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Azərbaycan klassik ədəbiyyatının bünövrələrindən biri olan Nizami 

Gəncəvi dünyanın bütün xalqlarının maraq göstərdiyi dahi şairdir. Zəngin 
mənəvi dünyası, yaşadığı dövrə və özünəqədərki tarixə bələdliyi, əsərlərindəki 
hikmət və dərin fəlsəfə bütün bəşəriyyətin diqqət mərkəzində olub, dünya 
miqyasındakı zəngin irsi digər xalqların ədəbiyyatının inkişafına əsaslı şəkildə 
təsir göstərmişdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı özünün əzəməti və xəlqiliyi 
sayəsində dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olaraq 8 əsrdən artıqdır ki, 
xalqımızın mənəviyyatını bəşər bədii fikrinin ayrılmaz hissəsinə çevirmişdir. 

Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti həmin dövrdə 
təkcə Azərbaycan və Qafqazın ən iri şəhəri deyil, eyni zamanda Yaxın və Orta 
Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə bağlıdır [10, 4]. 
Şair ömrü boyu burada yaşayıb-yaratmış və dünya poeziyasına bir-birindən 
dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir. Bütün həyatını Gəncədən ayrılmadan 
yaşasa da, əsərlərində daim türkçülüyü tərənnüm etsə də, Nizami Gəncəvinin 
mənsubluğu müasir ədəbiyyatda fars şovinizmi tərəfindən daim farslaşdırılma 
cəhdi ilə üz-üzədir. Ruhu türklükdən soraq verən şairimizin yalnız farsca 
yazmasını əsas gətirərək, onun milliyyətcə fars olmasını iddia edən farsların 
hal-hazırda ən böyük dəstəkçiləri bədnam qonşularımızdır. Azərbaycana qarşı 
məkrli siyasətləri azmış kimi, dahi türk şairi Nizamini özününküləşdirmək 
istəyən farsları da bu əməllərinə alət etməkdədirlər. Onların bu addımlarını 
2012-ci ildə Yerevanda iranlı müəlliflər Siavaş Lornejad və Ali Doostzadeh 
tərəfindən nəşr olunan “Fars şairi Nizami Gəncəvinin müasir siyasiləşdiril-
məsi” kitabında açıq-aşkar görmək mümkündür. Bu kitab Nizami Gəncəvinin 
fars şairi olduğunu sübut etmək üçün deyil, türklüyünə zərbə endirmək üçün bir 
təxribatdır. Bu təxribatlar Nizaminin yaradıcılığı ilə yanaşı, şəxsi həyatının da 
bir çox hissəsini təşkil edir.  

Qeyd edilən kitabda irəli sürülən yanlış iddialardan biri Nizaminin əsl 
adının fars mədəni irsi ilə eyniləşdirilməsidir. Belə ki, müəlliflər Dövlətşah 
Səmərqəndinin qeydlərini belə yalanlayaraq qeyd edirlər ki, “orta əsr 
bioqraflarının Nizami ilə bağlı yazdıqları mənbələr etibarlı deyil və onun 
poeziyasının çox az hissəsində avtobioqrafik məlumatlar əks olunub. Bir 
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insanın mədəniyyətinin əsasını həmin insanın doğulduğu yerin etnik xüsusiy-
yətləri, dili və mədəniyyəti deyil (Nizami ilə bağlı bu misalda Gəncədə olan 
İran mədəniyyəti və etnik mənsubiyyətlər nəzərdə tutulur), həmin insanın 
sələflərindən ibarət dünyaya verdiyi mədəniyyət təşkil edir. Nizaminin əsl adı 
İlyas olub. Adının İlyas olduğunu təsvir edən şeiri çox romantik olmaqla 
yanaşı, sahib olduğu fars mədəni irsinin İslam dini ilə qarışığını göstərir. 
Çelkovskinin də qeyd etdiyi kimi, "onun zəngin fars mədəni irsi... İslamdan 
öncəki və İslamın hökmran olduğu zamanların İranını əhatə edir” [9, 168]. 

Digər iddia isə Nizami Gəncəvinin adı və atasının adının oxunuşu ilə 
bağlıdır. Qeyd edirlər ki, bəzi şərhçilər Nizamini "Müəyyəd oğlu Zəki oğlu 
Yusif oğlu İlyas" adlandırdıqları halda, digərləri Müəyyəd sözünün Zəki adına 
rütbə olduğunu bildirirlər. Professor Moinin təhlilinə əsaslanaraq bildirirlər ki, 
aşağıdakı farsca misralarda onun adı "Yusuf pesar-e Zaki Mu’ayyad" oxunur. 
Dr. Məhəmməd Moin bu hissə üçün müxtəlif şərhçilər tərəfindən təklif olunan 
istənilən alternativ oxuma şəklini rədd edir və iddia edir ki, onun adı "Müəyyəd 
oğlu Zəki" kimi oxunsaydı, o zaman "Zakki-e Mu’ayyad" olardı və orada (-e-) 
izafəsi oğul-valideyn mənasını bildirir, amma burada "Zakki Mu’ayyad" qeyd 
olunub və "Zakki" sözündən sonra (-e-) izafəsi yoxdur [9, 170].  

Müəlliflər Nizaminin atası ilə yanaşı, anasının da mənsubiyyətini 
təxribat materialı kimi istifadə edib, onun kürd olmasını da farslara calayırlar. 
Kitabda göstərilir ki, İranlı (Dəstgerdi, Nəfisi, Zəncani), Qərb və bəzi sovet 
alimləri (Bertels, Rıpka) qəbul edirlər ki, Nizaminin anası kürd olub [9, 171]. 
Erməni tarixçisi Kirakos Qanzaketsi həmçinin öz kitabında kürdlərin adını bir 
neçə dəfə çəkir və hətta onları ərəblər, türklər, tatarlar, ermənilər və başqa 
xalqlar kimi farslardan ayırır. Bu absurd fikrə əlavə olaraq S.Lornejad və A. 
Doostzadeh qeyd edirlər ki, həmin dövrdə "kürd" termini istənilən irandilli 
köçəri və qəbilə mənsubiyyəti olan birlikləri bildirmək üçün də istifadə edilirdi. 
Bir neçə nəsil keçsə də və belə tayfalar müəyyən bir ərazidə məskunlaşsalar da, 
irsləri və qədimdə sahib olduqları qəbilə quruluşları ilə əlaqədar olaraq "kürd" 
kəlməsinin bu irandilli insanlar üçün istifadə edilmə ehtimalı yüksək idi.  

Nizaminin anasının adı Raisə idi və kitabda bu adla bağlı da çox utopik 
bir fikir qeyd olunur. Dəstgerdi və onun davamçıları bildirirlər ki, Raisə onun 
anasının adı olub, amma Nəfisi mübahisəli şəkildə qeyd edir ki, bu söz sadəcə 
Nizaminin anasının yüksək təbəqəyə (ya da yüksək vəzifəli) mənsub kürd 
xanımı olduğunu bildirir, çünki həmin dövrdə Raisə adı qadınlar üçün istifadə 
olunan yayılmış ad deyildi [9, 172]. 

Kitabın toxunduğu digər bir məsələ Nizaminin əsərlərində qohumlarını 
təsvir edib-etməməsidir. Şübhə ilə qeyd olunur ki, “Nizami dayısından başqa 
heç bir ailə üzvünü öz əsərlərində yad etmir. Bunun da tək izahı o ola bilər ki, 
atası Gəncəyə köçüb və orada onun bacı-qardaşı olmayıb. Dəstgerdi və bəzi 
tarixi xronikalar Nizaminin ulu babalarının mənsubiyyətcə Qum şəhərindən 
olmasını, onun əsərlərinə sonrakı "üzköçürənlər" tərəfindən əlavə edilməsini 
aşkarlasalar da, Dəstgerdi özü Nizaminin atasının Mərkəzi İrandan olduğuna 
inanırdı”.   

Vahid Dəstgerdi haqqında demək lazımdır ki, özünün də qeyd etdiyi 
kimi, həyatının 30 ilini Nizami Gəncəvi yaradıcılığını öyrənməyə həsr 
etmişdir. Onun Nizamiyə olan diqqəti İran şahı Rza Pəhləvinin fikrini cəlb 
etmiş və o, alimin Nizami haqqındakı yazılarının dərc etdirilməsinə sərəncam 
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vermişdi. Demək olar ki, onun sayəsində Nizami İran ədəbiyyatşünaslığında 
daima ön sırada durub, lakin V.Dəstgerdi onu fars-İran şairi kimi göstərir. 
Bununla heç cür barışmaq olmaz. Əvvəla, o özü göstərir ki, Nizami Gəncə 
torpağının yetirməsidir. Şair bu şəhərdə doğulub boya-başa çatmış, buradan 
kənara çıxmamış, əsərlərini də bu şəhərdə yazmışdır. Tarixi nöqteyi-nəzərdən 
Azərbaycan hökmdarları Atabəylər də şairə böyük ehtiram göstərmişlər. Bəs 
necə ola bilər ki, Nizami birdən-birə fars şairi olsun? Bu fikir qətiyyən öz 
təsdiqini tapmır. Digər tərəfdən, Nizami kimi bir şairi bütün dünya xalqları öz 
sıralarında görməkdən iftixar edərdilər. Görünür, V.Dəstgerdi İran şahına, öz 
millətinə xoş gəlsin deyə bu yola əl atmışdır [1, 26]. 

Təxribat xarakterli növbəti qeyd Nizaminin Afaq adlı həyat yoldaşı ilə 
bağlıdır. Vahid Dəstgerdi qeyd edir ki, Āfāq Dərbənd hakimi Dara tərəfindən 
Nizamiyə hədiyyə olunan və sonradan evləndiyi mənşəcə qıpçaq türkü olan bir 
qul qadının adıdır. Dəstgerdidən sonra bu fikir bəzi başqa alimlər tərəfindən də 
qəbul edilərək yayılır. Müəlliflər kitabda iddia edirlər ki, Bertels daha da irəli 
gedərək bu qadının əsl adını “āpāq” və ona türk etimologiyası uyduraraq 
mənasının "qar kimi ağ" olduğunu təsvir edir [9, 173]. S.Lorinejd və A. 
Doostzadeh bu fikirlərə rəqib mövqe tutaraq kəskin şəkildə etiraz edirlər. 
Onların fikrincə, Bertelsin bu adı sonradan “āfāq” kimi istifadə etməsinin heç 
bir əsası yoxdur. Belə ki, fars dilində "p" hərfi mövcuddur və həmin dövrdə 
Nizaminin bu sözü ərəbləşdirmək istəyi üçün heç bir səbəb olmayıb. Misal 
üçün, Nizami "fārsi" yox, "pārsi" istifadə edib.  

Əlavə olaraq kitabda iddia olunur ki, Səid Nəfisinin də izah etdiyi kimi, 
Nizaminin misralarını açıqlayarkən o, qadının adının "Āfāq" olduğunu demir; 
Nizami qeyd edir ki, onların qəlbləri bir-birinə o qədər yaxın olur və onu o 
qədər çox sevir ki, həmin qadın onun üfüqünə – bütün dünyasına çevrilir. 
Bununla yanaşı, “Xəmsə”də “āfāq” kəlməsinə 43 dəfə rast gəlinir və buna görə 
də həmin söz insan adı yox, “dünya, üfüq” mənasında işlənən bir kəlmədir [9, 
174].  

 

 
Türklər kimi, o da köçmək məcburiyyətində idi 

Türklər kimi, o da mənim mülkümü talan etdi 

Əgər mənim Türküm çadırdan yoxa çıxdısa, 

Allahım, mənim Türkzadəmdən (türk əsilli) muğayat ol 

 
 
Verilən bu misralarla kitabda iddia edilir ki, Nizami əsərlərində həyat 

yoldaşını türk mənşəyi ilə fərqləndirir. Turxan Gənceyiyə istinadən, "tork-zād" 
sözü "Türk qadınından doğulmuş oğul" kimi tərcümə edilib, amma klassik fars 
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ədəbiyyatında "tork-zād" kəlməsi "anası türk və atası iranlı olan insan" 
mənasında istifadə olunub. Bu da Nizaminin həyat yoldaşını belə farslaşdırma 
məqsədi güdür [9, 175]. 

Bu yalançı müəlliflər öz kitablarında Nizaminin dinindən də yan 
keçməyiblər. Qeyd edirlər ki, Nizami şərabı qeyri-qanuni və haram hesab edib, 
poeziyasında bu söz (şərab) simvolik istifadə olunub və həqiqi şəraba 
həyatında heç vaxt toxunmadığına and içib (Allaha and olsun ki, həyatda 
olduğum bu müddət ərzində dodaqlarımın ucu belə şəraba dəyməyib). Tək bu 
faktı irəli sürərək Nizaminin həmin ərazidə yaşayan iranlılar arasında (türklərin 
deyil) ümumi olan şəfiilik məzhəbinə mənsub olduğunu göstərir. 

Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə 
malik yaradıcılığı ilə Şərq bədii təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləş-
dirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır. Nizami həm onun 
yaradıcılığında təcəssüm olunan ümumbəşəri və milli ideallar, həm də mənsub 
olduğu dövrün ədəbi məkanı baxımından ona bu gün dar milli maraqlar, məkrli 
siyasi niyyətlər müstəvisindən yanaşan İran ermənisifət siyasətbazlarının dərk 
və tədqiq edə biləcəyi bir dahi deyil. O, ümumbəşəri şairdir. Öz yaradıcılığında 
bütün dünya xalqlarının, ümumən insanlığın mənafeyini güdən, yaratdığı milli 
obrazlar sayəsində türklüyü bədii-estetik özəlliyin etalonuna çevirən Nizami, 
tərənnüm etdiyi bu ümumbəşəri və ümummilli ideallara görə dünya ədəbiyya-
tının ədəbi-bəşəri fenomeninə çevrilmişdir.  
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Khanim Garayeva 

 
Nizami's Turkic origin and modern Armenian ideology provocations 

against Turkic motives in his works 
S u m m a r y 

 
The article enlightens the provocations that modern Armenian ideology 

conducts by supporting the Persian literature to prove Nizami’s being a Persian 
poet. Several examples from the book that was published in Yerevan by two 
Persian authors is the main object of discussion. Nizami is not only a great 
Turkic poet but also very prominent thinker of the Middle and Near East, and 
his presentation as a Persian poet is groundless. 

 
Ханым Гараева 

 
Тюркское происхождение Низами и провокаций современной 

армянской идеологии против тюркских мотивов в его работах 
Р е з ю м е 

 
Статья освещает провокации, которые проводит современная 

армянская идеология, поддерживая персидскую литературу, чтобы 
доказать, что Низами был персидским поэтом. Главным объектом 
обсуждения является ряд примеров из книги, опубликованной в Ереване 
двумя персидскими авторами. Низами – не только великий тюркский 
поэт, но и выдающийся мыслитель Среднего и Ближнего Востока, и его 
представление как персидского поэта беспочвенно. 
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