşrîf çemen mülkini 
sultān–ı bahār./ Subh-dem velvele-i nevbet-i şâhî mi degül/ Savt-ı 
mürgân-ı hoş-elhân u sadâ-yı kûhsâ14 - Մարգագետնի վրա ամպի 
զորքը հարձակվեց,/ Անխիղճ թաթարների պես  անընդմեջ հեղե-

ղեց:/ Բախտի արևը ճամփեքը մետաքսով պատեց,/ Սուլթան 
գարունն  էլ մարգագետնին շնորհ արեց:/ Լեռան արձագանքը, 
թռչունների գեղեցիկ դայլայլը/ Արդյոք նման չեն այգաբացին 
սուլթանի համար  հնչող ձայներին: 

Չնայած Բաքիի դիվանում մեծ տեղ է գրավում գարնանային 
թեման, բայց և հիշատակության են արժանի աշնան թեմայով 
բանաստեղծությունները: Դրանցից է «Աշնանայինը», որը նույն-

պես վերաբերում է Սուլթան Սուլեյման Քանունիի ժամանա-

կաշրջանին. Gülşene altun veraklar zeyn edüb bad-ı hazan/ Gûyya 
zerkûblar dükkānı oldı gülsitan/ Rişte-i baran gümüş tel sim-gümüş 
ebr-i harif/ İki çerha döndüler gûya zemin ü asman/ Rehgüzar-ı 
bağa dökülmüş serapa berk-i zer / Sandum altun tepsiler konmış 
sımāt-ı husrevān/ Bağda gerdan eder evrakı sanman girdibad/ 
İndiler seyyareler kılmağa seyr-i bustan/ Perr ü bal açmış yeşil tuti 
iken berk-i çenar/ Zerd olub ser–pençe-i şehbaze dönmüştür 
heman/ Rāyegān aldım sanurdu lāl ü yākutu veli/ Şimdi nakd altun 
saya durmuş nihāl-i ergavan 15 .-Այգին ոսկերչական խանութ է 
դարձել,/ Պարանի նման տեղացող անձրևը/Արծաթե թելերի պես 
փայլում է կտուրներին, /Գետինն ու երկինքը կարծես երկու 
անիվ են դարձել,/Այգին ոտքից գլուխ ծածկված է ոսկյա տերևնե-

                                                            
13 Levend  A., նշվ. աշխ., էջ 574: 
14 Çavuşoğlu M., նշվ. աշխ., էջ 27-28: 
15 Ձեռ հմր 321 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարան, արաբատառ ձեռա-

գրերի ֆոնդ, (այսուհետ՝ ՄՄ ձեռ. հմր 321  ), էջ 15բ:  
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րով,/Սաստիկ քամիներն այգում տերևներն են պտտում, /Եվ  
աստղերն պարտեզ են իջնում են զբոսնելու, /Ես կարծեցի, թե 
սուլթանի առջև սեղանի ծածկոցն է` ոսկյա ափսեներով:/Չինարի 
տերևները, որ  լայնաթև կանաչ թութակ էին,/ Այժմ պտտվելով  
բազեի ճանկեր դարձան:/Եվ կարծես վերևից շնորհվեց մարգա-

րիտն ու հակինթը,/ Իսկ շեփորուկի տունկը ոսկյա պատյանի 
մեջ շարունակեց  փակված մնալ: 

Բաքին գազելներից մեկում աշունը նմանեցնում է տարեց 
մարդու, սեփական ձեռագիր թերթերը`  համեմատում  ցիրուցան 
եղած տերևների, ինչպես նաև իր ապրած տարիների հետ: Գա-

զելում անդրադառնում է նաև նորատունկին, որն էլ խորհրդա-

նշում է գալիք երիտասարդ սերունդն  ու ապագան 16: Nām-u 
nişāne kalmadı fasl-ı bahārdan/ Düşdi çemende berg-i dıraht 
itibārden/ Eşcār- bāg hırka-i tecride girdiler/ Bād-i hazan çemende 
el aldı çenardan/Her yandan ayağına altun akup gelür/ Eşcār-ı bāğ 
himmet umar cūybārdan/ Sahn-ı çemende durma salınsın sabā ile/ 

Āzādedür nihāl bugün berg ü bārdan/ Bākī çemende hayli perīşān 
imiş varak/ Benzer ki bir şikāyeti var rüzgārdan17-Գարնանից ոչ 
մի հետք ու բիծ անգամ չմնաց,/ Այգիներում ծառերի տերևներն 
օրորվելով ընկան:/ Այգու ծառերն էլ դերվիշների պես նոր հըր-

քաների մեջ մտան, /Իսկ աշնան քամին ձեռքով ցած նետեց չի-

նարի տերևները:/ Այգու ծառերն  աղբյուրից օգնություն խնդրե-

ցին,/ Եվ  այն ամեն կողմից ոսկիով պատեցին:/ Նորատունկն այ-

սօր ազատ է տերևներից ու պտուղներից,/Եվ թո՛ղ  նա հանգիստ 

զբոսնի այգում առավոտյան քամու հետ:/ Է՛յ Բաքի, տերևներն 

այգում այնպես ցաքուցրիվ եղան,/ Կարծես  քամու դեմ մի մեծ 

բողոք  ունեին: 

Բաքին առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում ծա-

ղիկներին: Հայտնի են նրա Հակինթի քասիդը 18, Վարդի 19, Կա-

                                                            
16 İpekten H., նշվ. աշխ., էջ 128:  
17 Նույն տեղում, 124-128: 
18 Ergun N., նշվ. աշխ., էջ 62-66: 
19 Նույն տեղում, էջ 254: 
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կաչի 20, Մեխակի 21 ռեդիֆներով գազելները և այլն: Ծաղիկների 

արտաքին որոշ հատկություններ Բաքին համեմատում էր տար-

բեր երևույթների հետ. ծառերը հասակի վեհության իմաստով 

նմանեցնում է և՛ սուլթանի պահապան զորքին, և՛ սիրեցյալի հա-

սակին ու հեզությանը, սուլթանի բանակը՝ ծաղիկների բազմութ-

յանը, որն առաջնորդում էր շուշանը 22 . Farkına bir nice per 
takınur altun telli/ Hayl-i ezhâra meğer zanbak oluptur serdar/ 

Dikti leşgergeh-i ezhâra sanavber tûğun /Haymeler kurdu yine 
sahn-ı çemende eşcâr23.-Շուշանն իր գլխին տարբերվելու համար 

այնքան ոսկյա փետուրներ կրեց, /Մինչև  դարձավ ծաղիկների 

հրամանատար:/ Ծաղիկներից սուսամբարը բանակատեղին 

հիմնեց,/ Ծառերն էլ այգու կենտրոնում կրկին վրան կապեցին:  

Մեկ այլ բեյթում Բաքին շուշանին նմանեցնում է սուլթանի 

առջև խոնարհված զինվորի. Mektûbın elde tutmış zanbak reh-i 
çemende /'Arz ide tâ ki hâlin sultân-ı kâm-kâre24 -Այգում շուշանը 
նամակը ձեռքին`/Երջանիկ սուլթանին իր դարդն է պատմում: 

Բաքիի պոեզիայում հիշարժան են վարդի տարբեր մոտիվնե-

րը, որոնք արտահայտում են նոր կյանք ու հարատևություն: 
Վարդը համեմատվում է սիրեցյալի հետ, ում շնորհիվ անկեն-

դան աշխարհը նոր կյանք է ստանում, կամ ընդհակառակը՝ վե-

րածվում կարճատև կյանքի խորհրդանիշի: Բաքին վարդի ժա-

մանակը (devr-i gül) ասոցացնում է մարդու կյանքի գարնան 

հետ, որը հարատև չէ:  Dâ'im olmaz devr-i gül devrân ise bâkî 
degül... /Gel begüm dönsün kadeh bundan yig olmaz devr-i gül25 -
Հարատև չէ վարդի շրջանը, իսկ ժամանակն էլ մնայուն չէ,/Ե՛կ, 

                                                            
20 Նույն տեղում, էջ 156-157: 
21 Նույն տեղում, էջ 251: 
22 Օսմանյան հրամանատարները, վեզիրները, որևէ հերոսություն անելով, 

գլխանոցի վրա կրում էին կռունկի փետուր, որը Բաքին համեմատում է 

շուշանի միջի դեղին ցողուններին: 
23 Ergun  N., նշվ. աշխ., էջ 40: 
24 Küçük S., նշվ. աշխ., էջ 281: 
25 Küçük S., նշվ. աշխ., էջ 319: 
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ի°մ պարոն, վերցրո՛ւ գավաթը, սրանից լավ վարդի ժամանակ չի 

լինի: Gül devri 'ayş mevsimidür mutrıbâ bu gün /Bülbül-sıfat 
çemende biraz gulgul eylesen 26 -Վարդի ժամանակն է, է՛յ երա-

ժիշտ, խնջույքի պահն է այսօր,/Դու էլ սոխակի պես մարգագետ-

նում մի փոքր դայլայլիր: Gül gibi olmak dilersen şâd u hurrem ey 
gönül /Lâle-veş elden düşürme câmı bir dem ey gönül27 -Օ, սիրտ 

իմ, եթե ցանկանում ես լինել վարդի պես ուրախ և զվարթ/ Կա-

կաչի պես ձեռքիցդ մի պահ անգամ գավը չգցես, է՛յ սիրտ:  
Fürkatünde gönlüm eglerdüm gül-i gül-zâr ile/ Gül de gitdi yalunuz 
kaldum gamunda zâr ile28-Բաժանման պահին սիրտս խոնարհե-

ցի վարդաստանի վարդի պես,/ Վարդն էլ գնաց, միայնակ մնացի 

ողբացող ցավիս մեջ: 

Սուլթան Սուլեյմանին նվիրված քասիդներից մեկում Բաքին 
աղոթում է սուլթանի կյանքի համար՝ համեմատելով այն վարդի 
գեղեցկության հարատևության հետ. Du'â idelüm ruy-ı ikbâl u 
bahtı /Dem-â-dem ola gül gibi tâze vü ter29-Եկե՛ք աղոթենք ապա-

գայի ու բախտի համար,/ Թող դալար վարդի նման հարատև լի-

նի: Devr-i gül sanman cihânı böyle tezyin eyleyen /Yümn-i ikbâl-i 
Hudâvend-i cihân-bân eyledi30 -Մի կարծիր` աշխարհն այսպես 
զարդարված վարդի շրջան է,/Երջանկությունն ու ուրախությու-

նը սուլթանի պատվին է:  
Բաքին իր ժամանակակիցներից առաջինն էր, ով ի թիվս այլ 

ծաղիկների, պոետական համեմատությունների համակարգ է 
ներգրավում նաև մեխակը: Նշենք, որ մինչ այդ օսմանյան պոե-

զիայում անդրադառնում ու դրվատում էին վարդն ու կակաչը, և 
ինչպես նշում է թուրք գրականագետ Բ. Այվազօղլուն, «16-րդ 

դարում մեխակը Բաքիի շնորհիվ կակաչի հետ միաժամանակ 

                                                            
26 Նույն տեղում, էջ 189: 
27 Նույն տեղում, էջ 207: 
28 Նույն տեղում, էջ 257: 
29 Ergun  N., նշվ. աշխ., էջ 15: 
30 Küçük S.,  Bâkî Dîvânı, Ankara, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 

1994, s. 17. 



104 
 

նույն գահին բազմեց »31: Բաքին իր  «Մեխակ» ռեդիֆով գազելում, 

ծաղկին ներկայացնում է իբրև ինքնամփոփ, անկախ մի բույս, և 

այն համեմատում աբդալների` գլխաբաց, ոտաբոբիկ թափառող 

դերվիշների հետ: Aşkınla kılup kametini dāl karanfül/Arz itti sana 
mūy-i sefīd āl karanfül/ Farkında kılup yâsemeni dâgına penbe 
/'Aşkunda geçer baş açuk abdâl karanfül... Geh şîşe gehî kühne-
sif'al ile kılur 'ayş / Bâkî-veş olup 'işrete meyyâl karanfül32 -Իր սի-

րուց  մեխակը  ճկվեց կորացավ,/ Խոնարհվեց  ճերմակ երիզնե-

րով շիկակարմիր մեխակը,/ Նկատելով լեռան վրա բազմած հաս-

միկին  վարդակարմիր,/ Անցավ սիրավառ, բաց գլխով աբդալ մե-

խակը.../ Երբեմն շամփուրով, երբեմն էլ կավե ամանով/ Բաքիի 

պես զվարճանում  ու խնջույքն էր փառաբանում մեխակը: 

XV դարից սկսած ծաղիկների թեմատիկայում իր ուրույն տեղն 

է գրավում նաև կակաչը, որին պոետները նմանեցնում էին արյա-

նը, գինուն, ինչպես նաև սիրեցյալի կարմիր այտերին: Այս շրջա-

նում պոետները գովերգում էին միայն կակաչի վայրի տեսակնե-

րը33: Օսմանյան դիվանի բանաստեղծ Նեջաթին գրում է. Taşradan 
geldi çemen sahında bīçare durur/ Devr-i gül sohbetine lāleyi 
iletmediler 34  -Օտարությունից եկավ, այգում միայնակ մնաց,/ 
Վարդի շրջանի զրույցին էլ կակաչին մասնակից  չդարձրին... 

XVI դարում կակաչը կարծես նորաձև է դառնում օսմանյան 

մշակույթում՝ մասնավորապես պոեզիայում35: Բաքին, հետևելով 

այս նորաձևությանը, lāle ռեդի ֆով գազելում կակաչը համարում 

է վարդին հաղթանակած և ծաղիկների մարգագետնում իր ու-

րույն տեղը գտած ծաղիկ. Jâlelerden takınur tâcına gevher lâle/ 
Sâh olupdur çemen iklîmine benzer lâle/ Saltanat bâr-gehin kurdı 

                                                            
31 Ayvazoğlu B., Gūller Kitabı, İstanbul, Ötüken Yayınları, 2004, s. 35. 
32 Ergun N., նշվ. աշխ., էջ 251: 
33 Gökyay O., Divan Edebiyatında Çiçekler III, Güçlük nerede?, Seçme makaleler 3, 1. 

Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s.61-62, Ayvazoğlu B., նշվ. աշխ., էջ 109, 110: 
34 Erdoğan M., Bâkî Dîvânında Bitkiler ve Çiçekler, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2007, s. 

81. 
35 Gökyay O., նշվ. աշխ., էջ 62: 
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yine fasl-ı bahâr.../ Bûy-ı müşgîn-i bahâr irdi dimâg-ı dehre / Yakalı 
dâmen-i küh-sârda micmer lâle/ Âl fânûs ile geldi giceden gül-zâra 
/Virdi sahn-ı çemenün yollarına fer lâle/ Ergavânlar tutışup 
hırmen-i gül yanmag içün /Gül-sitân milkine âteş kodı yir yir lâle/ 

Jâle nakdin kadehe koydı çemen bezminde /Cem' idüp saklamadı 
gonca gibi zer lâle/ Dil-i hûnîni hayâl eyledi katmer lâle/ Zînet-i gül-
şen-i ikbâle yiter ey Bâkî/ Çihre-i baht-ı şehenşâh-ı muzaffer lâle 36 
Ցողերից գոհարազարդ թագ դրեց կակաչը, /Ու այգու շահը դար-

ձավ,/Գարունը կրկին սուլթանություն ստեղծեց,/Գարնան մշկա-

բույրը քիմքին կպավ, /Լեռան փեշը բուրվառով օծվեց կակաչի,/ 
Գիշերն էլ կարմիր լապտերով վարդաստան եկավ,/ Եվ մարգա-

գետնի ճամփաները  լուսավորեց:/Շեփորուկներն  իրար կպան 
վարդերին հրդեհելու համար, /Ու վարդաստանում տեղ-տեղ 
կրակ բարձրացավ:/Ցողն իր գավաթով խնջույքին մասնակցեց,/-
Կակաչն էլ կոկոն չդարձավ ու չթաքնվեց, /Ու երազեց արյունա-

հեղ սիրտը կակաչի:/Է՛յ Բաքի, հերիք է վարդաստանի երգը եր-

գես,/ Շահնշահ դարձավ հաղթանակած կակաչը: 
Բաքիի պոեզիայում կակաչը հիմնականում կիրառվում է սի-

րեցյալի արտաքինի նկարագրություններում. կակաչի գույնը 
համեմատվում է սիրեցյալի շիկնած, ամոթխած դեմքի, ծաղկի սև 
սերմերը՝ սև խալի, իսկ ծաղկեբաժակը  գինով լի գավի հետ. 
Lâleler bezm-i çemende câm-ı 'işret gösterür /Devletinde husrev-i 
gül 'ayşa ruhsat gösterür37 -Կակաչները այգու հավաքին խնջույ-

քի գավաթներ կմեկնեն,/Երբ երկրի արքա վարդը խնջույքի թույլ-
տվություն տա: 

Բաքիի դիվանում անդրադարձներ կան նաև մանուշակին՝ 
որպես գարնան գալստյան նախանշան: Նա հաճախ մանուշակը 
համեմատում է օսմանյան արքունիքում կապույտ համազգեստ 
կրող ծառայողների հետ և կիրառում է սուլթան-վարդ և մանու-

շակ-ծառա համադրությունը. Devrinde güle niçün olur bende 

                                                            
36 Ergun N., նշվ. աշխ., էջ 156-157: 
37 Küçük S., նշվ. աշխ., էջ 95: 
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benefşe...38 -Ժամանակին մանուշակներն ինչո՞ւ վարդի համար 
ծառա դարձան... Bir gonca benefşe koparup tâcına sokmış / 
Taglarda külüng atdugı dem başına Ferhâd39.-Մի կոկոն մանու-

շակ ամրացնելով իր թագին, /Ֆերհադը  քուլունգով ճեղքեց լեռ-

ները: 
Հակինթը նույնպես Օսմանյան պոեզիայում լայն կիրառութ-

յուն է ունեցել: Արտաքին տեսքը և յուրահատուկ բուրմունքը 
համեմատվել է ամպի, ալիքների, ինչպես նաև սիրեցյալի մազե-

րի հետ: Բաքին Մեհմեդ Չելեբիին ձոնված «Հակինթ» քասիդում 
ծաղկին շնորհում է «այգու տիրակալ» տիտղոսը. Urınup farkına 
bir tâc-ı mücevher sünbül /Oldı iklim-i çemen tahtına ser-ver 
sünbül/ Şeh-levendâne şikest eyledi tarf ı külehin /Gögsinün 
dügmelerin çözdi ser-â-ser sünbül /Oldı gül-şen yine bir dil-ber-i 
müşgin mergûl /Şol kadar virdi ana zinet ü ziver sünbül /Çihre gül 
sine semen çeşm-i mükehhal nergis /Hat çemen gonca dehen ca'd-ı 
mu'anber sünbül /Yazdurup müşg ile boynına hamâ'il takdı / 
Kendüye itmek içün halkı musahhar sünbül /Şahn-ı gül-zâra gelüp 
eyledi 'arz-ı didâr / Jâlelerden takınup gûşına gevher sünbül/ 
Benzer ol bûy-ı dil-âviz ile mûy-ı yâre / Başlar üzre n'ola ger eyler 
ise yir sünbül/ Yine gömgök tere batmış çıka geldi çemene / Nev-
bahâr irdi diyü virdi haberler sünbül/ Beden-i pâki neden böyle 
olurdı hôş-bû / Olmasa müşg ü gül-âb ile muhammer sünbül40- Հա-

կինթը գոհարազարդ թագը դրեց/ Եվ մարգագետնի գահին բազ-

մելով`աշխարհի տիրակալը դարձավ: /Ու անամոթաբար գդակը 
մի կողմ թեքեց, /Եվ կոճակներն էլ ոտքից գլուխ արձակեց:/ Այս-

պես հակինթը այնպես զարդարեց, որ /Ծաղկանոցը հյուսերով 
գեղեցկուհու վերածվեց:/Դեմքը` վարդի պես, կուրծքը՝ հասմիկ, 
սուրմա աչքը՝ նարգիզ,/Բերանը՝ բողբոջ, իսկ անուշաբույր մա-

զերը՝ հակինթ:/ Հակինթին  պարուրեցին մուշկով/ Մի հմայիլ 

                                                            
38 Նույն տեղում, էջ 135: 
39 Նույն տեղում, էջ 88: 
40 Ձեռ. հմր 321, էջ 17բ -18ա: 
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վզից կախեցին:/Ականջին կախեցին մարգարիտ ցողի հատիկ-

ներ:/Ու ծաղկանոց գալով` նա իր գեղեցկությունը ցուցադրեց:/ 
Զարմանալի չէ, որ հակինթը դուրեկան ծաղիկ է, որ /Հոգուն ու-
րախություն պարգևող սիրահարի մազերն է հիշեցնում: /Այս-

պես գարնան գալուստն ավետեց հակինթը,/Կասկապույտ 

քրտինքների մեջ թաթախված,/ Եթե նա վարդաջրով ու մուշկով 

շաղախված չլիներ, արդյոք/ Նրա մարմինն այսպես անուշ կբու-

րե՞ր… 

Այսպիսով, Բաքին պատկերելով գարնանային այգու գեղեց-

կությունը՝ ծառերն ու ծաղիկները, մեծ վարպետությամբ դրանց 
համադրում և համեմատում է  գինու գավի, արյան, սիրեցյալի 
ամոթխածության ու չքնաղության հետ: Գարունը բանաստեղծի 
համար վերածվում էր սուլթանի հաղթանակների, խնջույքի և 
անհոգ զվարճությունների մի շրջանի: Աշնան թեմատիկայով 
բանաստեղծություններում նա պատկերում էր թշնամու անողոք 
գործողությունները և միաժամանակ  անդրադառնում իր հիաս-

թափություններին ու կյանքի անիմաստությանը: Բաքին թեպետ 
հետևում է իր նախորդների օրինակին, բայց նրան հաջողվում է 
բնության յուրաքանչյուր երևույթի տալ յուրատեսակ պատկե-

րավորություն և կենդանություն, ստեղծել երևակայական մեծ 
աշխարհ՝ կիրառելով բարդ համեմատություններ ու փոխաբե-

րություններ: 
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ТЕМАТИКА ПРИРОДЫ В ДИВАНЕ БАКЫ 
 

Ани Саргсян 

(резюме) 

 

В статье проанализировано восприятие  поэтом  времен года и 

природы. Бакы не использовал традиционные шаблоны для 

изображения природы, а пытался оживить в каждой строке 

стамбульскую весну и лето, осень и зиму, используя многочис-

ленные сравнения и эпитеты. Описывая природу, Бакы часто 

сопоставляет и сравнивает растения с бокалом вина, с кровью, 

с очаровательной стеснительностью возлюбленной, а яркие 

описания пробуждения природы и весенней красоты ста-

рается  связать с мастерством побед османских султанов и с 

последующими царскими пиршествами.  

 

 

THE ТHEME OF NATURE IN THE DIVAN OF BAKI 

 

Ani Sargsyan 

(summary) 

 

The article is focused on Baki’s perception of nature and seasons. 

The poet never used traditional patterns for portraying nature, yet, 

he tried to revive spring and summer, autumn and winter of Istanbul 

in every line of the poems, using various similes and 

epithets. Describing the nature Baki often compares plants with a 

glass of wine, with blood, with charming shyness of the 

beloved, but the vivid descriptions of blossoming nature and the 

beauty of the spring tries to associate with the victories of the 

Ottoman sultans and the subsequent royal feastings. 
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