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Böyük Azərbaycan şairi
İmadəddin Nəsiminin 650 illik 

yubileyinin qeyd edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı

2019-cu il də bö yük Azər bay can şairi və 
mü tə fək ki ri İma dəd din Nə si mi nin ana dan 
ol ma sı nın 650 il li yi ta mam olur. 

İma dəd din Nə si mi Azər bay can xal qı nın 
ümum bə şər mə də niy yə ti nə bəxş et di yi qüd rət li 
söz us ta la rın dan dır. O, Şər qin zən gin mə də ni-
mə nə vi sər vət lə ri üzə rin də ucal mış və bə dii söz 
sə nə ti nin son də rə cə qiy mət li in ci lə ri ni mey da na 
gə tir miş dir. Mü tə fək kir şairin də rin poetik fi kir lər lə 
fəl sə fi gö rüş lə rin vəh də tin də olub, döv rün el mi-
fəl sə fi dü şün cə si nin ay dın ifa də çi si nə çev ril miş 
müs təs na əhə miy yət li ədə bi ir si qə dim kök lə rə 
və ço xəsr lik ənə nə lə rə ma lik Azər bay can ədə-
biy ya tı ta ri xin də xü su si mər hə lə təş kil edir.

Nə si mi dün ya poezi ya sı nın ən ka mil nü mu-
nə lə ri sı ra sın da diq qə tə la yiq yer tu tan əsər-
lə rin də daim in sa nın əzə mə ti ni, in sa ni mə-
həb bə ti və şəx siy yə tin azad lı ğı nı tə rən nüm 
et miş dir. Ana dil li şeirin hu ma nist ide ya lar la, 
ye ni məz mun, de yim tər zi və bə dii löv hə lər lə 
da ha da zən gin ləş mə sin də unu dul maz şairin 
mi sil siz xid mət lə ri var dır. Nə si mi nin mən bə yi ni 
xalq ru hun dan al mış par laq üs lu bu or ta əsr-
lər Azər bay can di li nin mə na im kan la rı nı bü tün 
dol ğun lu ğu və rən ga rəng li yi ilə əks et di rir. Sə-
nət ka rın ya ra dı cı lı ğı bir sı ra xalq la rın bə dii-ic ti-
mai fik ri nin in ki şa fı na qüv vət li tə sir gös tər miş dir.

Nə si mi ir si nin Azər bay can xal qı nın mə nə-
viy yat xə zi nə sin də la yiq li ye ri ni tut ma sı ötən 
əs rin 70-ci il lə rin də öz ge niş fəaliy yə ti sa yə sin-
də ta ri xi-mə də ni də yər lə ri mi zə mü na si bət də 
əsas lı dö nüş ya rat mış ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin adı ilə bi la va si tə bağ lı dır. Məhz ulu 
ön də rin tə şəb bü sü ilə Azər bay can ədə biy-
ya tı nın gör kəm li nü ma yən də lə rin dən ilk də fə 
Nə si mi nin 600 il lik yu bi le yi UNESCO-nun təd-
bir lə ri si ya hı sı na da xil edil miş və 1973-cü il də 
bey nəl xalq miq yas da qeyd olun muş dur.

Hə min dövr dən eti ba rən Nə si mi ir si nin və 
bü töv lük də klas sik Azər bay can mə də niy yə ti-
nin da ha əha tə li araş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
mü hüm ad dım lar atıl mış dır. Nə si mi nin ya-
ra dı cı lı ğı ar tıq mil li-mə nə vi var lı ğı mı zın ay rıl-
maz tər kib his sə si dir.

Azər bay can ədə biy ya tı və in cə sə nə tin də 
Nə si mi nin yad da qa lan ob ra zı ya ra dıl mış, Ba-
kı nın mər kə zin də şairin əzə mət li hey kə li ucal-
dıl mış dır. Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya-
sı nın Dil çi lik İns ti tu tu Nə si mi nin adı nı da şı yır.

2017-ci ilin may ayın da Pa ris də UNESCO-
nun baş qə rar ga hın da Nə si mi nin və fa tı nın 
600 il li yi nin qeyd edil mə si və 2018-ci ilin 
sent yabr ayın da öl kə miz də Nə si mi şeir, in cə-
sə nət və mə nə viy yat fes ti va lı nın tən tə nə li şə-
kil də ke çi ril mə si öl məz şairin xa ti rə si nə də rin 
eh ti ra mın ifa də si he sab olu na bi lər.

İma dəd din Nə si mi nin adı hə qi qət na mi nə, 
fi kir azad lı ğı yo lun da qəh rə man lı ğın rəm zi 
ki mi əbə di lə şib, əsr lər dən bə ri Şərq xalq la-
rı nın yad da şın da ya şa maq da dır.

Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 
109-cu mad də si nin 32-ci bən di ni rəh bər tu-
ta raq, bö yük Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri 
İma dəd din Nə si mi nin ana dan ol ma sı nın 650 
il lik yu bi le yi nin yük sək sə viy yə də ke çi ril mə si ni 
tə min et mək məq sə di ilə qə ra ra alı ram:

1. Bö yük şair və mü tə fək kir İma dəd din Nə-
si mi nin 650 il lik yu bi le yi Azər bay can Res-
pub li ka sın da döv lət sə viy yə sin də ge niş 
qeyd edil sin.

2. Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka-
bi ne ti bö yük Azər bay can şairi və mü tə fək ki-
ri İma dəd din Nə si mi nin 650 il lik yu bi le yi nə 
həsr olun muş təd bir lər pla nı nın ha zır la nıb 
hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min et sin.

İl ham Əli yev
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti

Ba kı şə hə ri, 15 no yabr 2018-ci il.
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Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zi den ti nin 
mü va fiq sə rən cam la-
rı ilə İma dəd din Nə-

si mi nin 650 il li yi nin qeyd 
olun ma sı və 2019-cu ilin 
öl kə miz də “Nə si mi ili” elan 
edil mə si mü tə fək kir şairin 

zən gin ir si nin ta nı dıl ma-
sı və təb li ği nə bö yük 
töh fə ol maq la ya na şı, 
Azər bay can xal qı nın 
ço xəsr lik ta ri xə ma lik 

mə də niy yət və ədə-
biy ya tı nın növ bə ti 

tən tə nə si dir. 

Yub ley lə bağ lı Azər bay can 
Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne-
ti nin 15 yan var 2019-cu il ta rix li 
sə rən ca mı ilə Təd bir lər Pla nı 
təs diq lə nib. Plan da Mə də niy-
yət Na zir li yi, Xa ri ci İş lər Na zir-
li yi, Təh sil Na zir li yi, Azər bay-
can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı 
və di gər qu rum la rın iş ti ra kı ilə 
müx tə lif təd bir lə rin ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lub. O cüm lə dən 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin-
dən “Nə si mi – şeir, in cə sə nət 
və mə nə viy yat” 2-ci Bey nəl-
xalq Fes ti va lı nın (sent yabr-okt-

yabr), Frank furt və İs tan bul 
bey nəl xalq ki tab sər gi lə rin də 
(okt yabr-no yabr) Nə si mi nin 
yu bi le yi nə həsr olun muş təd-
bir lə rin, TÜRKSOY təş ki la tı çər-
çi və sin də yu bi ley təd bir lə ri nin 
ke çi ril mə si, Fik rət Əmi ro vun 
“Nə si mi das ta nı” ba let ta ma-
şa sı nın ha zır lan ma sı, Nə si mi 
haq qın da və şairin əsər lə rin-
dən iba rət ki tab la rın nəş ri və 
s. plan da ək si ni ta pıb. Qeyd 
et mək la zım dır ki, bu təd bir və 
la yi hə lə rin bir qis mi ar tıq real-
la şıb.

Bu nun la ya na şı, döv lət baş-
çı sı nın sə rən ca mı nın ic ra sı nı 
tə min et mək üçün Mə də niy-
yət Na zir li yi nin əm ri ilə təd bir-
lər pla nı da ha zır la na raq ic ra 
olun maq da dır. Plan şə hər (ra-
yon) mə də niy yət müəs si sə lə-
rin də yu bi le yə həsr olun muş 
ədə bi-bə dii ge cə, konf rans, 
də yir mi ma sa, se mi nar, ki tab 
sər gi si, bə dii qi raət, rəsm mü-
sa bi qə lə ri ki mi sil si lə təd bir lə ri 
eh ti va edir.

Ötən müd dət də xey li his sə-
si hə ya ta ke çi ri lən bu təd bir lər 

na zir li yin mət bu or qa nı olan 
“Mə də niy yət” qə ze tin də da-
vam lı şə kil də işıq lan dı rı lıb. O 
cüm lə dən re gional mə də niy-
yət ida rə lə ri nin “Nə si mi ili”ndə 
fəaliy yə ti qə ze tin sə hi fə lə rin də 
ge niş ək si ni ta pıb. Oxu cu la ra 
təq dim olu nan “Nə si mi 650” 
xü su si bu ra xı lı şı “Nə si mi ili”nə 
töh fə ol maq la bə ra bər, pay-
taxt da, şə hər və ra yon la rı mız-
da bu çər çi və də ke çi ri lən rən-
ga rəng təd bir lə ri, in cə sə nət 
la yi hə lə ri ni bir da ha məc mu 
hal da diq qə tə çat dı rır.

Azərbaycan Respublikasında 
2019-cu ilin “Nəsimi ili” 
elan edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azər bay can xal qı nın ço xəsr lik 
ənə nə lə rə ma lik bə dii və fəl sə fi 
fik rin də də rin iz qoy muş mü tə-
fək kir şair İma dəd din Nə si mi nin 
zən gin ir si bu gün də in san la rın 
mə nə vi-əx la qi ka mil ləş mə sin də 
mü hüm əhə miy yə tə ma lik dir. 

Şərq xalq la rı nın mə də ni sər vət-
lər xə zi nə sin də özü nə məx sus la-
yiq li yer tu tan Nə si mi ya ra dı cı lı ğı 
uzun il lər dən bə ri el mi-ədə bi fik rin 
diq qət mər kə zin də dir. Şairin ir si nin 
öl kə miz də sis tem li təd qi qi və təb li-
ği ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə Nə si mi nin 600 il lik 
yu bi le yi nin ke çi ril di yi vax ta tə sa düf 
edir. Bö yük söz us ta sı nın 600 il li yi-
nin UNESCO-nun gör kəm li şəx siy-
yət lə rin və əla mət dar ha di sə lə rin 
yu bi ley lə ri si ya hı sı na da xil edil di-
yi və bey nəl xalq miq yas da qeyd 
olun du ğu hə min dövr dən eti ba rən 
Nə si mi ilə bağ lı çox say da araş dır-
ma lar apa rıl mış dır. Qüd rət li şairin 
ya ra dı cı lı ğı nın üzə çı xa rı lan əl yaz-
ma nüs xə lə ri əsa sın da öy rə nil mə si 
Azər bay can di li və ədə biy ya tı ta ri-
xi nin təd qi qin də ye ni mər hə lə aç-
mış dır. Nə si mi nin əsər lə ri öl kə miz-
də də fə lər lə işıq üzü gör müş dür.

Şairin əsər lə ri Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin “Azər bay-
can di lin də la tın qra fi ka sı ilə küt lə vi 
nəşr lə rin hə ya ta ke çi ril mə si haq-
qın da” 12 yan var 2004-cü il ta rix li 
Sə rən ca mı na əsa sən, küt lə vi ti raj la 
nəşr olu na raq öl kə ki tab xa na la rı-
na hə diy yə edil miş dir.

Ötən il lər ər zin də Nə si mi nin xa-
ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si is ti qa-
mə tin də sil si lə təd bir lər hə ya ta 
ke çi ril miş və onun ədə biy yat da, in-
cə sə nət də par laq ob ra zı ya ra dıl mış, 
elə cə də 1979-cu il də öl kə mi zin pay-
tax tın da hey kə li ucal dıl mış dır.

2017-ci ilin may ayın da Pa ris də 
UNESCO-nun baş qə rar ga hın da 
Nə si mi nin və fa tı nın 600 il li yi qeyd 
edil miş, 2018-ci ilin sent yabr ayın-
da öl kə miz də ilk də fə Nə si mi şeir, 
in cə sə nət və mə nə viy yat fes ti va lı 
ke çi ril miş dir.

2019-cu il də Nə si mi nin ana dan 
ol ma sı nın 650 il li yi ta mam olur. Azər-
bay ca nın ədə bi-mə də ni fi kir ta ri xi nin 
bu əla mət dar ha di sə si nin döv lət sə-
viy yə sin də la yi qin cə qeyd edil mə si 
məq sə di ilə Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin “Bö yük Azər bay-
can şairi İma dəd din Nə si mi nin 650 
il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq-
qın da” 2018-ci il 15 no yabr ta rix li 689 
nöm rə li Sə rən ca mı ilə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti nə 
mü va fiq təd bir lər pla nı nın ha zır la nıb 
hə ya ta ke çi ril mə si tap şı rıl mış dır.

Nə si mi ir si nin müasir hu ma ni tar 
dü şün cə nin tə ləb lə ri kon teks tin də 
ak tual lı ğı nı, mil li mə də ni-mə nə vi də-
yər lə rin təb li ği ba xı mın dan xü su si 
əhə miy yə ti ni nə zə rə ala raq və Azər-
bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı-
nın 109-cu mad də si nin 32-ci bən di-
ni rəh bər tu ta raq qə ra ra alı ram:

2019-cu il Azər bay can Res pub-
li ka sın da “Nə si mi ili” elan edil sin.

İl ham Əli yev
Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti

Ba kı şə hə ri,
11 yan var 2019-cu il.
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Da hi şair və mü tə fək kir İma dəd din 
Nə si mi nin zən gin ir si nin Azər bay can 
xal qı nın mə nə viy yat xə zi nə sin də 
la yiq li ye ri ni tut ma sı, ya ra dı cı lı ğı nın 
təd qi qi və təb li ği, dün ya miq ya sın da 
ta nı dıl ma sı ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin fəaliy yə ti ilə bi la va si tə 
bağ lı dır. Ötən əs rin 70-ci il lə rin də ulu 
ön də rin tə şəb bü sü ilə Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən-
də lə rin dən ilk də fə Nə si mi nin 600 
il li yi nin UNES CO sə viy yə sin də qeyd 
olun ma sı tək cə bö yük şairin adı nın 
və ir si nin de yil, ümu mi lik də Azər bay-
ca nın, res pub li ka mı zın mə də niy yə ti-
nin, ədə biy ya tı nın təb li ği ba xı mın dan 
bö yük əhə miy yət kəsb edir di.

Mə lum ol du ğu ki mi, 1968-ci il də 
Azər bay can mə də niy yət və ədə biy yat 
xa dim lə ri nin bir qru pu Su ri ya da sə-
fər də olar kən Nə si mi nin Hə ləb şə hə-
rin də ki qəb ri ni ta pa raq zi ya rət et miş, 
Xalq şairi Rə sul Rza Ba kı ya qa yıt dıq-
dan son ra “Ədə biy yat və in cə sə nət” 
qə ze tin də “Ca ha na sığ ma yan şairin 
qə rib mə za rı” ad lı mə qa lə dərc et dir-
miş di. 1969-cu il də res pub li ka nın rəh-
bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci 
ka ti bi se çi lən Hey dər Əli yev, söz süz 
ki, bu ba rə də mə lu mat lı idi.

Hey dər Əli yev 1970-ci il də Su ri ya 
Ərəb Res pub li ka sın da sə fər də olar-
kən Pre zi dent Ha fiz Əsə də Hə ləb şə-
hə ri nə get mək və İma dəd din Nə si mi-
nin mə za rı nı zi ya rət et mək is tə di yi ni 
söy lə yir. Hə min döv rün ha di sə lə ri ni 
təd qiq et miş ta rix çi alim, pro fes sor, 
Mil li Məc li sin de pu ta tı Mu sa Qa sım lı 
qeyd edir ki, Azər bay can rəh bə ri nin 
is tə yi ye ri nə ye ti ri lir və nü ma yən də 
he yə ti Hə lə bə gə lir. Növ bə ti gün on-
la rı ho tel də bir ne çə saat göz lə dir lər. 
Bu ara da yer li ha ki miy yət or qan la rı-
nın nü ma yən də lə ri mə za rı ta pa raq 
sah ma na sa lır lar. On dan son ra Hey-
dər Əli yev mə za rı zi ya rət edir.

Hey dər Əli yev Ba kı ya dön dük dən 
son ra Nə si mi nin ta nı dıl ma sı, 600 il lik 
yu bi le yi nin ke çi ril mə si, haq qın da ki-
no fil min çə ki li şi və s. mə sə lə lə ri gün-
də mə gə ti rir. Nə si mi nin yu bi le yi nin ke-
çi ril mə si ba rə də mə sə lə Azər bay can 
KP MK Bü ro su nun 1970-ci il 27 mart, 
1971-ci il 24 mart, 29 ap rel, 23 iyul ta-
rix li ic las la rın da mü za ki rə edi lir. Bun-
dan son ra Hey dər Əli yev Nə si mi nin 
yu bi le yi nin ümu mit ti faq və ümum dün-
ya miq ya sın da qeyd edil mə si üçün 
Mosk va ya – SS Rİ rəh bər qu rum la rı na 
– Sov. İKP MK-ya, SS Rİ Na zir lər So ve ti-
nə mü ra ciət edir. Bu pro ses bir müd-
dət uzan sa da, son da yu bi ley lə bağ lı 
mü va fiq qə rar lar qə bul olu nur.

Hey dər Əli ye vin tap şı rı ğı ilə aka-
de mik Hə mid Aras lı və alim Araz 
Da daş za də Su ri ya ya ezam edi lir lər. 
On lar Nə si mi nin mə za rı nın və ziy yə ti 
ilə ta nış olur lar və bər pa sı mə sə lə si ni 
qal dı rır lar. Hey dər Əli ye vin səy lə ri ilə 
mə zar bər pa edi lir. Nə si mi nin port re-
ti nin ya ra dıl ma sı ilə bağ lı mü sa bi qə 
elan edi lir. Azər bay can KP MK Bü ro-
su nun 1972-ci il 2 fev ral, 1973-cü il 13 
mart və 28 av qust ta rix li ic las la rın da 
hə min mə sə lə mü za ki rə edi lir. Təd-
bir lər pla nı iş lə nib ha zır la nır. 1973-cü 
ilin sent yab rın da Azər bay can da yu bi-
ley top lan tı sı ke çi ri lir. Yu bi le yə dün ya-
nın 30-dək öl kə sin dən qo naq lar gə lir. 

Hey dər Əli yev 1973-cü il sent yab-
rın 14-də Nə si mi nin 600 il li yi şə rə fi nə 
Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin 
təş kil et di yi qə bul da söy lə di yi nitq də 
hə min ha di sə lə rin əhə miy yə ti ni be lə 
qeyd et miş di:

“Bu gün lər qə dim Azər bay can tor-
pa ğın da bö yük bay ram dır, poezi ya 
bay ra mı, ədə biy yat bay ra mı, bə dii 
söz bay ra mı dır, ürək lə rə se vinc bəxş 
edən sə nət bay ra mı dır. Bu bay ram 
bö yük Azər bay can şairi və mü tə fək-
ki ri İma dəd din Nə si mi nin ana dan ol-
ma sı nın 600 il li yi ilə əla qə dar dır. Öz 
nə sil lə ri nə gö zəl bir irs qo yub get miş 
bu müd rik in sa nın ana dan ol du ğu 
vaxt dan 600 il keç miş dir. Bu dur, in di 
onun və tə nin də nə sil lər şairin fə rəh li 
yu bi le yi ni də rin min nət dar lıq his si ilə 
qeyd edir lər.

Bə şə riy yət özü nün ən yax şı nü-
ma yən də lə ri ni, onu mə nə vi cə hət-
dən zən gin ləş di rən si ma la rı hə mi-
şə yük sək qiy mət lən dir miş dir. Bə şər 
ta ri xi nin müx tə lif mər hə lə lə rin də bir 
çox gör kəm li şəx siy yət lər ye tiş miş dir. 

Hər bir xalq hə min dü ha la rın tə rəq-
qi yə, işıq lı hə ya ta, xoş gü zə ra na 
ça ğı rış la rı ilə haq lı fəxr edir. Azər-
bay can xal qı öz bö yük öv lad la rı nın 
– Ni za mi nin, Xa qa ni nin, Fü zu li nin və 
baş qa la rı nın ad la rı nı if ti xar la çə kir. 

Bu gün isə biz Azər bay can və dün ya 
poezi ya sı nın par laq ul du zu İma dəd-
din Nə si mi nin yu bi le yi ni qeyd edi rik.

La kin Nə si mi nin ya rat dı ğı, qo yub 
get di yi ir sə hey ran ol du ğu mu zu bil-
di rər kən biz gə rək onun ikin ci ya ra-
nı şın dan da da nı şaq. Yal nız bi zim 
zə ma nə də Nə si mi əsr lə rin də rin lik-
lə rin dən qal dı rıl mış dır və o, la yi qin cə 
qiy mət lən di ri lir. Bu gün Nə si mi dün ya 
qar şı sın da bü tün əzə mə ti ilə uca lır. O, 
elə bir in san idi ki, hə lə uzaq keç miş-
lər də cə ha lət pə rəst lər dən qorx ma yıb 
zül mə, ri ya kar lı ğa, di ni möv hu ma ta 
eti raz sə si ni ucal dır, çox-çox irə li yə 
nə zər sa lır dı. Gör kəm li Azər bay can 
şairi, müasi ri miz Sə məd Vur ğun Nə-
si mi haq qın da be lə de miş dir: “Ta rix-
lər bo yun ca qal dı ya di gar, öl məz fi kir-
lə rin, öl məz söz lə rin”...

Bi zim ha mı mı zı, Nə si mi yu bi le yi mü-
na si bə ti lə Azər bay can tor pa ğı na top-
la şan adam la rın ha mı sı nı mü tə rəq qi 
ideal lar, bə şə riy yə tin ən yax şı zə ka la-
rı nın əsr lər bo yu həs rə tin də ol duq la rı 
əmin-aman lıq və dost luq şə raitin də 
ya şa maq ar zu la rı bir ləş di rir...”.

Nə si mi nin yu bi le yi hə min il Pa ris də, 
UNES CO-da qeyd edil di, Azər bay can 
in cə sə nət us ta la rı nın iş ti ra kı ilə kon sert 
proq ra mı, Fik rət Əmi ro vun “Nə si mi 
haq qın da das tan” ba le ti nin ta ma şa sı 
təq dim olun du. UNES CO-nun “Kur yer” 
jur na lın da Nə si mi haq qın da ge niş 
mə qa lə dərc edil miş di. Hə min dövr-
dən eti ba rən şairin ya ra dı cı lı ğı ilə bağ-
lı araş dır ma lar da ge niş lən di. Şairin 
həm Azər bay can di lin də, həm də 
baş qa dil lə rə tər cü mə edil miş ki tab-
la rı, haq qın da el mi təd qi qat əsər lə ri, 
bib lioq ra fi ya işıq üzü gör müş, sər gi lər 
açıl mış dı. Azər bay can ədə biy ya tın da 

Nə si mi haq qın da əsər lər – 
Xalq ya zı çı sı İsa Hü sey no vun 
“Məh şər” ro ma nı, xalq şair lə ri 
Rə sul Rza nın “Son ge cə”, Qa bi lin “Nə-
si mi” poema la rı,  Əli Kə ri min “Şə hid li-
yin zir və si”, Əliağa Kür çay lı nın “Nə si-
mi” və b. şeir lə ri ya ran mış dı. 1973-cü 
il də “Nə si mi” fil mi (re jis sor Hə sən Se-
yid bəy li) ek ran la ra çıx dı. Rəs sam la rı-
mız tə rə fin dən Nə si mi nin port ret lə ri, 
onun hə ya tı na həsr olun muş te ma tik 
tab lo lar iş lən di, 1979-cu il də Ba kı da 
şairin möh tə şəm abi də si (müəl lif To-
kay Məm mə dov) ucal dıl dı. Ba kı nın ra-
yon la rın dan bi ri nə Nə si mi nin adı ve ril-
di, şairin xa ti rə si  şə hər və ra yon lar da 
kü çə, müəs si sə-təş ki lat və s. ad lar da 
əbə di ləş di ril di.

Bü tün bun lar, ulu ön də rin de di yi 
ki mi, Nə si mi nin ye ni dən do ğu lu şu, 
Nə si mi ir si nin in ti ba hı idi. Ümum mil li 
li der son ra lar hə min əla mət dar gün-
lə ri xa tır la yar kən de miş di: “...Ta ri xi-
miz çox zən gin dir və biz bu nu vax ta-
şı rı xal qa çat dır ma lı yıq.

Xa ti ri niz də dir mi, Nə si mi nin 600 il lik 
yu bi le yi ni qeyd et di yi miz za man bu, 
dün ya da nə qə dər əks-sə da do ğur-
du, Azər bay ca nı nə qə dər ta nıt dı! 
Nə ha yət, 600 il dən son ra biz Nə si-
mi nin Hə ləb şə hə rin də ki mə za rı nı 
tap dıq. İn di onun mə za rı ora ya ge-
dən adam lar üçün bir zi ya rət gah dır. 
Məhz Azər bay can xal qı na mən sub 
olan Nə si mi ki mi na dir bir şəx siy yə ti 
dün ya ic ti maiy yə ti nə, el mi nə, dün ya 
mə də niy yə ti nə ta nıt maq, şüb hə siz ki, 
xal qı mı zın hör mə ti ni qal dır maq de-
mək dir”.

***
Ulu ön də rin mə də ni ir si mi zə, bö yük 

söz-sə nət xa dim lə ri nin xa ti rə si nə diq-
qət və qay ğı sı bu gün öl kə rəh bər li yi 
tə rə fin dən da vam et di ri lir. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin Nə si mi nin 650 il li yi və 
“Nə si mi ili” ilə bağ lı sə rən cam la rı bu-
nu bir da ha təs diq edir. Nə si mi ye ga-
nə Azər bay can şairi dir ki, son ya rım 
əsr də yu bi le yi iki də fə UNES CO sə-
viy yə sin də qeyd edi lib. 2017-ci ilin 18 
ma yın da Pa ris də, təş ki la tın baş qə-
rar ga hın da bö yük şair və mü tə fək ki rin 
və fa tı nın 600-cü il dö nü mü mü na si bə-
ti lə ke çi ri lən mə ra sim dün ya poezi ya-
sı ta ri xin də par laq iz qoy muş Nə si mi-
yə bə şə ri eh ti ra mı bir da ha nü ma yiş 
et dir di. Hə min mə ra sim də qeyd 
edil di yi ki mi, mə nə vi azad lı ğa, bə-
şə ri də yər lə rə, in sa na sev gi yə ça-
ğı rış Nə si mi ya ra dı cı lı ğı nın him ni 
idi. Al tı əsr ön cə edam edi lən 
Nə si mi dün ya dan köç mə di. 
Dün ya poezi ya sı, ədə bi və fəl sə fi 
fik rin də öz abi də si ni ucalt ma ğa 
mü vəf fəq ol muş şair in san la-
rın qəl bin də ya şa maq da 
da vam edir.

et dir di. Hə min mə ra sim də qeyd 
edil di yi ki mi, mə nə vi azad lı ğa, bə-
şə ri də yər lə rə, in sa na sev gi yə ça-
ğı rış Nə si mi ya ra dı cı lı ğı nın him ni 
idi. Al tı əsr ön cə edam edi lən 
Nə si mi dün ya dan köç mə di. 
Dün ya poezi ya sı, ədə bi və fəl sə fi 
fik rin də öz abi də si ni ucalt ma ğa 
mü vəf fəq ol muş şair in san la-
rın qəl bin də ya şa maq da 
da vam edir.

Nə si mi haq qın da əsər lər – Nə si mi haq qın da əsər lər – 
Xalq ya zı çı sı İsa Hü sey no vun 
Nə si mi haq qın da əsər lər – Nə si mi haq qın da əsər lər – 
Xalq ya zı çı sı İsa Hü sey no vun 

“Azərbaycan xalqına mənsub olan Nəsimi kimi nadir bir 
şəxsiyyəti dünya elminə, dünya mədəniyyətinə tanıtmaq, 
şübhəsiz ki, xalqımızın hörmətini yüksəltmək deməkdir”
    Ümummilli lider Heydər Əliyev 
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“Nə si mi ili”nin ilk sər gi si 
yan va rın 29-da M.F.Axund-
za də adı na Azər bay can 
Mil li Ki tab xa na sın da ke-
çi ril di. “İma dəd din Nə si mi 
650” ad lı sər gi Mə də niy yət 
Na zir li yi və Mil li Ki tab xa-
na nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
“Bö yük Azər bay can şairi 
İma dəd din Nə si mi nin 650 
il lik yu bi le yi nin qeyd edil-
mə si haq qın da” və “Azər-
bay can Res pub li ka sın da 
2019-cu ilin “Nə si mi ili” 
elan edil mə si haq qın da” 
sə rən cam la rı na əsa sən 
təş kil edil miş di.

Mə ra sim də mə də niy yət 
na zi ri Əbül fəs Qa ra yev, na-
zi rin bi rin ci müavi ni Va qif 
Əli yev, na zir müavi ni Sev da 
Məm mə də li ye va, mil lət və kil-
lə ri, ya zı çı lar, ədə biy yat şü nas 
alim lər iş ti rak edir di.

Mil li Ki tab xa na nın di rek to-
ru Kə rim Ta hi rov çı xış edə rək 
“Nə si mi ili” çər çi və sin də təş kil 
olu nan ilk sər gi nin əhə miy-
yə ti ni diq qə tə çat dır dı: “Nə-
si mi nin ilk də fə yu bi le yi nin 
öl kə miz də ke çi ril mə si nin tə-
şəb büs ka rı ulu ön dər Hey dər 
Əli yev olub. Bu gün o ənə nə 
uğur la da vam et di ri lir. “Nə-
si mi ili” bu nun əya ni gös tə-
ri ci si dir. Bu gün kü gənc nə sil 

Nə si mi ni da ha ya xın dan ta-
nı ya caq, onun haq qın da ki-
tab lar, el mi əsər lər ya zı la caq 
və gə lə cək nə sil lər də bun-
dan bəh rə lə nə cək lər”.

Təd bir də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri Əbül fəs Qa ra yev 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin “Nə-
si mi ili” ilə əla qə dar sə rən ca-
mı nın bu bö yük şəx siy yə tin 
ya ra dı cı lı ğı nı, xal qı mı zın ədə-
bi-mə də ni irs xə zi nə si nə ver-
di yi bö yük töh fə lə ri ye ni dən 
dərk və təh lil et mək üçün für-
sət ya rat dı ğı nı de di: “Ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin tə şəb bü-
sü ilə 1973-cü il də Nə si mi nin 
600 il lik yu bi le yi nin UNES CO 
sə viy yə sin də qeyd edil mə si 
Azər bay can mə də niy yə ti ta-
ri xin də əhə miy yət li ha di sə-
yə çev ril miş di. O vaxt Ba kı da 
Nə si mi yə hey kəl qo yul du. 

Müəl li fi To kay Məm mə dov 
olan hə min hey kəl bu gün 
şə hə ri mi zin ən gö zəl yer-
lə rin dən bi rin də uca lır. Ey ni 
za man da bö yük mü tə fək ki rə 
həsr olu nan film çə kil di, el mi 
təd qi qat lar apa rıl dı, ki tab lar 
çap edil di”.

Na zir vur ğu la dı ki, ötən il-
lər ər zin də Nə si mi nin adı, ir si 
dün ya da da ta nı dı lıb, təb liğ 
edi lib: “Bi rin ci vit se-pre zi dent 
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın 
qay ğı sı ilə 2017-ci ilin may 
ayın da Pa ris də, UNES CO-
nun baş qə rar ga hın da Nə si-
mi nin və fa tı nın 600 il li yi qeyd 
olu nub. Ötən il Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-pre zi den ti 
Ley la Əli ye va nın tə şəb bü sü 
ilə öl kə miz də ilk də fə Nə si-
mi – poezi ya, in cə sə nət və 
mə nə viy yat fes ti va lı ke çi ril di. 

Bu fes ti val Nə si mi ir si nin öy-
rə nil mə si və dün ya ya ta nı dıl-
ma sı ilə ya na şı, öl kə mi zin də 
təb li ği nə ye ni im kan lar aç dı. 
“Nə si mi ili” xal qı mı zın mə nə-
viy ya tı və mə də niy yə ti ilə bir-
ba şa əla qə li dir. Biz bu il üçün 
təd bir lər pla nı ha zır la mı şıq. İlk 
ad dı mı bu ra dan baş la yı rıq”.

Əbül fəs Qa ra yev bu il həm 
öl kə miz də, həm də xa ric də 
müx tə lif təd bir lə rin, sər gi lə rin, 
ədə bi-bə dii ax şam la rın təş ki-
li, ki tab la rın nəş ri nin nə zər də 
tu tul du ğu nu diq qə tə çat dır dı.

Mil li Məc li sin de pu ta tı, aka-
de mik Ni za mi Cə fə rov qeyd 
et di ki, “Nə si mi ili”ndə bu bö-
yük mü tə fək ki ri dərk edə rək 
öz coğ ra fi ya mız la ya na şı, 
bü tün dün ya da təb liğ et mə-
li yik: “Bü tün dün ya nın di lin də 
da nı şan Nə si mi nin di li, həm 

də bi zim ana di li miz dir. Nə si-
mi şair lə ri mi zin için də ən çox 
fəl sə fi, poetik və “mən”i olan 
şair dir. Onun ya ra dı cı lı ğın-
da həm özü nün şəx siy yə ti, 
ideolo gi ya sı, həm də di li və 
mil li mən li yi da ya nır”.

Mil li Məc li sin de pu ta tı Qə ni-
rə Pa şa ye va bil dir di ki, ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin Nə si mi ilə 
bağ lı ya naş ma sı və Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin bu sə rən ca mı 
Azər bay ca nın ta ri xi şəx siy yət-
lə ri ni ta nı ma ğı, oxu ma ğı və 
sev mə yi təl qin edir. “Nə si mi 
ili” öl kə mi zin və mə də niy yə ti-
mi zin da ha ge niş miq yas da 
ta nın ma sı na və si lə ola caq.

AMEA-nın Mə həm məd 
Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns-
ti tu tu nun di rek to ru, aka de-
mik Tey mur Kə rim li, fi lo lo gi-
ya elm lə ri dok to ru, Əmək dar 
elm xa di mi, pro fes sor Qə-
zən fər Pa şa yev, Azər bay can 
Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi İl qar 
Fəh mi və di gər çı xış edən lər 
“Nə si mi ili”nin önə min dən, 
mü tə fək kir şairin zən gin ya-
ra dı cı lıq ir sin dən bəhs et di lər.

Son ra qo naq lar Mil li Ki tab-
xa na nın fo ye sin də açıl mış 
“İma dəd din Nə si mi 650”  ad lı 
sər gi ilə ta nış ol du lar. Sər gi də 
Nə si mi nin əsər lə ri nin əl yaz-
ma la rı, əsər lə ri nin müx tə lif 
nəşr lə ri, haq qın da işıq üzü 
gö rən ki tab lar, döv ri nəşr lər 
– ümu mi lik də 300-dək çap 
nü mu nə si yer al mış dı.
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Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Mə də niy yət 
Na zir li yi, öl kə mi zin 
Ma ca rıs tan da kı 

sə fir li yi, Azər bay can Mil li 
Ki tab xa na sı və Yu nus 
Əm rə İns ti tu tu nun (Tür ki-
yə) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
ap re lin 24-də Bu da peşt-
də da hi Azər bay can şairi 
İma dəd din Nə si mi nin 
650 il li yi nə həsr olun muş 
ədə bi-mu si qi li təd bir 
ke çi ri lib.

Yu nus Əm rə İns ti tu tu-
nun Bu da peşt də ki ofi-
sin də ger çək lə şən təd bir 

çər çi və sin də Azər bay-
can Mil li Ki tab xa na-
sı nın fond la rın dan 
müx tə lif nəşr lər – Nə si-
mi nin əsər lə ri və onun 

haq qın da ki tab la rın 
sər gi si açı lıb.

Yu nus Əm rə İns ti tu tu nun di-
rek to ru Ya kub Gül qo naq la rı 
sa lam la ya raq İma dəd din Nə-
si mi ki mi bö yük söz us ta dı nın 
yu bi ley təd bi ri nə ev sa hib li yi 
et mək dən bö yük şə rəf duy-
duq la rı nı de yib.

Öl kə mi zin Ma ca rıs tan da-
kı sə fi ri Vi la yət Qu li yev Azər-
bay can Pre zi den ti nin mü va fiq 
sə rən ca mı na əsa sən res pub-
li ka mız da və onun hü dud la-
rın dan kə nar da “Nə si mi ili” 
çər çi və sin də sil si lə təd bir lə rin 
ke çi ril di yi ni söy lə yib. O, Nə si-
mi nin 650 il lik yu bi le yi nin Bu-
da peşt də türk dün ya sı nın baş-
qa bir bö yük mü tə fək ki ri Yu nus 
Əm rə nin adı nı da şı yan ins ti tut-
da ke çi ril mə si nin əla mət dar 
ol du ğu nu qeyd edə rək bil di rib 
ki, bu ra da ma car tür ko loq la-
rı nın iş ti rak et mə si xalq la rı mız 
ara sın da də rin kök lə rə ma lik 
əla qə lə rin gös tə ri ci si dir.

Azər bay can Res pub-
li ka sı Mə də niy yət na-
zi ri nin bi rin ci müavi ni 
Va qif Əli yev çı xı şın da 
diq qə tə çat dı rıb ki, bu 
gün Ma ca rıs tan ki mi 
Azər bay ca na dost olan 
öl kə lər də Nə si mi nin 
yu bi le yi ilə əla qə dar 
çox lu say da təd bir-
lər ke çi ri lir, da hi şairi-
miz yad edi lir. Bu ki mi 
təd bir lər xalq la rı mı zı 
bir-bi ri nə da ha da ya-
xın laş dı rır, ədə biy yat-
la rı mı zın və ənə nə lə ri-
mi zin in teq ra si ya sı na 
zə min ya ra dır.

Ma ca rıs ta nın Tür ki-
yə də ki keç miş sə fi ri, 
tür ko loq Ya noş Ho va ri 
də türk dün ya sı nın or-
taq mə də niy yə ti nin və 
ədə biy ya tı nın təb li ğin də be lə 
yu bi ley təd bir lə ri nin xa ri ci öl-

kə lər də ke çi ril mə si nin bö yük 
əhə miy yət kəsb et di yi nə diq-
qət çə kib.

Azər bay can Mil li Ki tab-
xa na sı nın di rek to ru Kə rim 
Ta hi rov qeyd edib ki, ha zır-
da dün ya ki tab xa na la rı və 
mu zey lə ri nin fond la rın da, 
Tür ki yə də, İran da, Çe xi ya-
da, ABŞ-da, İn gil tə rə də, 
Va ti kan da, Ru si ya da, Avst-
ri ya və di gər öl kə lər də Nə-
si mi nin əsər lə ri nin 50-dən 
ar tıq əl yaz ma sı  sax la nı lır. 
Azər bay can Mil li Ki tab xa-
na sı Mə də niy yət Na zir li yi 
ilə bir lik də Nə si mi nin dün-
ya ki tab xa na la rın da sax la-
nı lan əl yaz ma la rı nın elekt-
ron su rət lə ri nin top lan ma sı 
la yi hə si üzə rin də iş lə yir. 

Təd bi rin bə dii his sə-
sin də “Nə si mi” fil min dən 
fraq ment lər gös tə ri lib, tür-
ki yə li və azər bay can lı ifa-
çı lar tə rə fin dən Nə si mi nin  

şeir lə ri və şeir lə ri nə ya zıl mış 
mu si qi lər səs lən di ri lib.
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Nəsimi festivalı bu il ikinci dəfə keçiriləcək

Öl kə mi zin ev sa hib li yi et di yi bey nəl xalq fes ti val və ge niş miq yas lı 
mə də niy yət təd bir lə ri nin sı ra sı na 2018-ci il də da ha bir la yi hə 
əla və edil di. Ötən il sent yab rın 27-dən 30-dək ilk də fə da hi 
Azər bay can şairi İma dəd din Nə si mi yə həsr olun muş şeir, in cə-
sə nət və mə nə viy yat fes ti va lı ke çi ril di. Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va nın ide ya müəl li fi ol du ğu fes ti val 
Fon dun təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə real laş dı.
Şairin ata yur du Şa ma xı da 

baş la nan fes ti val sent yab rın 28-
dən Ba kı da zən gin proq ram la 
da vam et di. Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də Nə si mi – şeir, in cə sə nət 
və mə nə viy yat fes ti va lı nın tən tə-
nə li açı lış mə ra si mi ol du.

Mər kə zin fo ye sin də fes ti val 
çər çi və sin də üç eks po zi si ya – 
Ley la Əli ye va nın müəl li fi ol du ğu 
“Li ve Li fe” (“Can lı hə yat”), Bir ləş-
miş Ərəb Əmir lik lə ri nin Bar cil 
İn cə sə nət Fon du tə rə fin dən təq-
dim olu nan “Hü ru fi lik: in cə sə nət 
və iden tik lik” sər gi lə ri və bri ta ni-
ya lı bəs tə kar Brayn İno nun “77 
mil yon rəsm əsə ri” sər gi sin də 
isə mu si qi və vi deo-art ins tal ya-
si ya sı  təq dim edil di.

Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va 
fes ti va lın in cə sə nə tin, mə də-
niy yə tin in ki şa fı na töh fə ola-
ca ğı na əmin li yi ni ifa də edə rək 
sər gi lər haq qın da mə lu mat 
ver di: “Biz bu fes ti val da Nə si mi 
poezi ya sı nın ru hu nu mu si qi, 
rəqs, in cə sə nət va si tə si lə kəşf 
edə cə yik və şüurun də rin li yi nə 
sə ya hət edə cə yik”.

Mə ra sim də jur na list lə rə açıq-
la ma ve rən mə də niy yət na zi ri 
Əbül fəs Qa ra yev bil dir di ki, fes-
ti val həm ya ra dı cı lıq, həm də 
in cə sə nə tin müx tə lif for ma la rı nı 
özün də bir ləş di rir: “Nə si mi fes-
ti va lı şairin ya ra dı cı lı ğı na müx-
tə lif ba xış la rı bir ara ya gə ti rə rək 
onun ide ya la rı nın hər za man 
ak tual ol du ğu nu gös tə rir”.

Açı lış mə ra si min də da hi 
şairin sə nət zi ya sı nın əbə di li-
yi ni təs diq lə yən kon sert proq-
ra mı təq dim edil di. Xalq ar tis ti 

Fəx rəd din Kə ri mo vun di ri jor lu-
ğu ilə Azər bay can Döv lət Sim-
fo nik Or kest ri və Döv lət Xor 
Ka pel la sı gör kəm li bəs tə kar 
Fik rət Əmi ro vun “Nə si mi haq-
qın da das tan” və İs ma yıl Ha cı-
bə yo vun “Me mo rial” əsər lə rin-
dən par ça la rı ifa et di.

Son ra mu si qi ge cə si Azər bay-
can əsil li bri ta ni ya lı mü ğən ni Sa-
mi Yu su fun çı xı şı ilə da vam et di. 
İfa la rın da Şərq lə Qər bin vəh də-
ti ni ya rat mış Sa mi Yu suf po pul-
yar mu si qi lə ri ni səs lən dir mək lə 
ya na şı, fes ti va lın əhə miy yə tin-
dən də söz aça raq təş ki lat çı la ra 
min nət dar lı ğı nı bil dir di, Nə si mi 
dü ha sı nın əbə di ya şar ol du ğu-
nu vur ğu la dı. Proq ram da da ha 
son ra Əmək dar ar tist Tün za lə 
Ağa ye va nın Nə si mi nin söz lə-
ri nə bəs tə lə di yi “Dua” mah nı sı 
səs lən di, Mil li Kon ser va to ri ya nın 
“Əsr lə rin sə da sı” qə dim mu si qi 
alət lə ri an samb lı isə xü su si la-
yi hə ilə ta ma şa çı la rın kön lü nü 
ox şa dı. 

***
Sent yab rın 29-da Nə si mi – 

şeir, in cə sə nət və mə nə viy yat 
fes ti va lı çər çi və sin də Daş Sal-
na mə Mu ze yin də “Ba ha riy yə” 
ad lı mu si qi la yi hə si nin təq di-
ma tı ke çi ril di.

Xalq ar tis ti Tey yub As la nov, 
əmək dar ar tist lər Əliağa Sə di-
yev (tar), Şir zad Fə tə li yev (ba la-
ban), Kam ran Kə ri mov (na ğa-
ra), bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureatı El nur Mi ka yı lov və mu si-
qi di zay nı üz rə mü tə xəs sis Fər-
had Fər zə li ye vin (elekt ron mu-
si qi) təq di ma tın da Nə si mi nin 
poetik dün ya sı mu ğam sə nə ti-
nin və elekt ron mu si qi nin di li ilə 
sə nət se vər lə rə təq dim olun du. 

Hə min gün Ba kı Ki tab Mər-
kə zin də Nə si mi yə həsr olu nan 
şeir məc li si təş kil edil miş di. 
Təd bir də həm çi nin Hey dər Əli-
yev Fon du nun vit se-pre zi den ti 
Ley la Əli ye va nın “Spa si bo” və 
“Mol ça ni ye” ki tab la rı nın təq di-
ma tı ol du. Gənc şair lər Nə si-
mi nin tə si ri ilə yaz dıq la rı şeir lə-
ri ni oxu du lar.

Fes ti val çər çi və sin də həm-
çi nin aka de mik Ra fael Hü-
sey no vun və al man ali mi, 
nə si mi şü nas Mi xael Hes sin 
mü ha zi rə lə ri də din lə nil di.

***
Sent yab rın 30-da “Qa la” 

Ar xeolo ji-Et noq ra fik Mu zey 
Komp lek sin də Nə si mi fes ti-
va lı ilə bir ara da təş kil edi lən 
“Da şın nəğ mə si” III Bey nəl-
xalq Hey kəl tə raş lıq Sim po-
ziumu çər çi və sin də ya ra dı-
lan əsər lə rin təq di ma tı ol du. 
Azər bay can, Bel çi ka, İta li ya, 
Tür ki yə, Hin dis tan, Uk ray na, 
İs pa ni ya, Mi sir, Mek si ka, Ru-
mı ni ya, İran, Nor veç, Yu na-
nıs tan, Slo ve ni ya, Ar gen ti na, 
Su ri ya və Gür cüs tan dan 20 
hey kəl tə raş əsər lə ri ni Nə si-
mi ya ra dı cı lı ğı na həsr et miş-
di lər. 

Fes ti val çər çi və sin də Maq-
sud İb ra him bə yov Ya ra dı cı lıq 
Mər kə zin də  Ley la Bə yim və 
Ye fim Av ra mo vun müəl li fi ol-
du ğu “İm mo la tio” (“Qur ban-
ver mə”) ta ma şa sı nın prem ye-
ra sı da ke çi ril di. Pyes ey ni il də 
Azər bay can da və Çe xi ya da 
do ğul muş iki bö yük mü tə fək-

ki rə həsr edi lib. İma dəd din 
Nə si mi (1369-1417) və Yan Qus 
(1369-1415) ox şar ba xış la ra, 
ide ya la ra sa hib olub lar. Pyes-
də be lə bir ide ya var ki, on-
la rın gə lə cək nə sil lə rə qo yub 
get di yi ər mə ğan əqi də lə ri 
uğ run da apar dıq la rı mü ba ri-
zə dir. 

Hə min gün Ba kı Me dia 
Mər kə zin də fes ti va lın bağ la-
nış mə ra si mi ke çi ril di. Əv vəl cə 
“Mər hə ba!” ad lı ədə bi-mu-
si qi li ta ma şa təq dim olun du. 
Ecaz kar mu si qi, ta ma şa nın 
plas tik həl li və Nə si mi kə-
lam la rı nın akt yor la rın ifa sın-
da mə ha rət lə səs lən di ril mə si 
şairin tü kən məz poetik dün-
ya sı nı bir da ha tə cəs süm 
et dir di. Son ra Mə də niy yət 
Na zir li yi nin “Söz” ədə bi la yi-
hə si çər çi və sin də Nə si mi nin 
xa ti rə si nə həsr edi lən ədə bi 
mü sa bi qə nin qa lib lə ri mü ka-
fat lan dı rıl dı lar. 

***
19-20 no yabr da 

isə Hey dər Əli yev Fon du-
nun təş ki lat çı lı ğı və Azər bay-
ca nın Ru si ya da kı sə fir li yi nin 
dəs tə yi ilə Mosk va da Nə si mi 
– poezi ya, in cə sə nət və mə-
nə viy yat fes ti va lı ger çək ləş di.

Fes ti val çər çi və sin də Mosk-
va Döv lət Bey nəl xalq Mü na-
si bət lər İns ti tu tun da (MDB Mİ) 
şairin büs tü nün (müəl lif Mah-
mud Rüs tə mov) açı lış mə ra-
si mi ol du. Mə ra sim də çı xış 
edən Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va 
ins ti tu tun rek to ru Ana to li Tor-
ku no va tə şək kü rü nü bil dir-
di: “Bi zim ar zu la rı mız dan bi ri 
bu dur ki, Nə si mi ni ta nı sın lar, 
onun poezi ya sı nı oxu sun lar və 
bu poezi ya ya şa sın. Hə qi qət 
za ma nın föv qün də da ya nan 
an la yış dır. Nə si mi nin tü kən-
məz il ham mən bə yi gö zəl lik, 
mə həb bət və tə biət dir”. 

Aka de mik Ana to li Tor ku nov 
qeyd et di ki, Nə si mi nin büs tü-
nün qo yul ma sı uni ver si tet üçün 
bö yük şə rəf dir: “Nə si mi dün ya 
poezi ya sı nın ən mü kəm məl 
nü mu nə lə ri ara sın da yer tut-
ma ğa la yiq olan əsər lə rin də 
in sa nın bö yük lü yü nü, bə şə ri 
sev gi ni və şəx siy yət azad lı ğı nı 
tə rən nüm edib”.

Öl kə mi zin Ru si ya da kı sə fi ri 
Po lad Bül bü loğ lu bu nü fuz lu 
təh sil oca ğın da Azər bay ca nın 
bö yük şairi və mü tə fək ki ri nin 
büs tü nün qo yul ma sı nı iki öl kə 
ara sın da dost lu ğun da ha bir 
təs di qi ol du ğu nu vur ğu la dı.

Fes ti val çər çi və sin də M.V.Lo-
mo no sov adı na Mosk va Döv lət 
Uni ver si te ti nin Asi ya və Af ri ka 
Öl kə lə ri İns ti tu tun da “Nə si mi nin 
mə nə vi ir si Or ta əsr lər Şər qi nin 
ta ri xi-mə də ni kon teks tin də” 
möv zu sun da bey nəl xalq el mi-
prak tik konf rans ke çi ril di.

Konf rans da “Nə si mi fes ti va-
lı: ideolo ji-mə də ni ir sin di na mik 
in terp re ta si ya sı təc rü bə si”, “Nə-
si mi və Yan Qus. Şərq lə Qər bin 
mə də ni vəh də ti” və s. möv zu-
lar da mə ru zə lər din lə nil di.

***

Qeyd edək ki, Hey dər Əli-
yev Fon du nun la yi hə si, Mə-
də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi ilə bu ilin pa yı zın da 
öl kə miz də ikin ci də fə Nə-
si mi fes ti va lı ke çi ri lə cək. 
Ye ri gəl miş kən, Nə si mi 
fes ti va lı Av ro pa Fes ti-
val lar As so siasi ya sı-
na üzv olub.

Qeyd edək ki, Hey dər Əli-
yev Fon du nun la yi hə si, Mə-
də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi ilə bu ilin pa yı zın da 
öl kə miz də ikin ci də fə Nə-
si mi fes ti va lı ke çi ri lə cək. 
Ye ri gəl miş kən, Nə si mi 
fes ti va lı Av ro pa Fes ti-
val lar As so siasi ya sı-
na üzv olub.

19-20 no yabr da 
***

19-20 no yabr da 
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TÜRKSOY 2019-cu ili “Nəsimini anma ili” elan edib
İma dəd din Nə si mi nin 650 il lik yu bi le yi və 2019-cu ilin “Nə-
si mi ili” elan edil mə si haq qın da Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin mü va fiq sə rən cam la rı na əsa sən, bö yük mü-
tə fək kir şairə həsr olun muş təd bir lər öl kə mi zin hü dud la rın-
dan kə nar da da ke çi ri lir. 2019-cu il həm də Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY tə rə fin dən da hi Azər bay-
can şairi nin xa ti rə si nə “Nə si mi ni an ma ili” elan edi lib.

Mar tın 6-da Tür ki yə nin 
pay tax tı An ka ra da Azər bay-
can Res pub li ka sı Mə də niy yət 
Na zir li yi, TÜRK SOY təş ki la tı 
və Azər bay can Mil li Ki tab xa-
na sı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
da hi şairin xa ti rə ili nin açı lış 
mə ra si mi ol du.

TÜRK SOY-un qə rar ga hın da 
ger çək lə şən təd bir də qu ru-
mun baş ka ti bi Dü sen Ka-
seinov, Tür ki yə Pre zi den ti nin 
baş mü şa vi ri Yal çın Top çu, 
Azər bay ca nın mə də niy yət 
na zi ri Əbül fəs Qa ra yev, Tür-
ki yə nin mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri nin müavi ni Əh məd 
Ha luk Dur sun, iki öl kə nin 
elm, ədə biy yat, mə də niy yət 
xa dim lə ri iş ti rak edir di.

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl cə 
İma dəd din Nə si mi nin ya ra-
dı cı lı ğı na həsr edil miş ki tab 
sər gi si ilə ta nış ol du lar.

Azər bay can Mil li Ki tab xa-
na sı nın di rek to ru Kə rim Ta-
hi rov Nə si mi nin XV əs rə aid 
əl yaz ma la rı nın su rət lə ri, da hi 
şairin 1844 və 1881-ci il lər də 
Tür ki yə də ilk də fə çap edi-
lən ki tab la rı, 1926-cı il də Ba-
kı da nəşr edil miş ilk ki ta bı, 
Nə si mi nin dün ya xalq la rı nın 
dil lə ri nə tər cü mə olu na raq 
müx tə lif öl kə lər də çap olun-
muş əsər lə ri, elə cə də Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin mü va fiq 
sə rən ca mı ilə nə fis şə kil də 
bu ra xıl mış iki cild li yi və di gər 
ki tab lar ba rə də mə lu mat 
ver di.

Mə ra sim də açı lış nit qi ilə 
çı xış edən TÜRK SOY-un baş 
ka ti bi Dü sen Ka seinov qo-
naq la rı sa lam la ya raq bil dir di 
ki, bu gün bi zim üçün iki qat 

bay ram dır: “Həm bö yük 
Nə si mi nin 650 il lik yu bi-
le yi ni qeyd edi rik, həm 

də dost lar la bir ara da-
yıq”. Baş ka tib bil dir di 
ki, TÜRK SOY-un xa ti rə 
ili la yi hə si nin məq sə di 
bu türk dün ya sı ön cül-

lə ri ni da ha ya xın-
dan ta nı maq və 

ta nıt maq dır.

Nə si mi ya ra dı cı lı ğın dan bəhs 
edən D.Ka seinov bö yük mü-
tə fək ki rin Azər bay ca nın ədə-
bi və mə də ni ir sin də özəl bir 
ye rə sa hib ol du ğu nu de di.

Tür ki yə Pre zi den ti nin baş 
mü şa vi ri Yal çın Top çu do ğu-
mu nun 650 il li yi qeyd edi lən 
Nə si mi nin türk dün ya sı nın 
bö yük şairi ol du ğu nu vur ğu-
la dı.

Mə də niy yət na zi ri Əbül fəs 
Qa ra yev 2019-cu ilin “Nə si mi-
ni an ma ili” elan olun ma sı na 
gö rə TÜRK SOY təş ki la tı na və 

baş ka tib Dü sen Ka seino va 
min nət dar lı ğı nı bil dir di: “Be lə 
təd bir lər uzun müd dət bi ri-bi-
rin dən uzaq düş müş türk dil li 
xalq la rı da ha da ya xın laş-
dı rır, on la rın mə də niy yə ti ni, 
ədə biy ya tı nı və adət-ənə nə-
lə ri ni da ha da doğ ma laş dı rır. 
Hər də fə Ba kı da, An ka ra da, 
İs tan bul da və di gər türk dil-
li öl kə lər də be lə təd bir lər də 
iş ti rak et mək lə ədə biy yat la-
rı mı zın, mə də niy yət lə ri mi zin 
qar şı lıq lı zən gin ləş mə si nə 
zə min ya rat mış olu ruq”.

Nə si mi nin ya ra dı cı lı ğın-
dan bəhs edən na zir bil dir di 
ki, mü tə fək kir şairin şeir lə ri, 
əl yaz ma di van la rı hə lə sağ-
lı ğın da Ya xın Şərq də və Or-
ta Asi ya da dil lər əz bə ri olub. 
Nə si mi nin ya ra dı cı lı ğı və şəx-
siy yə ti Azər bay can da çox yük-
sək qiy mət lən di ri lir və onun 
doğ ma xal qı na ye ni dən qa-
yı dı şı Azər bay can xal qı nın bö-
yük oğ lu, ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin adı ilə bağ lı dır. 1970-
ci il lər də ulu ön dər Hey dər 

Əli yev bö yük Nə si mi nin 600 
il lik yu bi le yi nin ilk də fə döv lət 
sə viy yə sin də qeyd olun ma sı-
na, onun UNES CO-da da la yi-
qin cə ke çi ril mə si nə nail olub. 

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, Azər-
bay can mə də niy yə ti nə, mil-
li-mə nə vi də yər lə ri mi zə bö yük 
önəm ve rən Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin mü va fiq sə rən ca mı ilə 
da hi şairin əsər lə ri bö yük ti raj la 
və nə fis tər ti bat la çap olu nub. 
Döv lət baş çı sı Nə si mi nin 650 il-
lik yu bi le yi nin döv lət sə viy yə sin-
də qeyd olun ma sı, 2019-cu ilin 
Azər bay can da “Nə si mi ili” elan 
edil mə si ba rə də ta ri xi sə rən-
cam lar im za la yıb. Na zir həm-
çi nin be lə təd bir lə rə ev sa hib li yi 
et di yi nə gö rə TÜRK SOY-a min-
nət dar lı ğı nı bil dir di: “Bu bi na da 
çox də yər li təd bir lər ke çir mi şik. 
TÜRK SOY-un qə rar ga hı türk 
mə də niy yə ti nin bir mər kə zi nə 
çev ri lib, bö yük mə də niy yət və 
in cə sə nət xə zi nə si ni bir ləş di rir”.

Tür ki yə nin mə də niy yət və 
tu rizm na zi ri nin müavi ni Əh-
məd Ha luk Dur sun çı xış edə-
rək Azər bay can və türk dil li 
döv lət lər ara sın da qar şı lıq lı 
ədə bi, mə də ni əla qə lər dən, 
həm çi nin Nə si mi nin zən gin 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da da nış dı.

Təd bi rin pa nel his sə sin də 
Azər bay can da Ata türk Mər kə-
zi nin rəh bə ri, aka de mik Ni za-
mi Cə fə rov, Türk Şu ra sı Ağ saq-
qal lar Məc li si nin üz vü, Tür ki yə 
Bö yük Mil lət Məc li si nin sa biq 
de pu ta tı, pro fes sor Mus ta fa 
İsen, pro fes sor Əh məd Bi can 
Er ci la sun Nə si mi nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da mə ru zə-
lər lə çı xış et di lər.

Aka de mik Ni za mi Cə fə rov 
bil dir di ki, Azər bay can, fars və 
ərəb dil lə rin də çox say lı əsər-
lə rin müəl li fi olan Nə si mi xü-
su si lə Azər bay can poezi ya sı 
və ədə bi di li nin in ki şa fın da 
əvəz siz xid mət lər gös tə rib.

Pro fes sor Əh məd Bi can Er-
ci la sun Azər bay can da çə ki-
lən “Nə si mi” fil min dən (1973) 
da nış dı, ek ran əsə rin də pe-
şə kar akt yor oyu nu nu diq qə-
tə çat dır dı, hər kə sə bu fil mə 
bax ma ğı töv si yə et di.

Təd bi rin bə dii his sə sin də 
Qır ğı zıs ta nın Xalq şairi Ko jo-
gel di Ku lu yev və tür ki yə li şairə 
İl ter Ye şi lay Nə si mi nin şeir lə-
rin dən nü mu nə lər söy lə di lər. 
Azər bay ca nın Əmək dar ar tis ti 
Fey ruz Sə xa vət Nə si mi nin qə-
zəl lə ri ni mu ğam üs tə ifa et di, 
Qa za xıs tan əsil li aşıq Sav bir 
Qu sey nov isə Nə si mi nin qə-
zəl lə ri ni saz ilə səs lən dir di.

Hə min gün ax şam “Nə si mi 
ili”nin açı lış mə ra si mi Tür ki yə 
Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya sı-
nın Sim fo nik Or kest ri nin ge niş 
kon sert proq ra mı ilə da vam 
et di ril di. Əv vəl cə Xalq ar tis ti 
El na rə Kə ri mo va nın di ri jor-
lu ğu ilə TRT Xo ru nun ifa sın-
da Azər bay can Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın səd ri, Xalq ar tis ti, 
pro fes sor, AMEA-nın müx-
bir üz vü, UNES CO-nun “Sülh 
ar tist”i Fi rən giz Əli za də nin 

“Nə si mi Pas sion” əsə rin dən 
xor bö lüm lə ri səs lən di ril di. 
Aşıq lar Sə la həd din Dün dar 
və Meh met Gök çe nin saz da 
çı xış la rın dan son ra Azər bay-
ca nın Əmək dar ar tis ti Fey ruz 
Sə xa vət Nə si mi nin qə zəl lə ri 
ilə mu ğam par ça la rı ifa et di.

***
Mar tın 7-də “Nə si mi ili” təd-

bir lə ri İs tan bul da, Türk Ədə-
biy yat Vəq fin də da vam et di. 
Vəq fin rəh bə ri Ser hat Ka bak lı 
çı xış edə rək bö yük söz us ta dı 
Nə si mi yə həsr olun muş təd bi-
rin əhə miy yə tin dən söz aç dı. 

TÜRK SOY-un baş ka ti bi nin 
müavi ni, pro fes sor Fı rat Pur-
taş çı xı şın da Nə si mi ya ra dı-
cı lı ğı nın nəin ki türk dün ya sın-
da, ümu miy yət lə, bə şə riy yət 
üçün də rin mə na kəsb et di-
yi ni qeyd et di. Vur ğu lan dı ki, 
Nə si mi nin ya ra dı cı lı ğı mil lət-
lər və xalq lar ara sın da tə mas 
nöq tə lə rin dən bi ri dir.

Mə də niy yət na zi ri Əbül fəs 
Qa ra yev də yər lə ri mi zi ya şat-
maq ba xı mın dan be lə la yi hə-
lə rin önə mi ni qeyd et di, Nə si-
mi ya ra dı cı lı ğı nın dü nə ni miz 
və bu gü nü müz üçün bir ləş di-
ri ci də yər ol du ğu nu vur ğu la dı.

Tür ki yə li pro fes sor lar Esat 
Har man cı, Nus ret Ge dik söz 
sə nə ti nin qiy mət li in ci lə ri ni 
mey da na gə tir miş mü tə fək kir 
şairin ümum türk ədə biy ya-
tı na töh fə lər ver di yi ni, Azər-
bay can xal qı nın ço xəsr lik 
ənə nə lə rə ma lik bə dii və fəl-
sə fi fik rin də də rin iz qoy du ğu-
nu söy lə di lər.

Təd bir Nə si mi ya ra dı cı lı ğı-
nın fəl sə fə si nə həsr olun muş 
pa nel ic la sı ilə da vam et di.

Son ra kon sert proq ra mı 
təq dim edil di.

bay ram dır: “Həm bö yük 
Nə si mi nin 650 il lik yu bi-
le yi ni qeyd edi rik, həm 

də dost lar la bir ara da-
yıq”. Baş ka tib bil dir di 
ki, TÜRK SOY-un xa ti rə 
ili la yi hə si nin məq sə di 
bu türk dün ya sı ön cül-

lə ri ni da ha ya xın-
dan ta nı maq və 

ta nıt maq dır.

İmadəddin Nəsimi 650
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Regionların yaradıcılıq festivalında Nəsimi irsi

Bu il mar tın 28-dən ma yın 
21-dək Mə də niy yət Na zir li-
yi nin tə şəb bü sü, na zir li yin 
re gional ida rə lə ri nin iş ti ra kı 

ilə ger çək lə şən 2-ci “Böl gə lər dən 
böl gə lə rə” ya ra dı cı lıq fes ti va lı-
nın ye kun təd bi ri iyu nun 18-də 
Ba kı da, Mər də kan Mə də niy yət 
sa ra yın da ke çi ril di. Təd bir də mə-
də niy yət na zi ri Əbül fəs Qa ra yev, 
na zir müavin lə ri, bir sı ra ra yon la-
rın ic ra ha ki miy yə ti nin rəh bər lə ri, 
re gional mə də niy yət ida rə lə ri nin 
rəis lə ri və mə də niy yət iş çi lə ri iş ti-
rak edir di lər.

Qo naq lar əv vəl cə Mə də niy yət sa-
ra yı nın hə yə tin də re gional ida rə lə rin 
ça dır-gu şə lə ri – xalq sə nət kar lıq nü-
mu nə lə ri nin, rəs sam la rın əl iş lə ri nin 
sər gi-yar mar ka sı ilə ta nış ol du lar. 
Sər gi re gional mə də niy yət ida rə lə ri-
nin əha tə et di yi şə hər və ra yon la rın 
sə nət kar lıq, mə də ni irs və in cə sə nə-
ti ni əks et di rir di.

Mə də niy yət sa ra yı nın fo ye sin də isə 
“Nə si mi ili” və da hi şairin 650 il li yi nə 
həsr olun muş sər gi qu rul muş du. Bu-
ra da İma dəd din Nə si mi nin əsər lə ri-
nin müx tə lif nəşr lə ri, onun haq qın da 
ki tab lar, mü tə fək kir şairin əks olun du-
ğu rəsm əsər lə ri yer al mış dı. Onu da 
qeyd edək ki, fes ti va lın re gional ida-
rə lər üz rə şə hər və ra yon lar da təş kil 
olu nan bü tün təd bir lə rin də Nə si mi 

ir si nə, bö yük söz us ta dı nın yu bi le yi nə 
xü su si yer ve ril miş di.

Mə ra sim də çı xış edən mə də niy-
yət na zi ri Əbül fəs Qa ra yev “Böl gə lər-
dən böl gə lə rə” ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın 
əhə miy yə ti ni yük sək qiy mət lən dir di. 
Bil dir di ki, öl kə mi zin, o cüm lə dən böl-
gə lə ri mi zin mə də ni ir si nə döv lət tə rə-
fin dən diq qət və qay ğı gös tə ri lir, əsa-
sı ulu ön dər Hey dər Əli yev tə rə fin dən 
qo yu lan bu si ya sət Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fin dən uğur la da vam et di-
ri lir. Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri ban 
xa nım Əli ye va nın qay ğı sı sa yə sin də 
bu gün mə də niy yə ti miz, mə də ni irs 
nü mu nə lə ri miz bey nəl xalq aləm də 

təb liğ edi lir: “Mə də niy yə ti mi zi ya şat-
maq və gə lə cək nə sil lə rə ötür mək 
üçün bu sa hə də ça lı şan lar da öz töh-
fə lə ri ni ve rir lər. “Böl gə lər dən böl gə-
lə rə” ya ra dı cı lıq fes ti va lı da bi zim bu 
mis si ya ya töh fə miz dir”.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, re gion la ra ra-
sı mü ba di lə də mü hüm əhə miy yət 
kəsb edən fes ti val yer li sa kin lə rin xü-
su si ma ra ğı na sə bəb olub. Yer li ic ra 
or qan la rı nın da dəs tə yi ilə real la şan 
la yi hə öl kə mi zin re gion la rı nın mə də-
ni zən gin li yi və sə nət kar lıq ir si ilə ta nış 
ol maq im ka nı ya ra dıb.

Mə ra sim də fes ti va lın təş ki lin də dəs-
tə yi nə gö rə Ba la kən, Xaç maz, Ağ ca-

bə di, Tər tər və Le rik ra yon-
la rı nın ic ra ha ki miy yət lə ri nin 
baş çı la rı na mü ka fat lar təq dim 
edil di. Gən cə, Sum qa yıt, Kür də mir, 
Ağ ca bə di, Bi lə su var, Ağ daş re gional 
mə də niy yət ida rə lə ri nin rəis lə ri nə, 
həm çi nin in for ma si ya dəs tə yi nə gö rə 
AZƏR TAC və Azər bay can Te le vi zi ya-
sı na na zir li yin fəx ri fər man la rı ve ril di. 
Əbülfəs Qara yev fes ti va lın ke çi ril mə-
sin də əmə yi olan hər kə sə öz min-
nət dar lı ğı nı bil dir di, on la ra gə lə cək 
fəaliy yət lə rin də uğur lar ar zu la dı.

Son ra re gional mə də niy yət ida rə-
lə ri ni təm sil edən və fes ti val da fərq-
lən miş mu si qi kol lek tiv lə ri və in cə-
sə nət us ta la rı nın iş ti ra kı ilə kon sert 
proq ra mı təq dim olun du.

Qeyd edək ki, ya ra dı cı lıq fes ti va lın da 
ümu mi lik də 65 şə hər və ra yon iş ti rak 
edib. Fes ti val mar tın 28-də Gən cə şə-
hə rin də baş la nıb, 29 mart da Ağs ta fa, 
5 ap rel də Ağ daş, 11 ap rel də Saat lı, 12 
ap rel də Neft ça la, ap re lin 17-də Ağ ca-
bə di, ap re lin 18-də Tər tər, 25 ap rel-
də Xaç maz, 26 ap rel də Ab şe ron da 
(Xır da lan şə hə ri) da vam edib. Fes ti-
val təd bir lə ri 2 may ta ri xin də Le rik, 3 
may da Ma sal lı, 10 may da Kür də mir, 
11 may ta ri xin də Şəm kir, 16 may da Şa-
ma xı və 21 may da Ba la kən ra yon la rın-
da ke çi ri lib. Fes ti val çər çi və sin də 80-ə 
ya xın mu si qi kol lek ti vi (folk lor, rəqs, 
mu si qi an samb lı və s.), 50-dən çox in-
cə sə nət us ta sı çı xış edib, xalq sə nət-
kar lıq nü mu nə lə ri, rəs sam la rın əl iş lə-
ri nin sər gi-yar mar ka la rı təş kil olu nub.

“Səsin sehri”

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də İma dəd din 
Nə si mi nin 650 il li yi nə həsr olun muş “Sə-
sin seh ri” bə dii qi raət mü sa bi qə si nin fi nal 
mər hə lə si ke çi ri lib. Mü sa bi qə “Mə də niy yət” 
ka na lı ilə birgə layihə üzrə ger çək lə şib.

Mü sa bi qə iş ti rak çı la rı Azər bay ca nın klas sik 
və müasir şair lə ri nin şeir lə ri ni, ye kun mər hə lə də 
isə Nə si mi nin qə zəl lə ri ni qi raət edib lər. On la rın 
mə ha rə ti ni xalq ar tist lə ri La lə zar Mus ta fa ye-
va, Əmi nə Yu sif qı zı və Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi İl ham Rə him li qiy mət lən di rib. 
Qa lib lə rə mü ka fat lar 
təq dim edi lib.

Dahi şairin 650 
illiyinə bir sənət 
töhfəsini də 
Bakı Uşaq 

Teatrı verib. Teatrın 
təşəbbüsü ilə 12-13 
aprel tarixində 
“Nəsimi ili – Nəsimi 
dili” festiva lı keçirildi.

Mə də niy yət Na zir li yi, 
Ba kı Şə hər Mə də niy yət 
Baş İda rə si və Azər-
bay can Teatr Xa dim lə-
ri İt ti fa qı nın dəs tə yi ilə 
real la şan la yi hə yə Ba kı 
Uşaq Teat rı, Aka de mik 

Mu si qi li Teatr, Sum qa-
yıt Döv lət Dram Teat rı, 

Dər bənd Azər bay can 
Döv lət Dram Teat rı, Mə-

də niy yət  və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti və Res pub-
li ka İn cə sə nət Gim na zi-
ya sı qa tıl mış dı.

Fes ti val ta ma şa la rı 
Azər bay can Teatr Xa-
dim lə ri İt ti fa qı nın Ab-
bas Mir zə Şə rif za də 
səh nə sin də nü ma yiş 
olun du. Mün sif lər he-
yə ti nin də yər lən dir-
mə si nə gö rə ay rı-ay rı 
akt yor lar mü ka fat lan-
dı rıl dı. Ümu mi lik də isə 
heç kim təl tif siz qal-
ma dı, Ba kı Şə hər Mə-
də niy yət Baş İda rə si 
tə rə fin dən bü tün iş ti-
rak çı la ra fəx ri fər man-
lar təq dim edil di. 

Yubileyə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə 
Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rın da da hi şair və 
mü tə fək kir İma dəd din Nə si mi nin 650 il lik yu bi le-
yi ilə əla qə dar təd bir ke çi ri lib.

Ədə bi-bə dii ge cə də teat rın akt yor la rı nın ha-
zır la dı ğı kom po zi si ya nü ma yiş olu nub, in cə sə-

nət us ta la rı nın ifa sın da Nə si mi nin qə zəl lə rin dən 
nü mu nə lər səs lə nib. Nə si mi ob ra zı nın tək rar sız 
ifa çı sı, Xalq ar tis ti Ra sim Ba la yev lə gör kəm li xa-
nən də, Xalq ar tis ti Alim Qa sı mo vun dueti hə ra-
rət li al qış lar la qar şı la nıb.

“Nəsimi ili – Nəsimi dili”

Nə si mi nin 650 il li yi nə həsr olun muş “Sə-
sin seh ri” bə dii qi raət mü sa bi qə si nin fi nal 
mər hə lə si ke çi ri lib. Mü sa bi qə “Mə də niy yət” 
ka na lı ilə birgə layihə üzrə ger çək lə şib.

Mü sa bi qə iş ti rak çı la rı Azər bay ca nın klas sik 
və müasir şair lə ri nin şeir lə ri ni, ye kun mər hə lə də 
isə Nə si mi nin qə zəl lə ri ni qi raət edib lər. On la rın 
mə ha rə ti ni xalq ar tist lə ri La lə zar Mus ta fa ye-
va, Əmi nə Yu sif qı zı və Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi İl ham Rə him li qiy mət lən di rib. 
Qa lib lə rə mü ka fat lar 
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Da hi şair və mü tə fək kir 
İma dəd din Nə si mi nin 650 
il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si 
haq qın da döv lət baş çı sı nın 
sə rən ca mı nın ic ra sı nı tə min 
et mək məq sə di lə Mə də-
niy yət Na zir li yi nin əm ri ilə 
ha zır la nan təd bir lər pla nı na 
uy ğun ola raq şə hər-ra yon 
mə də niy yət müəs si sə lə-
rin də ədə bi-bə dii ge cə lər, 
də yir mi ma sa lar, ki tab sər-
gi lə ri, bə dii qi raət və rəsm 
mü sa bi qə lə ri ke çi ri lir.

“Nə si mi ili” çər çi və sin də 
na zir li yin Ba kı Şə hər Mə də-
niy yət Baş İda rə si nin ta be-

li yin də fəaliy yət gös tə rən 
mə də niy yət və təh sil ocaq-
la rın da, mə də niy yət evi və 
mər kəz lə rin də müx tə lif səp-
ki li təd bir lər da vam edir.

***
Pay taxt da kı 3 nöm rə li Uşaq 

in cə sə nət mək tə bi tə rə fin dən 
“Atəş gah mə bə di” Döv lət Ta-
rix-Me mar lıq Qo ru ğun da Nə-
si mi nin ana dan ol ma sı nın 650 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə “Mən 
bə şə riy yə tə gə rə yəm” ad lı 
təd bir ke çi ri lib. Təd bir də Ba kı 
Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə-
si nin rəisi Cə lil Mə li kov, Su ra-
xa nı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
əmək da şı Na zim Fə tul la yev, 
“Nə si mi” fil min də (1973) çə kil-

miş Xalq ar tis ti Əb dül Mah-
mu dov, Əmək dar ar tist Xa-
li də Qu li ye va, uşaq mu si qi 
və in cə sə nət mək təb lə ri-

nin di rek tor la rı, di gər qo-
naq lar iş ti rak edib.

Mək tə bin xo reoq ra fi-
ya sin fi şa gird lə ri nin ifa-
sın da kom po zi si ya və 

“Nə si mi” fil min dən 
epi zod lar nü ma-

yiş olu nub. Son ra mək tə bin 
müəl li mi Rə şi də İs gən də ro va 
Nə si mi nin bir ne çə qə zə li ni 
səs lən di rib. Mək tə bin “Şəms” 

xalq çal ğı alət lə ri an samb lı-
nın mü şa yiəti ilə xa nən də sin fi 
şa gird lə ri nin şairin söz lə ri nə 
bəs tə lə nən mah nı la rı ifa edib-
lər. Xa nən də sin fi nin şa gird lə-
ri “Nə si mi” fil min dən dər viş lər 
səh nə si ni can lan dır ma la rı təd-
bi rə xü su si rəng qa tıb.

Çı xış edən lər mü tə fək kir 
şairin ya ra dı cı lı ğın dan söz açıb-
lar. “Nə si mi” fil mi nin çə ki li şi ilə 
bağ lı xa ti rə lər, yad da qa lan 
səh nə lər haq qın da dü şün cə-
lər ma raq la qar şı la nıb. Təd bi rin 
so nun da iş ti rak çı lar mək tə bin 
rəsm sin fi şa gird lə ri nin Nə si mi-
yə həsr olun muş əl iş lə rin dən 
iba rət sər gi ilə ta nış olub lar.

***
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 

İda rə si nin şə bə kə si nə da xil 
olan Qa ra dağ ra yon Hey dər 

Əli yev Mər kə zin də Nə si mi-
nin 650 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş ra yon mək təb lə ri-
nin şa gird lə ri ara sın da şeir 
mü sa bi qə si ke çi ri lib. Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müavi ni Tə ra nə İs ma yı lo va 
gi riş nit qin də Nə si mi sö zü-
nün qüd rə tin dən da nı şıb. Bil-
di rib ki, Nə si mi nin ədə bi ir si 
qə dim kök lə rə və ço xəsr lik 
ənə nə lə rə ma lik Azər bay can 
ədə biy ya tı ta ri xin də xü su si 
mər hə lə təş kil edir. Ana di lin-
də şeirin hu ma nist ide ya lar-
la, ye ni məz mun, de yim tər zi 
və bə dii löv hə lər lə da ha da 
zən gin ləş mə sin də şairin mi-

sil siz xid mət lə ri olub. Nə si mi 
ya ra dı cı lı ğı bir sı ra xalq la rın  
da bə dii-ic ti mai fik ri nin in ki-
şa fı na tə sir gös tə rib. 

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Nə si mi 
ir si nin Azər bay can xal qı nın 
mə nə viy yat xə zi nə sin də la-
yiq li ye ri ni tut ma sı ötən əs rin 
70-ci il lə rin də öz ge niş fəaliy-
yə ti sa yə sin də ta ri xi-mə də ni 
də yər lə ri mi zə mü na si bət-
də əsas lı dö nüş ya rat mış 
ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin adı ilə bi la va si tə bağ-
lı dır. Ulu ön də rin tə şəb bü sü 
ilə Azər bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li nü ma yən də lə rin-
dən ilk də fə Nə si mi nin 600 
il lik yu bi le yi UNES CO-nun 
təd bir lər si ya hı sı na da xil edi-
lib və 1973-cü il də bey nəl xalq 
miq yas da qeyd olu nub. 

Son ra mü sa bi qə yə start ve-
ri lib və şa gird lər Nə si mi nin 
şeir lə ri ni qi raət edib lər. Şair-
pub li sist, pe da qoq, 166 №-li 
tam or ta mək tə bin di rek to ru 
Şəm si Qo ca, ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti İc ti mai-si ya si və hu ma-
ni tar mə sə lə lər şö bə si nin mü-
di ri Mu nis Bay ra mov şa gird lər 
tə rə fin dən söy lə ni lən şeir lər 
haq qın da öz fi kir lə ri ni söy lə yib,  
məs lə hət lə ri ni ve rib lər. Da ha 
son ra qa lib lər elan olu nub.

***
Ya sa mal ra yon Mər kəz ləş-

di ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin 
(MKS) Mir zə Şə fi Va zeh adı na 
Mər kə zi Ki tab xa na sı Nə si mi-
nin 650 il lik yu bi le yi və “Nə si mi 
ili” ilə əla qə dar Azər bay can 
Mil li Kon ser va to ri ya sı nəz din-
də ki İn cə sə nət Gim na zi ya sın-
da təd bir təş kil edib.

Mər kə zi ki tab xa na nın 
əmək da şı İra də Hü sey no-
va təd bi ri aça raq Nə si mi nin 
Azər bay can poezi ya sı nın in-
ki şa fı na ver di yi töh fə lər dən 
da nı şıb. Şa gird lər şairin hə-
ya tın dan bəhs edən səh nə-
cik nü ma yiş et di rib, qə zəl lə ri-
ni söy lə yib lər.

Son da şairin ki tab la rın dan 
iba rət sər gi və “Nə si mi ili” 
sten di nə ba xış ke çi ri lib, “Nə-
si mi” fil min dən fraq ment lər 
nü ma yiş olu nub.

mu dov, Əmək dar ar tist Xa-
li də Qu li ye va, uşaq mu si qi 
və in cə sə nət mək təb lə ri-

nin di rek tor la rı, di gər qo-
naq lar iş ti rak edib.

Mək tə bin xo reoq ra fi-
ya sin fi şa gird lə ri nin ifa-
sın da kom po zi si ya və 

“Nə si mi” fil min dən 
epi zod lar nü ma-
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Ya sa mal ra yon MKS-nin 
Mər kə zi Ki tab xa na sın da 
Nə si mi nin 650 il lik yu bi le yi 
və “Nə si mi ili” ilə əla qə dar 
stend-sər gi də ha zır la nıb. 
Fo to sər gi də Nə si mi nin Ba-
kı da kı hey kə li nin ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin iş ti ra-
kı ilə açı lı şı na dair fo to lar, 
2018-ci il no yab rın 19-da 
Mosk va Döv lət Bey nəl xalq 
Mü na si bət lər İns ti tu tun da 
bö yük şairin büs tü nün açı lı-
şı ilə bağ lı şə kil lər, elə cə də 
şairin əl yaz ma la rı nın fo to su-
rət lə ri və s.  nü mu nə lər yer 
alıb.

***
Xə tai ra yon MKS-nin Mər-

kə zi Ki tab xa na sı ra yon 257 
say lı tam or ta mək təb lə bir gə 

“Nə si mi 650” ad lı təd bir ke-
çi rib. Çı xış lar da bö yük şairin 
yu bi le yi nin qeyd edil mə si və 
2019-cu ilin öl kə miz də “Nə si-
mi ili” elan edil mə si haq qın da 
döv lət baş çı sı nın im za la dı ğı 
sə rən cam la rın əhə miy yə ti ni 
vur ğu la nıb. Şairin hə ya tı, mil li 
ədə biy ya tı mız da onun ya ra dı-
cı lı ğı nın, fəl sə fi ba xış la rı nın ye-
ri və ro lu ba rə də təd bir iş ti rak-
çı la rı na ge niş mə lu mat ve ri lib.

Təd bir də şa gird lər ədə bi-
bə dii kom po zi si ya lar təq dim 
edib, Nə si mi nin qə zəl lə rin dən 
nü mu nə lər səs lən di rib lər. 

***
Sa bun çu ra yon MKS-nin 2 

say lı fi lialı Nə si mi nin 650 il li-
yi mü na si bə ti lə 170 say lı or ta 
mək tə bin şa gird lə ri ilə bir-
lik də “Əbə diy yət üfü qün də 
doğ muş eşq gü nə şi” baş-
lıq lı sər gi və təd bir ke çi rib. 
Fi lialın əmək da şı S.Əli ye va 
çı xı şın da bil di rib ki, Nə si mi-
nin adı hə qi qət na mi nə, fi kir 
azad lı ğı yo lun da qəh rə man-
lı ğın rəm zi ki mi əbə di lə şib və 
yad daş lar da ya şa maq da dır. 

Şair mər da nə ölü mü ilə düş-
mən lə ri ni be lə təəc cüb lən-
di rib, in san la rın qəl bin də 
əsr lər lə ya şa ma sı na zə min 
ya ra dıb. Nə si mi ye nil məz lik 
sim vo lu na çev ri lib. Söz us-

ta dı nın öl məz ir si Azər bay-
can xal qı nın mil li-mə nə vi 
var lı ğı nın və bö yük ideal la rı-
nın, duy ğu və dü şün cə si nin 
zən gin və tü kən məz xə zi nə-
si dir. 

Son ra şa gird lər şairin qə-
zəl lə ri ni söy lə yib, kom po zi si-
ya təq dim edib lər.

***
Baş ida rə nin 24 nöm rə-

li 11 il lik Mu si qi mək tə bin də 
“Nə si mi xa nən də lə ri mi zin 
ifa sın da” ad lı təd bir ke çi ri lib.  

Təd bir də Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sı Hu ma ni tar fən lər 
ka fed ra sı nın mü di ri, pro fes-
sor Tər lan Qu li yev, Xalq ar tis-
ti Ca nə li Ək bə rov, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Aqil Mə li-
kov və baş qa qo naq lar iş ti-
rak edib lər. Təd bir də Nə si mi 
poezi ya sın dan, onun fəl sə-
fə sin dən, poezi ya sı nın in cə-
lik lə rin dən da nı şı lıb, ta nın mış 
xa nən də lər şairin söz lə ri üs-
tün də mu ğam və mah nı lar 
səs lən di rib lər.

***
Ba kı Şə hər Mə də niy yət 

Baş İda rə si nin ta be li yin də ki 
Ş.Ələk bə ro va adı na Mə də-
niy yət evi Azər bay can bə-
dii və fəl sə fi fik rin də də rin 
iz qoy muş mü tə fək kir şair 
İma dəd din Nə si mi nin 650 
il lik yu bi le yi nə həsr edi lən 
“Mən də sı ğar iki ca han”  ad lı 
bə dii qi raət mü sa bi qə si ke-
çi rib. Mü sa bi qə Xə tai ra yo nu 
58 say lı tam or ta mək təb də 
təş kil edi lib. Mə də niy yət evi-
nin di rek to ru C.Sü ley ma nov 
iş ti rak çı la ra mü sa bi qə haq-
qın da mə lu mat ve rib. 

Son ra mək təb li lər Nə si mi-
nin qə zəl lə ri ni səs lən di rib lər. 
Mü sa bi qə də 1, 2 və 3-cü ye ri 
tu tan la ra fəx ri fər man, fəal iş-
ti rak edən lə rə isə tə rif na mə-
lər təq dim olu nub.

Var bu cahandan özgə bizim bir cahanımız,
Surət bu aləm oldu bizə, ol məkanımız.

Zatına həyyü baqi demişlər bu cövhərin,
Şol kim, bizim-cahanımız olmuş bu canımız.

Ey dəvət eyləyən bizi firdövsə, eylə bil,
Cənnətdən özgə vardurur əla məkanımız.

Cövhər ki, dutdu aləmi rövşən günəş kimi,
Andandır aşikara bu gənci-nihanımız.

Cövhərləri zühura gətirdi çü nitqi-həq,
Gör kim, nə feyzə gəldi yenə bəhrü kanımız.

Ol kim, bizim həqiqətimizdir xəyalımız,
Yoxdur nişanı qılca, nə bilsin nişanımız.

Sən bu Nəsiminin dilini anla, bil sözün
Kim, var bu dildən özgə bizim bir lisanımız.

***
Dinləgil bu sözü ki, candır söz,

Aliyü asiman məkandır söz.

Şeş cəhətdən münəzzəh anlavü bax,
Şöylə kim, xaliqi-cahandır söz.

Nazilü münzil anla kim, birdir,
Kəndi kənduyə tərcümandır söz.

Tulü ərz ilə ümqü bulunmaz
Yəni bihəddü binişandır söz.

Bu hədisə nəzər qıl, ey aqil,
Anlayasan ki, bigümandır söz.

Ərşi-rəhman dedi nəbi könülə,
Çünki gördü, könüldə kandır söz.

Dedi ya kafüha, əyzə-bikə,
Çün Əli bildi, müstəandır söz.

Qeyri-məxluqdur, nə demək olur,
Anla kim, imdi rayigandır söz.

Əqli-küll ərşü kürsü, lövhü qələm,
Çar ünsür, nöh asimandır söz.

Zahirü batin, əvvəlü axir,
Aşikaravü həm nihandır söz.

Ey üqulu nəsəb edən isbat,
Qamuya söz de kim, hamandır söz.

Kafü nundan vücuda gəldi cahan,
Əgər anlar isən, əyandır söz.

İsiyi-pak, Adəmü Əhməd,
Mehdiyi-sahibəz-zəmandır söz.

Bu bəyanı dilərsən anlayasan
Kim, necəsi filan-filandır söz.

"Cavidannamə"yi gətirgil ələ,
Ta biləsən ki, nəsnə candır söz.

Sözə bu izzü cah yetməzmi,
Kaydalar Fəzli-qeybdandır söz.

Aqil isən sözünü müxtəsər et,
Ey Nəsimi, çü bigirandır söz.
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Al tı əsr dən çox dur bö yük 
şair, mü tə fək kir İma dəd-
din Nə si mi nin (1369-1417) 
adı nəin ki Azər bay can da, 
elə cə də əsər lə ri nin ya yıl-
dı ğı Ya xın Şərq, Mər kə zi 
Asi ya öl kə lə rin də, qar daş 
Ana do lu elin də müd rik-
lik, fə da kar lıq, ira də rəm zi 
ki mi xa tır la nır. Məs lə yi, 
ideal la rı uğ run da edam 
olu nan və son nə fə sin də 
be lə haqq bil di yi sö zün dən 
dön mə yən şairin fa ciəli 
ölü mü əf sa nə lə şə rək xalq 
yad da şın da, aşıq la rın sa-
zın da, sö zün də ya şa ya raq 
döv rü mü zə gə lib ça tıb. 

Nə si mi Or ta əsr lər Azər-
bay can ədə biy ya tı nın in ki-

şa fın da, ədə bi di li mi zin zən-
gin ləş mə sin də müs təs na rol 
oy na mış qüd rət li söz sə nət-
ka rı dır. Azər bay can və dün ya 
ədə biy ya tı nın bö yük nü ma-
yən də lə rin dən olan mü tə fək-
kir şairin 650 il lik yu bi le yi nin 
yük sək sə viy yə də qeyd edil-
mə si, 2019-cu ilin “Nə si mi ili” 
elan olun ma sı döv lə ti mi zin 
rəh bər li yi nin mil li mə də niy-
yə tə və in cə sə nə tə qay ğı keş 
mü na si bə ti nin gös tə ri ci si dir. 
Son il lər də Nə si mi ir si nin öl-
kə miz də və dün ya da təb li ği 
is ti qa mə tin də bö yük iş lər gö-
rü lür. 2017-ci ilin may ayın da 

Pa ris də, UNES CO-nun baş 
qə rar ga hın da Nə si mi nin 
və fa tı nın 600 il li yi nə həsr 

olun muş təd bir ke çi ri lib. 
2018-ci il də Hey dər Əli-
yev Fon du nun la yi hə si 
üz rə öl kə miz də ilk də fə 
Nə si mi – poezi ya, in cə-

sə nət və mə nə viy yat 
fes ti va lı təş kil olu-

nub. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi və təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Nə si mi ili” çər çi və sin də na-
zir li yin re gional ida rə lə ri nin 
əha tə et di yi bü tün şə hər və 
ra yon la rın ta be müəs si sə lə-
rin də sil si lə təd bir lər ke çi ri lir.

***
Gən cə Re gional Mə də niy yət 

İda rə si nin ta be li yin də fəaliy yət 
gös tə rən mə də niy yət müəs-
si sə lə rin də də bu əla mət dar 
ha di sə ilə bağ lı təd bir lər ilin 
əv və lin dən da vam edir. 

Gən cə şə hər Mər kəz ləş-
di ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin 
(MKS) Mər kə zi Ki tab xa na və fi-
lial la rın da “Ey xəs tə kö nül, dər-
di mə dər man tə ləb ey lə” ad lı 
qə zəl saatı, “Eşq və azad lıq 
şairi” möv zu sun da şeir ge cə si, 

ki tab sər gi si, “Azər bay can şair-
lə ri nin ya ra dı cı lı ğın da Nə si mi 
ob ra zı” ad lı oxu cu konf ran sı, 
“Mən ədə biy yat sə ma sın da 
do ğan gü nə şəm” ad lı mu si-
qi li ədə bi-bə dii ge cə, “Dün ya 
poezi ya sı nın if ti xa rı” ad lı təd bir 

və Xalq şairi Qa bi lin “Nə si mi” 
poema sı nın mü za ki rə si təş kil 
olu nub. Mər kə zi ki tab xa na da 
“Ca ha na sığ ma yan şair” ad lı 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya təq-
dim edi lib. 

Gən cə şə hə rin də “Nə si-
mi ili”nə yad da qa lan töh fə-
lər dən bi ri də Hey dər Əli yev 
adı na mər kə zi mey dan da 
ke çi ri lən möh tə şəm fləş mob 
olub. Şə hə rin ali və or ta ix ti-
sas mək təb lə ri tə lə bə lə ri nin – 
2800-dən çox gən cin qa tıl dı-

ğı ak si ya da da hi Azər bay can 
şairi İma dəd din Nə si mi nin 
port re ti can lan dı rı lıb. Nü ma-
yiş olu nan can lı lo qo gənc 
rəs sam Mo bil Qa ra yev tə rə-
fin dən ha zır la nıb

***

Re gional ida rə nin əha tə 
et di yi Naf ta lan şə hər Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mər kə zi Ki tab-
xa na tə rə fin dən 1 say lı or ta 
mək təb də “Mən də sı ğar iki 
ca han, mən bu ca ha na sığ-
ma zam” möv zu sun da ədə bi-
bə dii ge cə ke çi ri lib. 

Şə hər Mə də niy yət Mər kə-
zin də “Daimi ya şar şair” ad lı 
də yir mi ma sa da Nə si mi nin 
Azər bay can ədə biy ya tı nın, 
ana di li mi zin in ki şa fı na ver-
di yi töh fə lər dən söz açı lıb. 

Çı xış lar da Nə si mi poezi ya-
sı nın, müəl li fin ideal la rı nın 
hə mi şə ak tual lı ğı nı qo ru yub 
sax la ya ca ğı vur ğu la nıb.

Naf ta lan şə hər Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də ger çək lə-
şən “Nə si mi bu gü nü mü zün 
şairi dir” ad lı də yir mi ma sa da 
öl məz söz us ta dı nın ya ra dı cı-
lı ğın dan ət raf lı bəhs olu nub.

***
Go ran boy Döv lət Rəsm Qa-

le re ya sın da “İma dəd din Nə-
si mi 650” ad lı rəsm sər gi si 
ke çi ri lib. Sər gi də rəs sam Akif 
Hü sey no vun Nə si mi poezi ya-
sı na həsr olun muş “Nə si mi ni 
oxu yar kən” ad lı rəsm əsə ri 
və qra fi ka üs lu bun da çə kil miş 
port re ti, İn cə sə nət mək tə bi nin 
rəs sam lıq sin fi şa gird lə ri nin 
rəsm lə ri nü ma yiş olu nub.

Qa le re ya nın di rek to ru Çi-
na rə Ab dul la za də çı xış edə-
rək Nə si mi nin ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da mə lu mat ve rib. 

Go ran boy ra yon MKS-nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ra yo nun 1 nöm-
rə li tam or ta mək tə bin də “Ölü-
mü ilə öl məz lik qa za nan şair” 
ad lı oxu cu konf ran sı ke çi ri lib.

Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də “Nə si mi nin ya-
ra dı cı lı ğı mil li-mə nə vi var-
lı ğı mız dır” ad lı təd bir təş kil 
olu nub. Çı xış lar dan son ra 
“Nə si mi” bə dii fil min dən fraq-
ment lər nü ma yiş et di ri lib.

Pa ris də, UNES CO-nun baş 
qə rar ga hın da Nə si mi nin 
və fa tı nın 600 il li yi nə həsr 

olun muş təd bir ke çi ri lib. 
2018-ci il də Hey dər Əli-
yev Fon du nun la yi hə si 
üz rə öl kə miz də ilk də fə 
Nə si mi – poezi ya, in cə-

sə nət və mə nə viy yat 
fes ti va lı təş kil olu-

nub. 
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Düz qış laq kənd Uşaq mu-
si qi mək tə bin də Nə si mi nin 
650 il lik yu bi le yi nə həsr olun-
muş təd bir də də da hi şairin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı ba rə də 
mə lu mat ve ri lib. Son ra mək-
tə bin müəl lim və şa gird lə ri-
nin iş ti ra kı ilə kon sert proq ra-
mı təq dim olu nub.

***
Sa mux ra yon MKS-də “Bö-

yük Azər bay can şairi İma-
dəd din Nə si mi” ad lı təd bir 
ke çi ri lib. Təd bir də çı xış edən-
lər Nə si mi nin Azər bay can 
poezi ya sı na li rik-fəl sə fi ça lar 
gə tir di yi vur ğu la nıb.  

Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
təş kil olu nan ki tab sər gi sin də 
Nə si mi nin əsər lə ri nin müx tə-
lif il lər də çap edi lən nü mu nə-
lə ri və şairin zən gin ya ra dı cı-
lı ğı na dair təd qi qat la rı əha tə 

edən mo noq ra fi ya və ki tab-
lar, mət bu nəşr lər nü ma yiş 
olu nub.

***
Kəl bə cər ra yon MKS-nin 

Al lı kənd ki tab xa na fi lialın da 
“Nə si mi 650” ad lı təd bir də çı-
xış edən lər mü tə fək kir şairin 
yu bi le yi nin döv lət sə viy yə sin-
də ge niş qeyd olun ma sı nı 
bü töv lük də Azər bay can ədə-
biy ya tı na diq qə tin nü mu nə si 
ki mi sə ciy yə lən di rib lər.

***
Xo ca lı ra yon MKS-nin Cə-

mil li kənd 1 say lı Ki tab xa na 
fi lialın da Nə si mi nin yu bi le yi-
nə həsr olun muş “Şair və cə-
sa rət li in san” ad lı bə dii qi raət 
ge cə si ke çi ri lib. Söz us ta dı nın 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da mə lu-
mat ve ril dik dən son ra şairin 
qə zəl lə ri qi raət olu nub. 

Ra yon Mər kə zi ki tab xa na-
sın da əla mət dar yu bi ley lə 
bağ lı “Əbə di ya şar klas sik lər” 
ad lı ki tab sər gi si təş kil olu nub.

Ra yon Mə də niy yət evin də 
ke çi ri lən də yir mi ma sa da çı-
xış edən lər vur ğu la yıb lar ki, 
Nə si mi Şər qin zən gin mə də-
ni-mə nə vi sər vət lə ri üzə rin də 
ucal mış və bə dii söz sə nə ti-
nin son də rə cə qiy mət li in ci-
lə ri ni mey da na gə ti rib. Son da 

şairin bir ne çə qə zə li səs lən-
di ri lib.

***
Gən cə şə hə ri “Nə si mi 

ili”ndə həm çi nin Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən “Böl gə lər dən böl-
gə lə rə” ya ra dı cı lıq fes ti va lı-
nın ilk təd bi ri nə ev sa hib li yi 
edib. Azər bay can xal qı nın 
zən gin mə də ni ir si nin təb li ği, 
böl gə lə rin mə də ni im kan-

la rı nın nü ma yi şi, elə cə də 
re gion la ra ra sı mə də ni mü-
ba di lə ni güc lən dir mək məq-
sə di da şı yan fes ti va lın açı lış 
mə ra si mi mar tın 28-də Fik rət 
Əmi rov adı na Gən cə Döv lət 
Fi lar mo ni ya sın da ger çək lə-
şib. Mə ra sim də mə də niy yət 
na zi ri nin müavi ni Ra fiq Bay-
ra mov, şə hər İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Ni ya zi Bay-
ra mov, mə də niy yət iş çi lə ri, 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri, 
res pub li ka mı zın böl gə lə rin-
dən gəl miş qo naq lar iş ti rak 
edib lər.

Əv vəl cə təd bir iş ti rak çı la rı 
Mə də niy yət Na zir li yi nin 15 re-
gional mə də niy yət ida rə si tə-
rə fin dən qu rul muş gu şə lər də 
böl gə lə rin xalq sə nət kar lıq 
nü mu nə lə ri, de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nət əsər lə ri, rəsm lər, su ve-
nir lər və di gər əl iş lə ri ilə ta-
nış olub lar. Təd bir də “Nə si mi 
ili” ilə əla qə dar ki tab gu şə si 
təq dim edi lib. Son ra re gional 
mə də niy yət ida rə lə ri nin bə dii 
öz fəaliy yət kol lek tiv lə ri, folk-
lor və rəqs qrup la rı kon sert 
proq ra mı ilə çı xış edib lər. 
Fes ti val iş ti rak çı la rı nın çı xış la rı 
ta ma şa çı lar tə rə fin dən al qış-
lar la qar şı la nıb. Sa kin lər böl-
gə lə ri miz də ikin ci də fə be lə 
bir fes ti va lın ke çi ril mə si nin 
əhə miy yə ti ni məm nun luq la 
qeyd edib lər.

Yerin yağmur həyatıdır, həyat uçmaq nəbatıdır,
Bahar onun səbatıdır ki, göstərər bu aləmdən.

Havada tutiyü qumru, çəməndə çəngü saz eylər,
Dutar ahəngini quşlar kimi zilü, kimi bəmdən.

Ağaclar hüllə puşindən, ya qönçə badə nuşindən,
Çəmən sərxoşi cuşindən, qədəh pürləli-şəbnəmdən.

Nə qafil evdə qalmışsan, sən ey qafil, bu mövsümdə,
Çü bülbül güldən ayrılmaz, ya aşiq yarü həmdəmdən.

Çü bilirsən sərəncamı, keçirmə püxtədən xamı,
Qənimət gör bu əyyamı, bu gün sən camı çək cəmdən.

Çü gördün güllər açılmış, suçular qeybə içilmiş,
Bulara qarşı biz daxi nuş etdik, içdik ol cəmdən.

Ələ gətir nigarını, ye, iç onunla varını,
Bu gün xoş keç qo yarını, qərəz xoş andır adəmdən.

Əyağa əl uralım uş, bu dəm eyşi sürəlim uş,
Dəmimiz xoş görəlim uş, neçələr qaldı bu dəmdən.

Gör ol salusü məhrumu, məni zöhd ilə qorxudur,
Sanasan kəndi dün gəlmiş bərat ilə cəhənnəmdən.

Bu asi qulların cürmü cahana imdimi gəldi,
Bizə ol dəmdə qalıbdır günah Həvvavü Adəmdən.

Nəsimi, asiyə uydun, vəli bunu dəxi duydun
Ki, cürmün bilənə rəhmət qılır həq matəqəddümdən.

***
Sən sana gər yar isən var, ey könül, yar istəmə!
Yarü dildar ol sana, sən yarü dildar istəmə!

Bivəfadar çün bu aləm, kimdən istərsən vəfa?
Bivəfa aləmdə sən yari-vəfadar istəmə!

Gül bulunmaz bu dikənli dünyanın bağında çün,
Əbsəm ol, bihudə gülsüz yerdə gülzar istəmə!

Mərifətdir xalis altun, sikkəsi fəzlü hünər,
Altunu tanı, zəğəldən ari dinar istəmə!

Həqqə münkirdir fəqih, inanma ol şeytana kim,
Yoxdur ol cinxilqətin zatında iqrar, istəmə!

Ari göftar, ey könül, gerçəklərin nitqidürür,
Hər diliəgridə yoxdur ari göftar, istəmə!

Cifədir dünya, anın talibləri adı kilab,
Olma kəlb anın kim, oldu adı murdar, istəmə!

Şərbəti ağuludur fani cahanın, sən anın
Şərbətindən nuşudaru umma, zinhar istəmə!

Dünyanın sevgisi ağır yük imiş, məndən eşit,
Nəfsini yük etmə ana, ey səbükbar, istəmə!

Bir əmin məhrəm bulunmaz, ey Nəsimi, çün bu gün,
Xəlqə faş etmə bu rəmzi, kəşfi-əsrar istəmə!
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İ
n san pər vər lik və azad lıq 
nəğ mə ka rı olan şair İma-
dəd din Nə si mi nin ana dan 
ol ma sı nın 650 il li yi və “Nə-
si mi ili” ilə bağ lı Sum qa-
yıt Re gional Mə də niy yət 
İda rə si nin ta be li yin də olan 
müəs si sə lər də sil si lə təd-
bir lər təş kil olu nub.

Sum qa yıt şə hər S.Vur ğun 
adı na Mər kə zi Ki tab xa na da 
“Ca ha na sığ ma yan Azər bay-
can şairi”, Gənc lər ki tab xa na-
sın da “Əbə diy yət üfü qün də 
doğ muş eşq gü nə şi”, Mər kə-
zi Uşaq Ki tab xa na sın da “Bö-
yük şair və mü tə fək kir”, Ha cı 
Zey na lab din Ta ğı yev qə sə bə 
ki tab xa na sın da “Azər bay-
ca nın bö yük şairi”, Ə.Va hid 
adı na ki tab xa na fi lialın da 
“Mə həb bət və gö zəl lik şairi” 
ad lı ki tab sər gi lə ri təş kil edi lib.

Ni za mi Gən cə vi adı na ki tab-
xa na-klu bun əmək daş la rı 27 
nöm rə li tam or ta mək təb də 
“Ca ha na sığ ma yan şair” ad lı 
səy yar sər gi, Mər kə zi ki tab-
xa na nın Uşaq şö bə si 5 say lı 
mək tə bin 6-cı sin fin də “Nə-
si mi nin sö zü həq dir, həq qi 
bil” ad lı ədə biy yat saatı ke çi-
rib. Təd bir də şa gird lə rə da-
hi şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı, 
fəl sə fi gö rüş lə ri haq qın da ge-
niş mə lu mat ve ri lib. Mər kə zi 
Uşaq Ki tab xa na sın da 12 və 16 

nöm rə li mək təb lə rin yu xa rı 
si nif şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə 
şairin ya ra dı cı lı ğı na həsr 
olun muş “Nə si mi nin mə-
nə vi ir si” ad lı oxu cu konf-
ran sı təş kil olu nub. 

Sum qa yıt şə hər 
Poezi ya evi və 16 nöm-

rə li tam or ta mək-
tə bin bir gə təş-

ki lat çı lı ğı ilə 

ke çi ri lən “Əbə diy yət üfü qü-
nün par laq gü nə şi” ad lı təd-
bir də şə hər İc ra Ha ki miy yə ti, 
AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu, 
şə hər Təh sil şö bə si nin əmək-
daş la rı və baş qa la rı çı xış 
edib lər. Sum qa yıt Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yor la rı Nə-
si mi yə həsr olun muş səh nə-
cik nü ma yiş et di rib lər. 

Sum qa yıt şə hər Nə si mi 
adı na mə də niy yət və is ti ra-
hət par kın da Sum qa yıt Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı tə rə fin dən 
“İki ca han” ad lı ple ner – açıq 
sə ma al tın da etüd mü sa bi-
qə si ke çi ri lib. Mü sa bi qə də 
4 say lı Di yar şü nas lıq klu bu, 
Bül bül, S.Rüs tə mov, Ə.Ba kı-
xa nov adı na mu si qi və in cə-
sə nət mək təb lə ri nin şa gird lə-
ri iş ti rak edib lər.

***
Ab şe ron ra yo nu Qo bu 

qə sə bə Uşaq in cə sə nət 
mək tə bi və qə sə bə Sə nət-
kar lıq evi nin bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə Nə si mi nin 650 il lik 
yu bi le yi nə həsr olu nan ədə-
bi-bə dii ge cə ke çi ri lib. Təd-
bir də qə dim mu si qi alət lə ri 
və su fi mu si qi si ele ment lə-

ri nin mü şa yiəti ilə şairin qə-
zəl lə rin dən iba rət mu ğam 
kon ser ti təş kil edi lib. Çı xış-
lar da Nə si mi nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan, onun təb-
liğ et di yi hü ru fi lik di ni-fəl sə fi 
tə li min dən, şairin əsər lə ri-
nin dil və üs lub xü su siy yət-
lə rin dən bəhs edi lib, zən gin 
bə dii ir si nin təd qi qi is ti qa-
mə tin də apa rı lan iş lər dən 
da nı şı lıb.

***
Şu şa şə hər Ni ya zi adı na 

Uşaq in cə sə nət mək tə bin də 
rəs sam lıq şö bə si nin şa gird-
lə ri ara sın da “Nə si mi uşaq-
la rın gö zü  ilə” möv zu sun da  
mü sa bi qə təş kil olu nub. 15 
şa gir din mü sa bi qə yə təq-
dim et di yi əsər lər ara sın-
dan se çi lən beş nü  mu  nə  nin 

müəl li fi fəx ri fər man la təl tif 
edi lib. 

***
Qu bad lı ra yon MKS-nin 

təş ki lat çı lı ğı ilə Nə si mi nin 
650 il li yi nə həsr olun muş 
“Hə qi qət gü nə şi” ad lı təd-
bir ke çi ri lib. Təd bir də mə-
də niy yət iş çi lə ri, Sum qa yıt 
Re gional Mə də niy yət İda-
rə si nin nü ma yən də si El dar 

Hü sey nov və oxu cu lar iş ti-
rak edib lər. MKS-nin di rek-
to ru Müş gü naz Mu ra do va, 
re gional ida rə nin baş məs-
lə hət çi si Əm rah Hü sey nov 
və di gər çı xış edən lər qüd-
rət li söz us ta dı nın in sa nı 
ila hi ləş di rən, ucal dan bən-
zər siz şeir lər qə lə mə al dı-
ğı nı de yib lər. Qeyd olu nub 
ki, Azər bay can ədə bi di li nin 
for ma laş ma sın da Nə si mi 
poezi ya sı nın müs təs na ro lu 
var. Çı xış lar da 2019-cu ilin 
öl kə miz də “Nə si mi ili” elan 
olun ma sı ba rə də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin sə rən ca mı 
yük sək qiy mət lən di ri lib. 

Ra yon Mə də niy yət evi-
nin bə dii qi raət dər nə yi-
nin üzv lə ri Nə si mi yə həsr 
olun muş bə dii nü mu nə-
lər dən par ça lar oxu yub lar, 
şairin qə zəl lə ri üs tün də 
mu ğam lar ifa edi lib. Onun 
qə zəl lə ri xa nən də Mə za-
hir Məm mə do vun ifa sın da 
al qış lar la qar şı la nıb. MKS-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Nə-
si mi 2019” baş lıq lı ge niş 
ki tab sər gi si təş kil edi lib. 
Şairin əsər lə ri nin bib lioq-
ra fik gös tə ri ci si ha zır la nıb. 
Təd bir də fəal iş ti ra ka gö rə 
dər nə yin üzv lə ri nə MKS tə-
rə fin dən ki tab lar hə diy yə 
olu nub və fəx ri fər man la 
təl tif edi lib lər.

nöm rə li mək təb lə rin yu xa rı 
si nif şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə 
şairin ya ra dı cı lı ğı na həsr 
olun muş “Nə si mi nin mə-
nə vi ir si” ad lı oxu cu konf-
ran sı təş kil olu nub. 

Sum qa yıt şə hər 
Poezi ya evi və 16 nöm-

rə li tam or ta mək-
tə bin bir gə təş-

ki lat çı lı ğı ilə 
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Xı zı ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də mə də niy yət və 
təh sil iş çi lə ri nin, mək təb li lə-
rin iş ti ra kı ilə Nə si mi nin yu-
bi le yi nə həsr olun muş konf-
rans ke çi ri lib. Konf rans dan 
son ra təd bir iş ti rak çı la rı Hey-

dər Əli yev Mər kə zi və Mər-
kə zi ki tab xa na nın fon dun da 
sax la nı lan ki tab lar dan iba-
rət “Nə si mi 650” və “Qü rub 
edən gü nəş” ad lı ki tab sər-
gi lə ri ilə ta nış olub lar. Son da 
“Nə si mi” fil mi nü ma yiş et di-
ri lib.

Ra yon MKS-nin ki tab xa na 
fi lial la rın da Nə si mi nin 650 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 
də yir mi ma sa lar, sər gi lər 
təş kil edi lib. Mər kə zi ki tab-
xa na tə rə fin dən ha zır la nan 
və Nə si mi nin ömür və sə-
nət yo lun dan bəhs edən 
vi deoçarx ma raq la qar şı la-
nıb.

***
Zən gi lan ra yon MKS-nin 

Mər kə zi Ki tab xa na sın da Nə-
si mi nin 650 il li yi nə həsr olu-
nan se mi nar, ki tab sər gi si və 
də yir mi ma sa ke çi ri lib. Təd-
bir də Ba kı şə hə ri  N.Nə ri ma-
nov ra yo nu 193 say lı tam or-
ta mək tə bin şa gird lə ri şairin 
qə zəl lə rin dən  nü mu nə lər 

səs lən di rib lər. Zən gi lan kənd 
klu bun da ke çi ri lən təd bir də 
Nə si mi nin Azər bay can xal-
qı nın bə dii və fəl sə fi fik rin də 
də rin iz qoy muş mü tə fək kir 
şair, qüd rət li söz us ta dı ol du-
ğu vur ğu la nıb.

Ra yon Mə də niy yət evi, 
Gənc lər və id man ida rə-
si və 29 nöm rə li tam or ta 
mək tə bin bir gə təş ki lat çı-
lı ğı ilə Nə si mi nin yu bi le yi 
mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri-
lib. Təd bir də mək tə bin şa-
gird lə ri şairin ömür yo lu na 
həsr olu nan səh nə cik lər 
təq dim edib və qə zəl lə ri ni 
söy lə yib lər. Son da iş ti rak-
çı lar “Nə si mi” bə dii fil mi ni 
iz lə yib lər. 

Zən gi lan Ra yon Ta rix-Di-
yar şü nas lıq Mu ze yin də təş kil 
olu nan bə dii qi raət mü sa bi-
qə sin də Nə si mi nin qə zəl lə ri 
səs lən di ri lib.

***
Mə də niy yət Na zir li yi nin 

təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən “Böl-
gə lər dən böl gə lə rə” ya ra dı-
cı lıq fes ti va lı nın Ab şe ron ra-
yo nu nun Xır da lan şə hə rin də 
ger çək lə şən təd bi rin də də 
bö yük şairin ir si nə xü su si diq-
qət ay rı lıb. Fes ti val da “Nə si mi 
ili” ilə əla qə dar ay rı ca ki tab 
gu şə si təq dim olu nub. Fes-
ti val da ba la ca zi ya rət çi lə rin 
də ma raq la rı nə zə rə alı nıb. 
“Gü nə şim” və “Cırt dan” kuk la 
teatr la rı nın ha zır la dıq la rı ta-
ma şa lar uşaq la rın zöv qü nü 
ox şa yıb. Kon sert proq ra mın-

da hər bir re gional ida rə üz rə 
folk lor qrup la rı, yer li in cə sə nət 
və bə dii öz fəaliy yət kol lek tiv-
lə ri nin çı xış la rı, mu si qi nöm-
rə lə ri, rəqs lər ta ma şa çı lar tə-
rə fin dən al qış lar la qar şı la nıb. 
Zən gi lan ra yo nu nun folk lor 
kol lek ti vi, Ab şe ron ra yon Mə-
də niy yət Mər kə zi nin Xalq 
teat rı, bir ne çə mu si qi mək tə-
bi nin saz ça lan lar an samb lı və 
rəqs kol lek tiv lə ri nin çı xı şı fes ti-
va la xü su si rəng qa tıb.

Gəlmişəm həqdən ənəlhəq, gör nə Mənsur olmuşam,
Ruhi-qüdsün nitqiyəm, sər ta qədəm nur olmuşam.

Lövhi-məhfuzu mənəm, ruhül-əminin həmdəmi,
Həşr üçün mizanü İsrafilü həm sur olmuşam.

Bavücudam vəhdəti kəsrətdə isbat eyləyim,
Musayam anəstünara, nur ilə Tur olmuşam.

Gərçi qaibdir vücudum hər nəzərdən daima,
Gör nə nazir, gör nə mənzər, gör nə mənzur olmuşam.

Laməkanın gənciyəm, gərçi yerim viranədir,
Eylərəm məmur anı, gör kim, nə məmur olmuşam.

Surətü mə`ni mənəm, həm ism ilə, həm cismü can,
Gör necə mə`ni ilən surətdə məstur olmuşam.

Şöhrət afətdir, usandım şöhrətindən aləmin,
Gərçi həm əladavü əfsəldə məşhur olmuşam.

Atəşi-mehri-rüxün canımda təsir eylədi,
Mən bu oddan yanıram, yəni ki, məhrur olmuşam.

Misr camedir vücudum, anda qıldım cüməyi,
Gör nə şəhrəm, gör nə möhkəm qələvü sur olmuşam.

Zakirəm, zikr eylərəm, yəni ki, şeyxəm, sufiyəm,
Gör nə göyçək ad ilə aləmdə məzkur olmuşam.

Ey Nəsimi, cənnətü hur ol nigarın vəslidir,
Çün mən ol məhbubu buldum, cənnətü hur olmuşam.

***
Bu nə bərgüzidə candır ki, gəzər bu can içində?
Bu nə qiyməti gühərdir ki, yatar bu kan içində?

Səni kimdir adəm oğlu deyən, Allah, Allah, Allah,
Bu sifətdə kim, görübdür bəşəri-cahan içində?

Məgər uy verür ləbindən, irəməz yəqin bu sirrə,
Nə xəyal imiş bu, yarəb, xəbəri güman içində?

Qara qaşının, gözünün adı Qövsü Müştəridir,
Bu sitarənin oxun gör ərəbi kaman içində.

Üzünü niqab içində, yaşır, ey qəmər surətlü
Ki, rüxün qiyamət eylər bu axırzaman içində.

Səni məndən iraq, ey can, necə ayıra zəmanə,
Gözüm ilə görmüşəm çün səni hər məkan içində.

Yenə mey fəğanə gəldi, cigərim tutuşdu yandı,
Nəyə uğradı, nə gördü bu tühimiyan içində?

Dilərəm zaman-zaman kim, səni faş edəm cahana,
Necə bir yana bu şəmin cigəri düxan içində?

Bu dərin məaniyi gör ki, bəyan qılur Nəsimi,
Fələkin dili tutuldu bu ulu bəyan içində.
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Azər bay can ədə biy-
ya tı ta ri xi nə gör-
kəm li si ma lar bəxş 
et miş Şa ma xı da 

dün ya ya gə lən bö yük 
şair və mü tə fək kir İma-
dəd din Nə si mi nin 650 
il lik yu bi le yi onun ata yur-
dun da, elə cə də İs ma-
yıl lı Re gional Mə də niy yət 
İda rə si nin əha tə et di yi 
di gər şə hər və ra yon-
lar da çe şid li təd bir lər lə 
qeyd olu nur.

***  
Şa ma xı ra yon Mər kə zi Ki-

tab xa na sın da Nə si mi nin ana-
dan ol ma sı nın 650 il li yi və “Nə-
si mi ili” ilə əla qə dar də yir mi 
ma sa təş kil edi lib. Çı xış lar da 
şairin keş mə keş li hə yat yo lu na 
və zən gin ya ra dı cı lı ğı na nə zər 

sa lı nıb. Mər kə zi ki tab xa na da 
bö yük şairin yu bi le yi nə həsr 
edil miş da ha bir təd bir “Nə si-
mi Şərq də fəl sə fi poezi ya nın 
ba ni si dir” möv zu sun da olub. 

Mər kə zi ki tab xa na nın Uşaq 
şö bə si və M.Ha di adı na 9 
say lı tam or ta mək tə bin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Biz də şeir 
də var, sə nət də var dır...” ad-
lı təd bir ke çi ri lib. Mək təb li lər 
şairin qə zəl lə ri ni qi raət edib-
lər. Qız mey dan kənd ki tab xa-
na sı və kənd mək tə bi nin təş kil 

et di yi “Sığ ma zam” ad lı təd-
bir də isə şairin fəl sə fi dün-
ya sın dan bəhs edi lib.

Şa ma xı Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sın da yu bi ley-
lə əla qə dar “Şa ma xı 
şair lər və tə ni dir” möv-
zu lu port ret jan rın da 
çə ki lən əsər lər dən 

iba rət sər gi təş kil 
olu nub.

Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
“Nə si mi in san lı ğın ka mil lik zir-
və si dir” ad lı təd bir ger çək lə şib.

Şa ma xı Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti və Azər bay can Döv lət Pe-
da qo ji Uni ver si te ti nin (AD PU) 
Şa ma xı fi lialı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən ədə bi-bə dii ge cə də 
“Nə si mi ili”nə töh fə olub. Mə-
də niy yət mər kə zin də ke çi ri lən 

təd bi ri ra yon İc ra Ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı Ta hir Məm mə dov 
açıb. AD PU-nun Şa ma xı fi lialı-
nın di rek to ru, do sent Tün za lə 
Yu si fo va Nə si mi şəx siy yə ti nin, 
onun ideal la rı nın və əqi də si-
nin müasir döv rü müz lə səs-
ləş di yi ni vur ğu la yıb. Fi lialın 
Ədə biy yat və dil lər ka fed ra-
sı nın müəl li mi Ri ma Qu li ye va 
Nə si mi poezi ya sı nın hu ma-
niz min dən söz açıb. 

Təd bi rin qo na ğı – “Nə si mi” fil-
min də baş ro lun ifa çı sı, Xalq ar-
tis ti Ra sim Ba la yev ona şöh rət 
qa zan dı ran ek ran əsə ri haq-
qın da da nı şıb: “Nə si mi” fil mi 
çox uğur lu alı nıb. Həm də bu 
tək cə mə nim yox, bü tün kol lek-
ti vin uğu ru idi. Se vi ni rəm ki, bu 
fil mə in di də ma raq la ba xır lar”. 
Akt yor de yib ki, bir çox xalq-

lar Nə si mi ni öz şairi ki mi təb liğ 
edir lər. Əs lin də isə o, Azər bay-
can şairi ol maq la ya na şı, həm 
də bə şə ri şair dir. Nə si mi poezi-
ya sı nın fəl sə fə si çox də rin dir. 

Gö rüş də Ra sim Ba la ye-
vin şairin bir ne çə qə zə li ni 
səs lən dir mə si ta ma şa çı la rın 
al qış la rı ilə qar şı la nıb. Son-
da mu si qi li-ədə bi kom po zi-
si ya lar və “Nə si mi” fil min dən 
fraq ment lər nü ma yiş olu nub.

***
İs ma yıl lı ra yon Hey dər Əli yev 

adı na Mə də niy yət Mər kə zin-
də ədə bi-bə dii ge cə ke çi ri lib. 
Şairin ədə biy ya tı mız da ye ri və 
ro lu ba rə də söz açı lıb, poezi-
ya sı nın ədə bi dü şün cə yə tə si-
rin dən bəhs olu nub. Nə si mi nin 
hə ya tı nı əks et di rən kom po zi-
si ya ma raq la qar şı la nıb.

İs ma yıl lı ra yon MKS-nin 1 
say lı şə hər fi lialın da gör kəm li 
söz us ta dı nın yu bi le yi nə həsr 
olun muş sər gi təş kil edi lib. 
Sər gi də şairin müx tə lif il lər də 
işıq üzü gö rən ki tab la rı, elə cə 
də Nə si mi ya ra dı cı lı ğı na dair 
nəşr lər, mət buat ma te rial la rı 
yer alıb. Mər kə zi ki tab xa na-
nın oxu za lın da və MKS-nin 
2 say lı şə hər fi lialın da, Kürd-
ma şı kənd və di gər ki tab xa-

na fi lial la rın da da sər gi lər 
təş kil olu nub. 

MKS-nin Qu ba xə lil li kənd ki-
tab xa na sın da ke çi ri lən təd bir-
də Nə si mi nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğın dan da nı şı lıb, ana di lin də 
ədə biy ya tın in ki şa fı na ver di yi 
töh fə lər yük sək qiy mət lən di-
ri lib. Təd bir iş ti rak çı la rı son da 
“İma dəd din Nə si mi 650” baş lı-
ğı al tın da sər gi yə ba xıb lar.

Qa la cıq kənd Sə nət kar lıq 
klu bun da isə “Əbə diy yət sə-
ma sın da do ğan gü nəş” ad-
lı ədə bi-bə dii ge cə ke çi ri lib. 
“Nə si mi” ad lı sər gi qo naq la-
rın ma ra ğı na sə bəb olub.

***
Ağ su ra yon Mər kə zi Ki-

tab xa na sın da “Mən də sı ğar 
iki ca han...” ad lı ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya və “Ölü mü ilə 
öl məz lik qa za nan şair – Nə-
si mi” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Mər kə zi ki tab xa na nın Uşaq 
şö bə sin də təş kil edi lən “Həqq 
mə nəm, Həqq mən də dir, 
həqq söy lə rəm” baş lıq lı sər gi-
də Nə si mi ir si nin müx tə lif il lər-
də nəşr olun muş nüs xə lə ri və 
şairin ya ra dı cı lı ğı na həsr edi-
lən ki tab lar nü ma yiş olu nub.

Göy dəl lək li kənd klu bun da 
kənd ki tab xa na fi lialı nın və 
or ta mək tə bin iş ti ra kı ilə bö-
yük söz us ta dı nın yu bi le yi nə 
həsr olu nan təd bir ke çi ri lib. 

bir də isə şairin fəl sə fi dün-
ya sın dan bəhs edi lib.

Şa ma xı Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sın da yu bi ley-
lə əla qə dar “Şa ma xı 
şair lər və tə ni dir” möv-
zu lu port ret jan rın da 
çə ki lən əsər lər dən 

iba rət sər gi təş kil 
olu nub.
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Təd bir də şairin hə yat və ya-
ra dı cı lı ğın dan bəhs edi lib, 
şa gird lər Nə si mi nin qə zəl lə-
ri ni söy lə yib lər. 

Ra yon Mə də niy yət mər kə-
zin də “Nə si mi 650” ad lı yu bi ley 
ge cə si təş kil olu nub. Ge cə də 
şairin dil lə rə das tan ömür yo-
lu na və bən zər siz ya ra dı cı lı ğı-
na nə zə rə sa lı nıb, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın in ki şa fın da müs-
təs na xid mət lə ri vur ğu la nıb.

Ağ  su ra  yon Uşaq mu  si  qi 
mək  tə  bin  də ke  çi  ri  lən təd  bir -
də Nə  si  mi  nin ədə  bi ir  sin  dən 
söz açı  lıb, şa  gird  lə  rin ifa  sın -
da mu  si  qi nöm  rə  lə  ri ma  raq  la 
qar  şı  la  nıb.

***
Qə bə lə Döv lət Rəsm Qa le-

re ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə Nə si-
mi nin yu bi le yi nə həsr olu nan 
sər gi ke çi ri lib. Təd bir iş ti rak çı-
la rı sər gi lə nən nəşr nü mu nə-
lə ri ilə ma raq la ta nış olub lar. 

Hey dər Əli yev Mər kə zin-
də şairin 650 il lik yu bi le yi nə 
həsr olu nan təd bir də çı xış 
edən lər Nə si mi nin hü ru fi lik 
tə ri qə ti nin ge niş coğ ra fi ya-
da ya yıl ma sın da xid mət lə ri 
qeyd olu nub. Təd bi rin so-
nun da “Nə si mi” bə dii fil min-
dən par ça lar nü ma yiş et di-
ri lib.

Ra yon Ta rix-di yar şü nas lıq 
mu ze yi nin fi lialı olan İs ma yıl 
bəy Qut qa şın lı nın ev-mu ze-
yin də ger çək lə şən təd bir də 
də Nə si mi nin söz və hik-
mət xə zi nə sin dən söz açı lıb, 
şairin bə dii ir si nin hə mi şə 
öz ak tual lı ğı nı qo ru ya ca ğı 
vur ğu la nıb. Şə hər İn cə sə nət 
mək tə bin də yer li ya zar la rın 
iş ti ra kı ilə də yir mi ma sa təş kil 
edi lib. 

Qə bə lə ra yon Mə də niy-
yət Mər kə zin də ədə bi-bə dii 
ge cə ke çi ri lib. Təd bir də da hi 
şairin qə zəl lə ri səs lən di ri lib, 
mu si qi li səh nə cik lər nü ma yiş 
olu nub. 

MKS-nin oxu za lın da ke çi ri-
lən yu bi ley təd bi rin də isə Nə-
si mi ya ra dı cı lı ğı nın Azər bay-
can ədə bi di li nin in ki şa fın da 
mü hüm rol oy na dı ğı, ədə-
biy ya tı mı zın janr ba xı mın dan 
zən gin ləş mə si nə töh fə lər 
ver di yi qeyd olu nub. 

***

Qo bus tan ra yon Mə də niy-
yət Mər kə zin də İma dəd din 
Nə si mi nin 650 il lik yu bi le yi ilə 
əla qə dar bə dii qi raət mü sa-
bi qə si ke çi ri lib. Mü sa bi qə də 
şairin əsər lə ri şa gird lər tə rə-
fin dən qi raət edi lib və fərq lə-
nən lər mü ka fat lan dı rı lıb. 

Qo bus tan şə hər R.Beh bu-
dov adı na Uşaq in cə sə nət 
mək tə bin də “Ca ha na sığ ma-
yan şair” ad lı təd bir ke çi ri lib. 

Tək lə kənd Uşaq mu si qi mək-
tə bin də də əla mət dar yu bi ley-
lə əla qə dar təd bir ger çək lə şib.

Mər kə zi ki tab xa na və Mə-
də niy yət mər kə zi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Mən də sı ğar 
iki ca han” ad lı ədə bi-bə dii 
ge cə ke çi ri lib. Şairin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı na həsr edil miş çı-
xış lar la ya na şı, söz us ta dı nın 
qə zəl lə ri səs lən di ri lib. “Nə-
si mi” fil min dən fraq ment lər 
nü ma yiş olu nub. Təd bir də 
həm çi nin şairin qə zəl lə ri üs-
tün də hə vəs kar xa nən də lər 
mu ğam la rı mı zı ifa edib lər.

***
“Böl gə lər dən böl gə lə rə” 

ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın Şa ma xı  
şə hə rin də ger çək lə şən təd-
bi rin də də “Nə si mi 650” və 
“Nə si mi ili” baş lıq lı ki tab sər-
gi lə ri nü ma yiş et di ri lib. Hey-
dər Əli yev par kın da təş kil olu-
nan mə də niy yət bay ra mın da 
ra yon sa kin lə ri və qo naq lar 
“Na ğa ra ça lan lar”, “Pir qu lu” 
inst ru men tal an sambl la rı nın 
ma raq lı ifa la rı nı din lə yib lər. 
Xalq çal ğı alət lə ri or kest ri və 
xor kol lek ti vi nin rən ga rəng 
çı xış la rı, uşaq in cə sə nət və 
mu si qi mək təb lə ri şa gird lə ri-
nin,  Bu ta” rəqs, “Şir van” folk-
lor kol lek tiv lə ri nin ifa la rı fes-
ti va lın proq ra mı nı da ha da 
yad da qa lan edib. 

Dərdü qəm ilə yandı könül, yar bulunmaz,
Çox darü diyar istədi, dəyyar bulunmaz.

Yaram, deyici çoxdurur, amma bəhəqiqət,
Fürsət gəlicək, yari-vəfadar bulunmaz.

Adət budurur kim, dili dildara verərlər,
Dil getdi əlimizdənü dildar bulunmaz.

Neçə kişilər dəviyi-islam edər, amma
Tək arada bir xaç ilə zünnar bulunmaz.

Hər bihünər, insafı yox uş mənsəbi tutdu,
Sahibhünərə mənsəbi-idrar bulunmaz.

Hər kişidə bir cübbəvü dəstar olur, amma
Min başda biri layiqi-dəstar bulunmaz.

Çün çərxi-fələk cahilü nadan sevər oldu,
Pəs lacərəm uş fəzlə xəridar bulunmaz.

Tərrar gər aparsa qamu rəxti rəvadır,
Çün qafilədə bir kişi bidar bulunmaz.

Xəlqin əməli azdı, könül yıxıcı öküş,
Bir xəstə könül yapıcı memar bulunmaz.

Var, dərdə təhəmmül qılü səbr eylə cəfaya,
Çün dil diləyi əndəkü bisyar bulunmaz.

Zərq işi, riya üştə kasad eylədi fəzli,
Elm əhlinə bir rövnəqi-bazar bulunmaz.

Var özüni faş etmə, Nəsimi, kişiyə kim,
Aləmdə bu gün məhrəmi-əsrar bulunmaz.

***

Hər səhər vaxtında kim, bülbül fəğanın başlar,
Ahım artar şöylə kim, axar gözümdən yaşlar.

Gör necə fəryad edər biçarə bülbül dərd ilən
Kim, anın fəryadına əfğana gəldi daşlar.

Hər firiştəsurətin yanında yüz min div olur,
Xanda kim, qəllaş olursa, çox olur qulmaşlar.

Barəkəllah, dəsti-qüdrət töhfə yazmış nəqşini,
Afərin şol nəqşə kim, aciz qalır nəqqaşlar.

Bilməzəm zülfünmüdür hər tarəsini dam edən,
Yoxsa cana qəsd edən gözünmüdür, ya qaşlar.

Könlümün şişəsinə pərri məgəs dəgsə sınar,
Ey həbibim, bəs nədəndir sən atarsan daşlar?

Xanda kim, Leyli olursa anda bir Məcnun olur,
Xanda kim, bir gənc açılsa, anda itər başlar.

Tərki-can qıldı Nəsimi, keçdi bu başdan dəxi,
Xanda qaldı ata-ana, qövm ilə qardaşlar?
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Bö yük Azər bay can şairi 
İma dəd din Nə si mi-
nin 650 il lik yu bi le yi 
və 2019-cu ilin öl kə də 

“Nə si mi ili” elan edil mə si 
haq qın da Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti-
nin mü va fiq sə rən cam-
la rı nın ic ra sı ilə əla qə dar 
Şə ki Re gional Mə də niy-
yət İda rə si nin əha tə et di yi 
müəs si sə lər də sil si lə 
təd bir lər ke çi ri lir. 

Şə ki şə hər İ.Na kam adı na 
Mər kə zi Ki tab xa na da təş kil 
olu nan bi lik ya rış ma sı mü tə-
fək kir şairin yu bi le yi nə həsr 
olu nub. “Su fi lər”, “Hü ru fi lər” və 
“Həqq aşi qi” ko man da la rı nın 
ya rış dı ğı mü sa bi qə də “Hü ru-
fi lər” ko man da sı bi rin ci olub. 

Şə ki şə hər 3 nöm rə li Uşaq 
mu si qi mək tə bin də ke çi ri lən 
təd bir də şa gird lər şairin qə zəl-
lə ri üs tün də mu ğam la rı mı zı ifa 
edib lər. 2 nöm rə li Uşaq mu si qi 
mək tə bin də ger çək lə şən “Nə-
si mi dü ha sı” ad lı təd bir də şairin 
söz lə ri nə ya zıl mış mah nı lar 
səs lən di ri lib, qə zəl lə rin dən 
iba rət kom po zi si ya nü ma yiş 
et di ri lib. 4 nöm rə li Uşaq mu si-
qi mək tə bin də yu bi ley lə əla qə-
dar kon sert ke çi ri lib, Nə si mi nin 
qə zəl lə ri və şairin ideal la rı na 
ya xın olan mah nı lar ifa olu nub.

Nə si mi nin yu bi le yi ilə bağ lı 
da ha bir təd bir Şə ki Uşaq in-
cə sə nət mək tə bin də ke çi ri lib. 
Mək tə bin di rek to ru El dar Rə-
cə bov Nə si mi ya ra dı cı lı ğı nın 
Azər bay can ədə biy ya tı ta ri xin-
də xü su si mər hə lə təş kil et di yi ni 
de yib. Şa gird lər şairin qə zəl lə ri-
ni söy lə dik dən son ra mu si qi li 
proq ram təq dim olu nub.

Şə ki də ki Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də “Ədə biy yat üfü qün də 
do ğan gü nəş” ad lı təd bir təş-
kil edi lib. Ki tab və rəsm sər gi si 
ilə ta nış lıq dan son ra Nə si mi-
nin qə zəl lə rin dən iba rət mu-
ğam ifa la rı təq dim olu nub. 

Şə ki Re gional Mə də niy yət 
İda rə si nin rəisi Mir va ri 
Zey na lo va, mər kə zin di-

rek to ru Rə şa dət Sa dı qov 
və baş qa la rı nın çı xış la rı 
din lə ni lib. Mək təb li lə rin 
ifa sın da Nə si mi nin məş-
hur qə zəl lə ri səs lən di ri-

lib və ən yax şı ifa çı lar 
dip lom lar la mü-

ka fat lan dı rı lıb.

Şə ki MKS-nin 6, 7, 27, 49, 
57 nöm rə li və di gər fi lial la-
rın da sər gi lər, şeir gün lə ri və 
mü za ki rə saatı təş kil edi lib.

***
Ba la kən ra yon Mə də niy yət 

Mər kə zin də “Mən də sı ğar iki 
ca han, mən bu ca ha na sığ-
ma zam” ad lı şeir mü sa bi qə si 
ke çi ri lib. Ni za mi və Nə si mi adı-
na şə hər or ta mək təb lə ri nin 
şa gird lə ri və hə vəs kar gənc-
lə rin qa tıl dı ğı mü sa bi qə də 
fərq lə nən iş ti rak çı lar Mə də-
niy yət İş çi lə ri Həm kar lar İt ti fa qı 
ra yon ko mi tə si tə rə fin dən fəx ri 
fər man lar la təl tif olu nub.

MKS-nin Qaz bi nə kənd ki-
tab xa na fi lialın da “Azər bay-
can di li nin in ki şa fı ta ri xin də 
Nə si mi nin ro lu” möv zu sun da 
də yir mi ma sa təş kil olu nub. Ki-
tab xa na nın mü di ri Y.Kə ri mo va, 
mək təb di rek to ru nun təş ki lat çı 
müavi ni A.Ab ba so va nın çı-
xış la rın dan son ra mək təb li lər 
şairin qə zəl lə ri ni söy lə yib lər.

MKS-nin İti ta la kənd ki-
tab xa na fi lialın da “Mən bu 
ca ha na sığ ma zam” ad-
lı poezi ya ge cə sin də fi lialın 
mü di ri R.Qur ba no va, ki tab-
xa na çı Z.Əli ye va, MKS-nin 
di rek to ru M.Ta ğı ye va və baş-
qa la rı nın çı xış la rı din lə ni lib. 
Fəal oxu cu lar şairin qə zəl lə ri-
ni söy lə yib lər. Son da təd bi rin 

təş ki lat çı la rı və fəal iş ti rak çı-
la rı fəx ri fər man la təl tif edi lib.

Baş Da şa ğıl kənd Sə nət-
kar lıq klu bun da da ədə bi-
bə dii kom po zi si ya təq dim 
olu nub. Mək təb li lə rin ha zır la-
dıq la rı kom po zi si ya ma raq la 
qar şı la nıb.

Ba la kən ra yon Hey dər Əli-
yev Mər kə zin də “Nə si mi qə-
zəl lə ri nin ən gö zəl ifa çı la rı” 
ad lı mü sa bi qə ke çi ri lib. “Nə-
si mi” fil mi nü ma yiş olun duq-
dan son ra mər kə zin di rek tor 
əvə zi J.Hü sey no va çı xış edə-
rək Nə si mi nin Azər bay can 
di li nin mə na im kan la rı nın bü-
tün dol ğun lu ğu nu və rən ga-
rəng li yi ni öz əsər lə rin də əks 
et dir di yi ni de yib. Mü sa bi qə də 
ən yax şı ifa çı lar təl tif olu nub.

***
Oğuz ra yo nu Kə rim li kənd 

ki tab xa na sın da kənd tam or-
ta mək tə bi ilə bir lik də “Nə si mi 
uşaq la rın gö zü ilə” ad lı rəsm 
mü sa bi qə si ke çi ri lib. Şa gird-
lə rin çək dik lə ri rəsm lər dən 
iba rət sər gi təş kil olu nub. 

Ba yan kənd ki tab xa na sın-
da “Ölü mü ilə öl məz lik qa-
za nan şair – Nə si mi” baş lıq lı 
mü ta liə həf tə si ke çi ri lib. Ki-
tab xa na çı Ni gar Nur məm-
mə do va mə ru zə ilə çı xış 
edib. Şa gird lər Nə si mi nin 
şeir lə ri ni söy lə yib lər. Təd bir 
“Nə si mi” fil mi ət ra fın da dis-
kus si ya ilə ba şa ça tıb.

Ra yon Mər kə zi ki tab xa-
na sı nın Oxu cu la ra xid mət 
şö bə sin də təd qi qat çı, ya-

zar Mir zə Ha cı ye vin “Nə si-
mi dün ya sı nın sir ri” ki ta bı nın 
mü za ki rə si ke çi ri lib. Son da 
iş ti rak çı lar ki tab sər gi si ilə ta-
nış olub lar.

Sin can kənd ki tab xa na-
sı və Tər kəş kənd tam or ta 
mək tə bi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Mən də sı ğar iki ca han”, 
Mu xas kənd ki tab xa na sı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə A.Əh mə dov 
adı na kənd tam or ta mək tə-
bin də isə “Nə si mi poezi ya sı” 
ad lı şeir ge cə lə ri təş kil edi lib. 

***
C.Cab bar lı adı na Qax ra-

yon Mər kə zi Ki tab xa na sı nın 
Me to di ka və bib lioq ra fi ya 
şö bə si tə rə fin dən “Nə si mi 
dü ha sı” ad lı buk let ha zır la-
nıb, şairin ya ra dı cı lı ğı na həsr 
olu nan vi deoçar xın, “Nə si-
mi” fil mi nin nü ma yi şi təş kil 
edi lib. 

Həm çi nin “Nə si mi ya ra dı cı-
lı ğın da in san məf hu mu” ad lı 
oxu cu konf ran sı ke çi ri lib. Qax 
ra yon MKS-nin di rek to ru Gül-
lü Əh mə do va təd bi ri aç dıq-
dan son ra möv zu üz rə mə ru-
zə lər din lə ni lib.

Əm bər çay kənd ki tab xa-
na sın da kənd or ta mək tə bin 
müəl lim və şa gird lə ri nin iş ti-
ra kı ilə “Əbə di ya şar Nə si mi” 
ad lı də yir mi ma sa təş kil olu-
nub. 

Şə ki Re gional Mə də niy yət 
İda rə si nin rəisi Mir va ri 
Zey na lo va, mər kə zin di-

rek to ru Rə şa dət Sa dı qov 
və baş qa la rı nın çı xış la rı 
din lə ni lib. Mək təb li lə rin 
ifa sın da Nə si mi nin məş-
hur qə zəl lə ri səs lən di ri-

lib və ən yax şı ifa çı lar 
dip lom lar la mü-

ka fat lan dı rı lıb.
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Ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin ana dan ol ma sı nın 96-cı 
il dö nü mü mü na si bə ti lə ke çi-
ri lən “Kaina tın sir ri ni ki tab lar 
açır” ad lı Oxu bay ra mın da 
Nə si mi nin ki tab la rın dan iba-
rət sər gi təq dim olu nub.

2 say lı şə hər ki tab xa na sın da 
Nə si mi haq qın da ki tab lar dan 
iba rət sər gi, mək təb li oxu cu-
lar la bir lik də “Mən də sı ğar iki 
ca han, mən bu ca ha na sığ ma-
zam” ad lı təd bir təş kil edi lib. 

Qax ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi 4 say lı şə hər or ta 
mək tə bin də “Mən də sı ğar 
iki ca han...” ad lı ədə bi-bə dii 
ge cə ke çi rib. Təd bi ri açan dil-
ədə biy yat müəl li mi Sa ra Əh-
mə do va Nə si mi poezi ya sı nın 
zən gin lik lə rin dən da nı şıb. 
Şa gird lər şairin qə zəl lə ri ni 
söy lə yib, ədə bi-bə dii kom po-
zi si ya təq dim edib lər.

***
Za qa ta la ra yon Mə də niy yət 

Mər kə zin də Nə si mi nin 650 il-
li yi mü na si bə ti lə “Har da san” 
ad lı bə dii qi raət, rəqs, mah-
nı, qə dim mu si qi alə ti ifa sı və 
müəl lif ya ra dı cı lı ğı üz rə ba xış-
mü sa bi qə ke çi ri lib. Mər kə zin 
di rek to ru Ay bə niz Hey də ro va 
təd bi ri aç dıq dan son ra ifa la-
ra start ve ri lib. Mün sif lər he-
yə ti mü sa bi qə də fərq lə nən 
is te dad lı uşaq, ye ni yet mə və 
gənc lə ri qiy mət lən di rib lər.

Za qa ta la ra yon Mə də-
niy yət Mər kə zi və Ba kı İs-
lam Uni ver si te ti Za qa ta la 
fi lialı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Nə si mi nin fəl sə fi dü şün-
cə lə ri” möv zu sun da dis put 
ke çi ri lib. Təd bir də Şə ki Re-

gional Mə də niy yət İda rə si-
nin Za qa ta la ra yo nu üz rə 
nü ma yən də si Fiz zə Mah-
mu do va, mər kə zin bə dii 
rəh bə ri Sa mi rət Hüm bə to va  
və mər kə zin me to dis ti Af-
tan dil Rə hi mo vun mü ha zi-
rə lə ri din lə ni lib. Ba kı İs lam 
Uni ver si te ti Za qa ta la fi lialı-
nın müəl lim lə ri Ha fiz La çın 
Qu li yev və Müş fiq Nə cə-
fov Nə si mi nin is la ma ver-
di yi də yər dən söz açıb lar.  
Son da təd bir iş ti rak çı la rı nın 
sual la rı ca vab lan dı rı lıb.

Za qa ta la ra yo nu Mo sul 
kənd Mə də niy yət evin də ke-
çi ri lən yu bi ley təd bi rin də isə  
şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da çı xış lar din lə ni lib. 
Şa gird lər ədə bi-bə dii kom-
po zi si ya təq dim edib lər.

***
Na zir li yin təş ki lat çı lı ğı ilə bu 

il ikin ci də fə ke çi ri lən “Böl gə-
lər dən böl gə lə rə” ya ra dı cı lıq 
fes ti va lı çər çi və sin də Ba la-
kən də ger çək lə şən təd bir də 
də “Nə si mi ili” ilə əla qə dar 
ki tab gu şə si ya ra dı lıb.

Hey dər Əli yev adı na Mə-
də niy yət və is ti ra hət par-
kın da təş kil edi lən fes ti va-
lın qo naq la rı nı Ba la kən də 
ya şa yan az say lı xalq la rın 
rəqs qrup la rı “Yal lı” rəq si ilə 
sa lam la yıb. “Nə nə lər və nə-

və lər”, “Eday”, “Xı na yax dı” 
və “Bu ta” folk lor qrup la rı nın 
çı xış la rı fes ti va la əsl bay ram 
əh val-ru hiy yə si bəxş edib. 
Şə ki pəh lə van la rı öz güc lə ri-
ni nü ma yiş et di rib lər.

Fes ti val iş ti rak çı la rı na zir-
li yin re gional ida rə lə ri tə rə-
fin dən qu rul muş ça dır lar da 
ay rı-ay rı böl gə lə rin sə nət kar-
lıq nü mu nə lə ri, su ve nir lər lə 
ta nış olub lar. Fes ti va lın bə dii 
his sə sin də rən ga rəng mu si qi 
nöm rə lə ri, rəqs lər al qış lar la 
qar şı la nıb.

Sən mana yar ol ki, könlüm bir dəõi yar istəməz,
Könlümün dildarı sənsən, özgə dildar istəməz.

Cənnəti-ədnin tamaşası rüõün gülzarıdır,
Kim ki, şol gülzarı buldu, özgə gülzar istəməz.

Ta əbəd hirman imiş həqdən nəsibi, hər kim ol
Səndən, åy dilbər, iki aləmdə didar istəməz.

Könlümün məqsudi sənsən, hacəti həqdən budur,
Hacətindən ayru könlüm nəsnə, zinhar, istəməz.

Gəl ki, sənsiz könlüm, åy canü cahanın hasili,
Künfəkanın hasilindən oldu bizar, istəməz.

Sorma, åy dilbər, mana kim, hacətin məndən nədir,
Çünki məşuqindən ayru aşiqi-zar istəməz.

Kim ki, zülfünün õəyalı bağladı könlündə, ol
Rahibi-dåyr oldu, ondan özgə zünnar istəməz.

Çün, ənəlhəq darını Mənsur olandır istəyən,
Olmayan Mənsur ənəlhəq, låysə fiddar istəməz.

İstərəm aləmdə yarın sirrini faş åyləyim,
Müddəinin canı yanar qəmdən, əğyar istəməz.

Yüzünü bipərdə görmək istərəm daim, vəli
Minkirin görməz gözü, çün kəşfi-əsrar istəməz.

İstədi həqdən Nəsimi vəslini, buldu murad,
Maliki-didar olubdur, gəncü dinar istəməz.

***

Surətin nəqşində hər kim görmədi nəqqaşını,
Vahibi-surət anın gözsüz yaratmış başını.

Qabü-qövseynin rümuzun sanma kim, fəhm eyləyə
Kim ki, zahir görmədi şol mahi-bədrin qaşını.

Ləbləri şirin nigarın firqətü hicranıdır,
Axıdar yanınca şəm`in gözlərindən yaşını.

Düşmədi batil xəyala, olmadı sevdası xam,
Hər kimin kim, eşq oduyla həq bişirdi aşını.

Gərçi fərraşi-məlikdir ənbərəfşan sünbülün,
Çünki mən sultanı buldum, neylərəm fərraşını?

Həqqə vasil rindü həqdən ayrıdır zahid, görün
Xanəqahın şeyxini, meyxanənin övbaşını.

Dəmbədəm sufi məlamət daşın atar aşiqə,
Daşı qiymətsizdir anın, içini gör, daşını.

Hasilin məscid bucağında gör axır kim, nədir,
Ey məlamət eyləyən meyxanənin qəllaşını.

Yaşını yandırdı eşqin, həm qurusun könlümün,
Kim ki, eşqə düşdü, yandırdı quruvü yaşını.

Könlümün şəhrində eşqin bir imarət yapdı kim,
Ta əbəd qoparmaz andan nöh fələk bir daşını.

Canımı eşqin əzəldə yoldaş etmiş özünə,
Qoymaya yoldaşlığın həqqin bilən yoldaşını.

Ey Nəsimi, halını gər kimsə bilməz, qəm degil,
Həq bilir xəlqi-cahanın sirrini, həm faşını.
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Xaç maz Re gional 
Mə də niy yət İda rə si-
nin ta be müəs si sə-
lə rin də mü tə fək kir 

şair İma dəd din Nə si mi-
nin 650 il lik yu bi le yi və 
“Nə si mi ili” ilə bağ lı bir 
sı ra təd bir lər ke çi ri lib. 

Ma yın 10-da Xaç maz şə-
hə rin də ki “Çən li bel” par kın da 
İma dəd din Nə si mi nin abi də-
si nin açı lı şı olub.

Xaç maz ra yon Mər kə zi Ki-
tab xa na sın da “Bu ca ha na sığ-
ma yan şair” ad lı də yir mi ma sa 
təş kil olu nub. Bil di ri lib ki, Nə si-
mi ana di lin də yaz dı ğı şeir lər lə 
mil li ədə biy ya tı mı zı zən gin ləş-
di rib. Onun həm çi nin ərəb və 
fars dil lə rin də ya rat dı ğı əsər lər 

şairin adı nın və tə nin dən uzaq-
lar da, bü tün Ya xın Şərq də 
şöh rət lən mə si nə sə bəb olub.

Mər kə zi ki tab xa na da ha 
bir təd bi ri şə hər də ki Şəx siy-
yət lər mu ze yin də təş kil edib, 
bu ra da Nə si mi nin 650 il li yi nə 
həsr edil miş mü ta liə həf tə si 
ke çi ri lib.

MKS-nin Se yid li kənd ki-
tab xa na fi lialı kənd Di yar-
şü nas lıq klu bu ilə bir lik də 
“Ədə biy yat üfüq lə rin də doğ-
muş eşq gü nə şi – İma dəd-
din Nə si mi” möv zu sun da 
mə lu mat gü nü ke çi rib. Xu-
dat şə hər ki tab xa na fi lialın-

da, elə cə də Qa ra dağ lı, 
Də də li, Na ğıoba, Pa dar 
Xas po la do ba, Qa ra-
qurt lu, Lə cət ki tab xa na 
fi lial la rın da və Uzu-
no ba kənd or ta mək-
tə bin də də mə lu mat 
gün lə ri təş kil olu nub. 

Əbil ya taq kənd ki-
tab xa na fi lialı nın 

əmək daş la rı 

E.Möv la nov adı na kənd tam 
or ta mək tə bin də ədə bi-bə dii 
ge cə ke çi ri lib.

***
Qu ba ra yon Hey dər Əli-

yev Mər kə zin də “Mu zey lər 
və Nə si mi ir si” proq ra mı üz-

rə eks kur si ya lar həf tə si təş kil 
olu nub. Təh sil şö bə si nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə şə hər 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 say lı tam or ta mək təb lə rin 
və İq riq, Alek se yev ka, I Nü-
gə di, II Nü gə di, Qı mıl qaz ma, 
Qə cər ze yid kənd tam or ta 
mək təb lə ri nin müəl lim və şa-
gird lə ri, elə cə də Qu ba “ASAN 
Xid mət” Mər kə zi nin əmək-
daş la rı və kö nül lü lə ri, bir sı ra 
ida rə, müəs si sə və təş ki lat la-
rın əmək daş la rı və ic ti maiy yət 
nü ma yən də lə ri eks kur si ya lar-
da iş ti rak edib lər.

Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
“Nə si mi işı ğın da” möv zu sun-
da ədə bi-bə dii təd bir isə Qu-
ba “ASAN Xid mət” Mər kə zi ilə 
bir gə təş kil olu nub. İş ti rak çı lar 
əv vəl cə “Nə si mi” bə dii fil mi ni 
iz lə yib lər. Mər kə zin di rek to-
ru El za Oru co va çı xış 
edə rək bil di rib ki, “Nə-
si mi ili” çər çi və sin də 
müx tə lif təd bir lə rin təş-
ki li nə zər də tu tu lur.

Qu ba ra yon B.Sə fə-
roğ lu adı na Mə də niy yət 
Mər kə zin də “İma dəd din 
Nə si mi 650” ad lı də yir mi 
ma sa təş kil edi lib. Mər-
kə zin di rek to ru Ra miz 
Ra ma za nov çı xış edə rək 
de yib ki, öl kə miz də “Nə-
si mi ili” elan edil mə si bu 
bö yük şəx siy yə tin ya ra-
dı cı lı ğı nı, xal qı mı za ver-
di yi bö yük töh fə lə ri ye ni-
dən dərk və təh lil et mək 
üçün für sət ya ra dıb. 
Son ra təd bir mək təb li-
lə rin ifa sın da Nə si mi nin 
qə zəl lə rin dən iba rət bə-
dii kom po zi si ya lar la da-
vam et di ri lib.

Xuc ba la kənd klu bun da 
ger çək lə şən təd bir də Nə si mi 
poezi ya sı haq qın da mək təb-
li lə rə mə lu mat ve ri lib. Küs nət 
kənd klu bu və kənd ki tab xa-
na sı nın bir gə təş kil et di yi də-
yir mi ma sa da da mək təb li lər 
iş ti rak edib. Ta la bı qış laq kənd 

Folk lor klu bu nun tə şəb bü sü 
ilə mək təb li lər ara sın da bə-
dii qi raət mü sa bi qə si təş kil 
olu nub. 20-yə ya xın iş ti rak çı 
öz is te da dı nı nü ma yiş et di rib. 
Qa lib lə rə fəx ri fər man və hə-
diy yə lər təq dim olu nub.

Al pan kənd Folk lor evi nin 
kənd mək tə bi nin müəl lim və 
şa gird kol lek ti vi nin iş ti ra kı ilə 
ke çir di yi təd bir də Nə si mi nin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan söz 
açı lıb, rü bailə ri haq qın da fi kir 
mü ba di lə si apa rı lıb. MKS-nin 
Qorx ma zo ba kənd ki tab xa-

na sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə kənd 
tam or ta mək tə bin də “İma-
dəd din Nə si mi nin ya ra dı cı lı-
ğı”, Am sar kənd ki tab xa na-
sın da isə “Mə şə lə çev ril miş 
nəğ mə kar” möv zu sun da 
təd bir lər ke çi ri lib.

Mər kə zi ki tab xa-
na nın Oxu cu la ra 
xid mət şö bə sin də 
“Zər rə mə nəm, gü-
nəş mə nəm” ad lı 
şeir ge cə si ke çi ri lib. 
“Nə si mi ili” ad lı sər-
gi nü ma yiş olu nub.

Re gional ida rə-
nin tə şəb bü sü və 
MKS-nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə ümum-
mil li li der Hey dər 
Əli ye vin ana dan 
ol ma sı nın 96-cı il-
dö nü mü nə və Nə-
si mi nin 650 il li yi nə 
həsr olun muş “Oxu 
bay ra mı” ke çi ri lib. 
Təd bir çər çi və sin-
də müx tə lif baş lıq lı 
ki tab və fo to lar dan 
iba rət stend lər qu-
ru lub. 

Ra yon Uşaq mu si qi mək tə-
bin də ke çi ri lən yu bi ley təd bi-
rin də Nə si mi nin hə yat və ya-
ra dı cı lı ğı haq qın da mə lu mat 
ve ril dik dən son ra şa gird lər 
xalq mah nı la rı və rəqs lə ri ifa 
edib lər. 

da, elə cə də Qa ra dağ lı, 
Də də li, Na ğıoba, Pa dar 
Xas po la do ba, Qa ra-
qurt lu, Lə cət ki tab xa na 
fi lial la rın da və Uzu-
no ba kənd or ta mək-
tə bin də də mə lu mat 
gün lə ri təş kil olu nub. 

Əbil ya taq kənd ki-
tab xa na fi lialı nın 

əmək daş la rı 
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***
Qu sar ra yon Mər kə zi Ki-

tab xa na sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Mən də sı ğar iki ca han...” ad lı 
də yir mi ma sa, sər gi və ədə bi-
bə dii kom po zi si ya ke çi ri lib.

Mər kə zi ki tab xa na nın şə hər, 
ha be lə Əni qo ba, Gün düz qa la 
və s. kənd ki tab xa na fi lial la rın-
da əla mət dar yu bi ley lə bağ lı 
təd bir lər təş kil olu nub.

AMEA-nın N.Gən cə vi adı-
na Ədə biy yat İns ti tu tu, Qu sar 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Nə si-
mi poezi ya sın da ka mil in san 
mo de li” möv zu sun da el mi-
prak tik konf rans ke çi ri lib.

***

Şab ran ra yon Mər kə zi Ki-
tab xa na sın da “Ey mü səl-
man lar, mə dəd, ol yar pün-
han ay rı lır” ad lı şeir ge cə si 
ke çi ri lib. MKS-nin Rə him li, 
Ay gün lü, Çöl quş çu, Sur ra, 
Də və çi, Dağ bi li ci, Ağa lıq, 
Gü nəş li, Sar van, Pi rəm sən, 
Gən dov, Ağ baş kənd ki tab-
xa na fi lial la rı Nə si mi nin 650 
il li yi mü na si bə ti lə, də yir mi 
ma sa, in şa mü sa bi qə si, şeir 
ge cə si və s. təd bir lər təş kil 
edib lər. 

Şab ran Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də “Əsr lə rin sə da-
sı – İma dəd din Nə si mi” ad lı 
təd bir ke çi ri lib. Şab ran şə-
hə rin də ki  Ə.Xa qa ni adı na 
Poezi ya evin də də Nə si mi nin 
650 il li yi mü na si bə ti lə təd bir 
təş kil olu nub.

***
Si yə zən ra yon Mər kə zi Ki-

tab xa na sın da “İma dəd din 
Nə si mi 650” ad lı sər gi və də-
yir mi ma sa ke çi ri lib. Mər kə zi 
ki tab xa na ra yon Pe şə mək-
tə bin də əla mət dar yu bi ley lə 
bağ lı sər gi təş kil edib. 

MKS-nin Gil gil çay qə sə bə, 
Sə dan, Tu ğay, Məş rif, Za rat, 

Ey ni bu laq və Ba la ca Həm yə 
kənd ki tab xa na fi lial la rın da 
Nə si mi nin yu bi le yi mü na si-
bə ti lə müx tə lif səp ki li təd bir-
lər təş kil olu nub. 

Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
Mi ka yıl Müş fiq adı na 2 say lı 
tam or ta mək tə bin şa gird lə-
ri nin iş ti ra kı ilə təd bir ke çi ri lib. 
Təd bir də mər kə zin di rek to ru 
Ra mi lə Se yi do va, təh sil oca ğı-
nın Azər bay can di li və ədə biy-
yat müəl li mi Bəx ti yar Se yi dov, 
mər kə zin əmək da şı Ay gün 
İsa ye va çı xış edə rək 2019-cu 
ilin “Nə si mi ili” elan edil mə si-
ni Nə si mi ya ra dı cı lı ğı na, onun 
ir si nə töh fə ol maq la ya na şı, 
bü töv lük də Azər bay can ədə-
biy ya tı na, mə də niy yə ti nə ve-
ri lən də yər ki mi yük sək sə ciy-
yə lən di rib lər.

***
Mə də niy yət Na zir liy və re-

gional ida rə lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ikin ci də fə ger çək lə şən “Böl-
gə lər dən böl gə lə rə” ya ra dı-
cı lıq fes ti va lı nın Xaç maz şə-
hə rin də ke çi ri lən təd bi rin də 
də “Nə si mi ili” ilə bağ lı şairin 
ki tab la rı nın yer al dı ğı stend 
nü ma yiş et di ri lib. 

Hey dər Əli yev adı na park-
da ke çi ri lən fes ti val bö yük 
coş qu ya ra dıb. Təd bir iş ti rak-
çı la rı Qu sar Döv lət Ləz gi Dram 
Teat rı nın “Di yar” nə nə lər qru-
pu nun təq di ma tın da cəh rə də 
yun əyir mək, xal ça to xu maq, 
sə həng lə su da şı maq və baş-
qa bu ki mi ənə nə vi məişət iş-
lə ri ni əks et di rən təq di mat la rı 
iz lə yib lər. Xaç maz və Şab ran 
xalq teatr la rı nın ha zır la dı ğı 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya lar, 
“Xı na yax dı” folk lor kol lek ti vi nin 
ifa sın da rəqs nü mu nə lə ri fes-
ti va lın proq ra mı na rəng qa tıb. 
Hey dər Əli yev adı na park da 
re gional mə də niy yət ida rə lə-
ri nin ça dır-gu şə lə ri qu ru lub, 
şə hər və ra yon la rın mə də ni 
zən gin li yi, sə nət kar lıq ir si və 
in cə sə nət nü mu nə lə ri təq-
dim olu nub. Fes ti va lın kon sert 
proq ra mın da re gional ida rə-
lər üz rə folk lor qrup la rı, yer li 
in cə sə nət və bə dii öz fəaliy yət 
kol lek tiv lə ri nin çı xış la rı da al-
qış lar la qar şı la nıb.

Üzünü məndən nihan åtmək dilərsən, åtməgil!
Gözlərim yaşın rəvan åtmək dilərsən, åtməgil!

Bərgi-nəsrin üzrə mişkin zülfünü sən dağıdıb,
Aşiqi biõaniman åtmək dilərsən, åtməgil!

Qaşların qövsündə müjganın õədəngin gizləyib,
Åy gözü məstanə, qan åtmək dilərsən, åtməgil!

Canımı vəslin şərabından ayırdın, åy gözüm,
Åynimi gövhərfəşan åtmək dilərsən, åtməgil!

Qoymuşam åşqində mən kövnü məkanın varını,
Can nədir kim, qəsdi-can åtmək dilərsən, åtməgil!

Bürqəi üzündən açarsan məgər naməhrəmə,
Gizli əsrarı əyan åtmək dilərsən, åtməgil!

Yandırırsan könlümü åşqində, məlum oldu kim,
Anı risvayi-cahan åtmək dilərsən, åtməgil!

***
Dünü gün müntəzirəm mən ki, bu pərgar nədir?

Günbədi-çərxi-fələk, gərdişi-dəvvar nədir?

Bu doquz çərxi-müəlləq nədən oldu tərtib,
Fələk altında dönən kövkəbi-səyyar nədir?

Musiyü Tür nədir, Şibliyü Mənsur nədir,
Əjdəha olan ağac, riştə ilən dar nədir?

Fələkin əsli nədəndir, mələkin nəsli nədən,
Adəmin surətinə bunca tələbkar nədir?

Kəbəvü deyr nədir, qeyr nədir, seyr nədir?
Məscidü bütkədəvü xirqəvü zünnar nədir?

Elmü-Quranü hədisü xəbərü vəz ilə dərs,
Cümlə bir mə`ni imiş, bunca bu təkrar nədir?

Dinü imanü namazü həcü ərkanü zəkat,
Zöhdü təqvavü şəriət, qamu göftar nədir?

Kim ki, pərvanəsifət eşqə yaxılmaz nə bilir,
Ol nə bilsin özünü, bilmədi kim, nar nədir?

Bir məgəs təb`inə bax, bal nədən, zəhr nədən,
Yenə bir yerdə əcəb, mal nədir, mar nədir?

Odü su, torpağü yel adı nədəndir adəm?
Ana səcdə nə üçün, iblisə inkar nədir?

Günəşin qürsü nədən yer üzünə şölə verir,
Ya bu bir məşələdə nur nədir, nar nədir?

Kim ki, bilməz özünü, bilməyə pirlər sözünü,
Kəndisin anlamayan bilmədi hər kar nədir.

Gəlgil, ey dust, qamu müddəilər korluğuna,
Sana asan qılayım, bunca bu düşvar nədir?

Kim ki, pərvanəsifət eşqə yaxılmaz nə bilir,
Surəti-şəmidə bu pərtövi-ənvar nədir?

Tərk evində sən əgər həmçü Nəsimi olasan,
Bir gün ola deyəsən, cübbəvü dəstar nədir?
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Bö yük şair, mü tə fək kir 
İma dəd din Nə si mi nin 
650 il lik yu bi le yi və 
“Nə si mi ili” ilə əla qə-

dar Ağ daş Re gional Mə-
də niy yət İda rə si nin əha tə 
et di yi Ağ daş, Göy çay, 
Ucar və Zər dab ra yon-
la rın da kı mə də niy yət 
müəs si sə lə rin də sil si lə 
təd bir lər ke çi ri lib.

Ağ daş ra yon Mər kə zi Ki-
tab xa na sı nın oxu za lın da 
“Poezi ya mı zın fa te hi” ad lı 
ge cə ke çi ri lib. MKS-nin di rek-
to ru Sey fəd din Fey zul la yev 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə-
rən ca mı ilə 2019-cu ilin Azər-

bay can da “Nə si mi ili” elan 
olun ma sı nın bu gör kəm li 
şəx siy yə tin ir si nin dün ya ic-
ti maiy yə ti nə çat dı rıl ma sı ba-
xı mın dan bö yük əhə miy yət 
kəsb et di yi ni bil di rib. Vur ğu-
la nıb ki, Nə si mi Azər bay can 
ədə bi di li nin, poezi ya ənə nə-
lə ri nin zən gin ləş di ril mə sin də 
əvəz siz xid mət lər gös tə rib.

MKS-nin baş bib lioq ra fı Kö-
nül Mu sa ye va gör kəm li şairin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
ge niş mə lu mat ve rib, onun 
Azər bay can da fəl sə fi poezi-
ya nın əsa sı nı qo yan lar dan 
bi ri ol du ğu nu diq qə tə çat dı-
rıb. Bil di rib ki, ötən əs rin 70-ci 
il lə rin də öl kə mi zə rəh bər lik 

edən ulu ön dər Hey dər 
Əli yev Nə si mi nin ana dan 
ol ma sı nın 600 il lik yu bi le-

yi nin yük sək sə viy yə də 
ke çi ril mə si nə nail olub. 
Onun tə şəb bü sü ilə yu-
bi ley təd bir lə ri keç miş 
SS Rİ miq ya sın da, bir 

sı ra xa ri ci öl kə lər-
də, UNES CO-da 

qeyd olu nub. 

Şairin adı əbə di ləş di ri lib, Ba kı-
da hey kə li qo yu lub, haq qın da 
bə dii film çə ki lib.

Ki tab xa na nın əmək da şı Vü-
sa lə Məm mə do va və mək-
təb li lər şairin məş hur qə zəl lə-
ri ni söy lə yib lər. Son ra “Nə si mi” 
fil mi nü ma yiş olu nub. Təd bir 
iş ti rak çı la rı “Nə si mi ili”nə həsr 
olun muş sər gi yə ba xıb lar. 

Ağ daş ra yon Hey dər Əli-
yev Mər kə zin də bö yük söz 
us ta dı nın yu bi le yi nə həsr 
olun muş “Nə si mi fəl sə fə si” 
ad lı ədə bi-bə dii ge cə ke çi ri-
lib. Hey dər Əli yev Mər kə zi və 
Ağ daş ra yon MKS-nin 1 say lı 
Gənc lər ki tab xa na sı nın təş ki-
lat çı lı ğı ilə real la şan təd bir də 
əv vəl cə ra yon Mə də niy yət 
mər kə zi nin rəs sam lıq dər-

nə yi üzv lə ri nin əl iş lə rin dən 
və Nə si mi nin ya ra dı cı lı ğı nı 
özün də əks et di rən nəşr lər-
dən iba rət sər gi yə ba xış olub. 

Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
di rek to ru Tən zi lə Şı xı ye va nın 
açı lış sö zün dən son ra şairin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı əks et-
di rən ma te rial lar dan ha zır-
lan mış vi deoçarx nü ma yiş 
olu nub. Hey dər Əli yev Mər kə-
zi nin əmək da şı Fat ma Əsə do-
va Nə si mi nin hə yat və ya ra-

dı cı lı ğı na dair mə ru zə ilə çı xış 
edib. Ağ daş Re gional Mə də-
niy yət İda rə si nin məs lə hət çi si 

İl qar Və li yev ida rə nin əha tə 
et di yi ra yon la rın mə də niy yət 
müəs si sə lə rin də Nə si mi nin 
yu bi le yi ilə əla qə dar ke çi ri lən 
təd bir lər dən söz açıb.

Ağ daş Döv lət Hu ma ni tar 
Kol le ci nin ədə biy yat müəl li mi 
Ye ga nə Əli ye va şairin poezi-
ya sı nın sə ciy yə vi cə hət lə rin-
dən söz açıb. Son da kol le-
cin tə lə bə lə ri şairin şeir lə ri ni 
söy lə yib, Ağ daş şə hər Uşaq 
mu si qi mək tə bi nin mu ğam 

üç lü yü nün ifa sın da Nə si mi-
nin qə zəl lə rin dən iba rət mu-
ğam lar səs lən di ri lib.

Ağ daş ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də “Nə si mi dün ya sı” 
ad lı teatr laş dı rıl mış ədə bi-bə-
dii kom po zi si ya nü ma yiş et-
di ri lib. Mər kə zi ki tab xa na və 
Mə də niy yət mər kə zi nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə real la şan 
təd bir də “İma dəd din Nə si mi 
- 650” və “Əbə diy yət üfü qün-
də do ğan gü nəş” ad lı ki tab 
və Mə də niy yət mər kə zi nin 
dər nək üzv lə ri nin əl iş lə rin dən 
iba rət rəsm sər gi si açı lıb.

Ca han gir Ca han gi ro vun 
“Nə si mi” kan ta ta sı nın sə da-
la rı al tın da baş la yan təd bir də 
Mə də niy yət mər kə zi nin Xalq 
teat rı akt yor la rı nın ifa sın da 
“Nə si mi” fil min dən səh nə ləş-
di ril miş par ça lar nü ma yiş olu-
nub. Xa nən də lər Nə si mi nin 
qə zəl lə ri üs tün də mu ğam lar 
oxu yub, şairin qə zəl lə ri qi raət 
olu nub. Ağ daş Re gional Mə-
də niy yət İda rə si nin rəisi Ra miz 
Qu li yev kom po zi si ya nın ha zır-
lan ma sın da əmə yi olan hər 
kə sə min nət dar lı ğı nı bil di rib.

***
Ucar ra yon Mə də niy yət 

Mər kə zin də Nə si mi nin yu-
bi le yi nə həsr olun muş ye-
ni yet mə lər ara sın da bə dii 
qi raət mü sa bi qə si ke çi ri lib. 
Mü sa bi qə ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si ilə bir gə təş kil 
edi lib. Mə də niy yət mər kə zi-
nin di rek to ru Rus lan Rə su lov 
bil di rib ki, la yi hə də Ucar ra-
yon Mə də niy yət Mər kə zi nin 
bə dii qi raət dər nə yi nin üzv-
lə ri ilə ya na şı, Bo yat, Tə zə 
Şil yan, Qu la bənd kənd di yar-
şü nas lıq, mə də niy yət ev lə ri 
və di gər klub müəs si sə lə ri nin 
bə dii qi raət dər nə yi nin üzv-
lə ri iş ti rak edib lər. Mü sa bi-
qə də fərq lə nən qi raət çi lə rə 
re gional ida rə nin dip lom və 
hə diy yə lə ri ve ri lib. 

***
Göy çay ra yon Hey dər Əli-

yev Mər kə zin də ke çi ri lən 
yu bi ley təd bi rin də di rek tor 
Zem fi ra Əli ye va, Göy çay şə-
hər 3 say lı tam or ta mək tə bin 
müəl li mi Hə qi qət Kə ri mo va 
və di gər çı xış edən lər Nə si-
mi ni Azər bay can xal qı nın bə-
şər mə də niy yə ti nə bəxş et di-
yi qüd rət li söz us ta la rın dan, 
gör kəm li mü tə fək kir lər dən 
bi ri ki mi sə ciy yə lən di rib lər. 

edən ulu ön dər Hey dər 
Əli yev Nə si mi nin ana dan 
ol ma sı nın 600 il lik yu bi le-

yi nin yük sək sə viy yə də 
ke çi ril mə si nə nail olub. 
Onun tə şəb bü sü ilə yu-
bi ley təd bir lə ri keç miş 
SS Rİ miq ya sın da, bir 

sı ra xa ri ci öl kə lər-
də, UNES CO-da 

qeyd olu nub. 
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Bil di ri lib ki, Nə si mi sar sıl maz 
ira də si, möh kəm əqi də si və 
bö yük bə dii is te da dı ilə söz, 
fi kir ta ri xi miz də də rin iz qo-
yub. Son ra Nə si mi haq qın da 
vi deoçarx nü ma yiş olu nub, 
şə hər 3 say lı tam or ta mək tə-
bin şa gird lə ri şairin qə zəl lə ri-
ni söy lə yib lər.

Əli Kə rim adı na Göy çay 
şə hər par kın da “Nə si mi dün-
ya sı” ad lı ədə bi-bə dii ge cə 
təş kil olu nub. Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti və Mə də niy yət mər-
kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən təd bir də iş ti rak çı lar 
əv vəl cə Rə sul Rza nın ev-mu-
ze yi ni zi ya rət edib lər.

“Əbə di ya şar ədib lər” 
abi də komp lek si nin qar şı-
sın da da vam edən mə ra-
sim də İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Meh di Sə lim za də 
bö yük şairin ya ra dı cı lı ğı nın 
bən zər siz li yin dən da nı şıb, 
2019-cu ilin öl kə miz də “Nə-
si mi ili” elan olun ma sı nı yük-
sək qiy mət lən di rib. 

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar, 
AMEA Əl yaz ma lar İns ti tu tu-
nun di rek to ru, aka de mik Tey-
mur Kə rim li, pro fes sor Vü qar 
Əh məd, AYB-nin ka ti bi Rə-
şad Mə cid və baş qa la rı çı xış 
edib lər. Çı xış lar da Nə si mi 
ir si nin ədə biy yat və mə də-

niy yə ti miz də ye rin dən, öl kə-
miz də şairin ya ra dı cı lı ğı na 
gös tə ri lən diq qət dən söz açı-
lıb. Təd bi rin bə dii his sə sin də 
təq dim olu nan “Nə si mi” fil-
min dən səh nə ləş di ril miş epi-

zod lar, elə cə də səs lən di ri lən 
mu ğam və təs nif lər al qış lar la 
qar şı la nıb.

***
Zər dab ra yon Hey dər 

Əli yev Mər kə zin də ra yon 
MKS-nin 36 say lı ki tab xa na 
fi lia lı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə təd bir  ke çi ri lib. Təd bir iş-
ti rak çı la rı Nə si mi nin 650 il li yi 
ilə bağ lı ha zır la lanan ki tab 
sər gi ilə ta nış olub, “Nə si mi” 
bə dii fil min dən fraq ment lə-
rə ba xıb lar. Mər kə zin di rek-

to ru Kö nül Rə hi mo va bö yük 
şairin Azər bay can ədə biy-
ya tı na ver di yi töh fə lər dən 
söz açıb. Ki tab xa na nın mü-
di ri İl ha mə Qə ri bo va “Həqq 
şairi İma dəd din Nə si mi” 
möv zu sun da çı xış edib. 
Kör pə lər evi-uşaq bağ ça la-
rı, mək təb lər və mə də niy yət 
müəs si sə lə ri nin ha zır la dıq-
la rı  kom po zi si ya lar nü ma-
yiş et di ri lib.

***
Mə də niy yət Na zir li yi nin tə-

şəb bü sü ilə real la şan “Böl gə-
lər dən böl gə lə rə” ya ra dı cı lıq 
fes ti va lı nın Ağ daş da ke çi ri lən 
təd bi ri də “Nə si mi ili”nin mə-
də ni pa lit ra sı na da ha bir töh-
fə olub.  Na zir li yin 15 re gional 
mə də niy yət ida rə si ni əha-

tə edən ra yon və şə hər lə rin 
nü ma yən də lə ri nin qa tıl dı ğı 
fes ti val Ağ daş şə hə rin də ki 
Hey dər Əli yev par kın da təş kil 
olu nub.

Re gional ida rə lə rin öz-
fəaliy yət dər nək lə ri nin, mə-
də niy yət iş çi lə ri nin, mu si qi çi-
lə rin ifa sın da və tən pər vər lik 
ru hun da, bir li yə ça ğı rış me-
sa jı ve rən mah nı lar, “Qa ra-
bağ şi kəs tə si” səs lən di ri lib. 
Fes ti va la rəng qa tan an lar-
dan bi ri Ağ daş Re gional Mə-
də niy yət İda rə si nin ta be li yin-
də olan Ağ daş Mə də niy yət 
Mər kə zi nin Kən dir baz lar 
folk lor kol lek ti vi nin rəh bə ri 
Mə həm məd Pa şa ye vin kən-
dir üzə rin də müx tə lif ma raq lı 
hə rə kət lər nü ma yiş et dir mə si 
olub. 

Şə hər və ra yon la rın sə nət-
kar la rı nın, ya ra dı cı in san la-
rın əl iş lə ri – de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nət nü mu nə lə ri, müx tə lif 
möv zu lar da çə kil miş rəsm-
lər, bə zək əş ya la rı sər gi lə nib, 
da hi şairin 650 il li yi nə həsr 
olu nan gu şə də ma raq la 
qar şı la nıb.

Dilbəra, mən səndən ayru ömrü, canı nåylərəm?
Tacü-təõtü, mülkü-malü, õanimanı nåylərəm?

İstərəm vəsli-camalın ta qılam dərdə dəva,
Mən sənin bimarınam, özgə dəvanı nåylərəm?

Åy müsəlmanlar, bilin kim, yar ilə õoşdur cahan,
Çünki yardan ayru düşdüm, bu cahanı nåylərəm?

Çoõ dualar qılmışam mən õaliqin dərgahına,
Çün muradım hasil olmaz, mən duanı nåylərəm?

Dilbər aydır, åy Nəsimi, sabir ol, qılma fəğan,
Mən bu gün səbr åyləsəm, danla fəğanı nåylərəm?

***

Yarə qılan vəfasını, yara qılır cəfasını,
Ey dil, anın cəfasına qatlan, unut vəfasını!

Kim ki, irişmək istədi uca boyun vüsalına,
Oldu həmişə fərz ana çəkmək anın bəlasını.

Dərd ilə xoş keç, ey könül, qəmdən usanma, çün bilir
Aşiqi-dərdiməndinə dərdi verən, dəvasını.

Zülfü qaşın qarasına bağlamayan kişi könül,
Bilməmiş ol üzüqara, zülfü qaşın qarasını.

Vəslü fəraqa vasitə çünki qədərdir, ey könül,
Cəhd ilə kimsə qadirin mən edəməz qəzasını.

Kövnü məkana vəslini qiymət edüb, bəha qılan,
Yoxdur anın gözündə nur, bilməz anın bəhasını.

Ta bilələr ki, az imiş aləmə feyzin, ey günəş,
Yerdəvü gökdə göstərər mehri-rüxün ziyasını.

Kəbə üzündür, ey sənəm, üzünə səcdə eylərəm,
Hacısıyam bu Kəbənin, mən bilirəm səfasını.

Ayinəsində görməyən surəti-nəqşini əyan,
Ayinədən gedirməmiş ol qaragünlü pasını.

Zülfi-dütasını anın kövnü-məkana, ey könül,
Al və iki cahana sən vermə bir incə tasını.

Canıma şol ala gözün eylədigi cəfaları
Ol nə bilir ki, görməmiş gözlərinin alasını.

Gərçi ətasıdır cəfa aşiqə şol vəfasızın,
Can ilə istər, ey könül, aşiq anın ətasını.

Çinü Xətaya surətin nəqşini göndər, ey sənəm,
Ta büti-Çinə tapanın göstərəsən xətasını.

Gərçi sözü Nəsiminin qabili-kimiya imiş,
Tuncü hədidə sanma kim, xərc edə kimyasını.
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“Həqq mə nəm, Həqq 
mən də dir”, “Üzü nü mən-
dən ni han et mək di lər-
sən”, “Nə si mi Həq qin 
sə si”, “Apar dı kön lü mü 
bir çeş mi-məx mur”, “Bu 
mis kin aşi qi sər- pa so-
yar lar”, “Cə ma lın tə lə ti 
gül za ra bən zər” – mü-
tə fək kir şairin ir si nin 
ya şa dıl ma sı na, təb li ği nə 
xid mət edən bu və di gər 
baş lıq lı təd bir lər Ağs ta-
fa Re gional Mə də niy yət 
İda rə si nin əha tə et di yi 
ra yon lar da “Nə si mi ili”nin 
zən gin proq ra mın dan 
xə bər ve rir.

Re gional ida rə nin mə-
də niy yət ocaq la rın da şairin 
qə zəl lə ri nə bəs tə lən miş 
mah nı lar dan iba rət kon sert 
proq ram la rı, ədə bi-bə dii ge-
cə lər, də yir mi ma sa lar, konf-
rans lar təş kil olu nub. 

***
Ağs ta fa şə hər Hey dər Əli-

yev Mər kə zin də “Nə si mi 
qə zəl lə ri” ad lı bə dii qi raət 
mü sa bi qə si ke çi ri lib. Mü sa-
bi qə də 35 nə fər mək təb li iş-
ti rak edib. Mün sif lə rin rə yi nə 
əsa sən Nə si mi qə zəl lə ri ni ən 
yax şı qi raət edən şa gird lə rə 
fəx ri fər man lar təq dim edi lib.

Ağs ta fa ra yon Mər kəz ləş di-
ril miş Ki tab xa na Sis te mi-
nin (MKS) fi lial la rın da ki tab 
sər gi lə ri və bə dii qi raət 

mü sa bi qə lə ri ke çi ri lib, 
Nə si mi ya ra dı cı lı ğın dan 
bəhs edən ki tab lar dan 
iba rət sər gi lər təş kil 
olu nub. Fəal oxu cu lar 

ara sın da ke çi ri lən 
qi raət mü sa bi qə-

sin də fərq lə-

nən şa gird lər ra yon Mə də niy-
yət Mər kə zin də təş kil olu nan 
“Həqq mə nəm, Həqq mən-
də dir” möv zu lu ədə bi-bə dii 
ge cə də çı xış edib lər.

Ağs ta fa ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi və ra yon Uşaq mu-
si qi mək tə bi nin bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə ədə bi-bə dii ge cə və 
Nə si mi qə zəl lə rin dən iba rət 
kon sert proq ra mı ke çi ri lib. 

Ağs ta fa Re gional Mə də-
niy yət İda rə si nin rəisi Vü qar 
Qə di rov, mə də niy yət iş çi lə ri, 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri 
əv vəl cə “Nə si mi 650” baş-
lıq lı sər gi yə ba xıb lar. Mu si qi 
mək tə bi nin za lın da Mə də-
niy yət mər kə zi nin nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən Xalq teat rı 
üzv lə ri nin iş ti ra kı ilə “Nə si-
mi” fil min dən dər viş səh nə si 

əsa sın da ha zır la nan kom-
po zi si ya nü ma yiş olu nub. 
Son ra təq dim olu nan kon sert 
proq ra mın da mu si qi mək tə-
bi nin müəl lim lər dən iba rət 

an samb lı və ifa çı lar şairin 
müx tə lif qə zəl lə rin dən iba rət 
mu ğam və dəs gah lar səs-
lən di rib lər. Bü tün ifa lar ta ma-
şa çı la rın al qış la rı ilə qar şı la-
nıb.

Ağs ta fa Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sın da “Nə si mi gənc 
rəs sam la rın gö zü ilə” baş-
lıq lı rəsm mü sa bi qə si ke-
çi ri lib. Əsər lə ri fərq lə nən 
gənc lər mü ka fat lan dı rı lıb-
lar. Ra yon Ta rix-di yar şü nas-
lıq mu ze yin də “Əbə diy yət 
üfüq lə rin də do ğan eşq gü-
nə şi” baş lıq lı də yir mi ma sa 
təş kil olu nub. Çı xış edən lər 

öl məz şairin ya ra dı cı lı ğı nın 
özü nə məx sus cə hət lə rin-
dən da nı şıb lar. 

***

Ağs ta fa Re gional Mə də niy-
yət İda rə si nin Qa zax ra yo nu 
üz rə müəs si sə lə rin də də bö-
yük şairin yu bi le yi və “Nə si mi ili” 
ilə bağ lı təd bir lər ger çək lə şib. 

Qa zax şə hər Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Nə si mi - haq qın 
sə si” möv zu sun da də yir mi 
ma sa ke çi ri lib. Qa zax Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sın da dər nək 
üzv lə ri nin iş ti ra kı ilə “Nə si mi 
650” baş lıq lı mü sa bi qə təş kil 
olu nub. Qa lib lər həm kar lar 
təş ki la tı tə rə fin dən mü ka fat-
lan dı rı lıb. 

Qa zax ra yon MKS və fi lial-
la rın da Nə si mi ya ra dı cı lı ğı na 

həsr olu nan bə dii qi raət mü-
sa bi qə lə ri, Uşaq ki tab xa na-
sı nın hə yə tin də ki tab sər gi si 
təş kil edi lib. Ki tab xa na nın fəal 
az yaş lı oxu cu la rı nın ha zır la dı ğı 
kom po zi si ya ta ma şa çı lar tə rə-
fin dən ma raq la qar şı la nıb. 

Ta rix-di yar şü nas lıq mu ze-
yin də “Cə ma lın tə lə ti gül za-
ra bən zər” ad lı ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya ke çi ri lib. M.P.Va-
qif və M.V.Vi da di nin xa ti rə 
mu zey lə rin də isə Nə si mi nin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı na həsr 
olun muş mə ru zə din lə ni lib. 

Mə də niy yət mər kə zi ilə 1 
və 2 say lı Qa zax ra yon Uşaq 
mu si qi mək təb lə ri nin bir gə 
ha zır la dı ğı ədə bi-bə dii ge cə-
lər də də Nə si mi poezi ya sın-
dan “Ağ rı maz”, “Har da san”, 
“Apar dı kön lü mü bir çeş-
mi-məx mur” və s. şeir lər dən 
iba rət kom po zi si ya lar təş kil 
olu nub. Təd bir də şairin qə-
zəl lə ri üs tün də mu ğam lar 
səs lən di ri lib.

E.Hü sey nov adı na Mər kə zi 
ki tab xa na nın Uşaq şö bə si nin 
qar şı sın da “Nə si mi 650” ad lı 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya təş-
kil olu nub. Təd bir də şə hər 1 
say lı Uşaq mu si qi mək tə bi nin 
tar müəl li mi Va leh Məm mə-
do vun rəh bər li yi ilə trionun və 
gənc aşıq la rın ifa sın da rən-
ga rəng mah nı lar təd bir iş ti-
rak çı la rı nın ru hu nu ox şa yıb. 

ril miş Ki tab xa na Sis te mi-
nin (MKS) fi lial la rın da ki tab 
sər gi lə ri və bə dii qi raət 

mü sa bi qə lə ri ke çi ri lib, 
Nə si mi ya ra dı cı lı ğın dan 
bəhs edən ki tab lar dan 
iba rət sər gi lər təş kil 
olu nub. Fəal oxu cu lar 

ara sın da ke çi ri lən 
qi raət mü sa bi qə-

sin də fərq lə-
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Mək təb li lər şairin “Bəl li dir”, 
“Yax şı dır”, “Bi tər”, “Mə nəm, 
mən” qə zəl lə ri ni ta rın mü şa-
yiəti ilə söy lə yib lər. Şa gird lə-
rin Xalq ya zı çı sı İsa Hü sey-
no vun “Məh şər” əsə rin dən 

səh nə ləş dir dik lə ri bir par ça 
bö yük ma raq la qar şı la nıb. 

***
Re gional ida rə nin To vuz ra-

yo nu üz rə nü ma yən də li yi nin 
də “Nə si mi ili”nə ma raq lı töh-
fə lə ri olub. Ra yon MKS və fi-
lial la rın da ki tab sər gi lə ri, fəal 
oxu cu la rın iş ti ra kı ilə poezi ya 
ax şam la rı, mə ru zə və mü ha-
zi rə lər ke çi ri lib.

To vuz ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də ki tab sər gi lə ri, 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sın da 
dər nək iş ti rak çı la rı nın “Nə-
si mi 650” ad lı mü sa bi qə-
si, də yir mi ma sa və mu si qi 
mək təb lə rin də şairin qə zəl-
lə rin dən iba rət mu ğam kon-
sert lə ri təş kil olu nub. 

To vuz ra yon Aşıq Ək bər Cə-
fə rov adı na Mə də niy yət mər-
kə zin də ədə bi-bə dii ge cə 
ke çi ri lib. Mər kə zin fo ye sin də 
təş kil olun muş ki tab və rəsm 
sər gi si nə ba xış la baş la yan 
təd bir də Ağs ta fa Re gional 
Mə də niy yət İda rə si nin rəisi, 
ida rə nin mə sul iş çi lə ri və ra-
yon ic ti maiy yə ti iş ti rak edib. 

“İki ca ha n”ı sim vol laş dı ran 
bə dii kom po zi si ya da şairin 
hə ya tın dan səh nə ləş di ri lən 
fraq ment lər səs-işıq ef fekt lə-
ri nin də iş ti ra kı ilə ta ma şa çı-
la rın ma ra ğı na sə bəb olub. 

Ge cə də həm çi nin ud alə ti nin 
mü şa yiəti ilə şairin qə zəl lə ri 
səs lən di ri lib.

***
Bu il öl kə miz də ikin ci də fə 

ke çi ri lən “Böl gə lər dən böl-
gə lə rə” ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın 
Ağs ta fa şə hə rin də ki təq di-
ma tı da ma raq lı olub. Hey-
dər Əli yev par kın da ke çi ri lən 
təd bir də Mə də niy yət Na zir-
li yi nin təm sil çi lə ri, Ağs ta fa 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Mə hər rəm Qu li yev, 

mə də niy yət iş çi lə ri, ic ti maiy-
yət nü ma yən də lə ri, həm çi nin 
re gional mə də niy yət ida rə-
lə ri nin nü ma yən də he yət lə ri 
iş ti rak edib lər.

Park da Mə də niy yət Na-
zir li yi nin 15 re gional ida rə-
si nin fes ti val ça dır la rı qu ru-
lub. Təd bir iş ti rak çı la rı hər 
bir re gional ida rə üz rə şə hər 
və ra yon la rın mə də ni ir si ni 
əks et di rən xalq sə nət kar lıq 
nü mu nə lə ri, rəsm əsər lə ri, 
müx tə lif əl iş lə ri ilə ma raq la 
ta nış olub lar.

Son ra Mə də niy yət Na zir li yi-
nin re gional ida rə lə ri nin bə dii 
öz fəaliy yət kol lek tiv lə ri, folk lor 
və rəqs qrup la rı nın iş ti ra kı ilə 
kon sert proq ra mı təq dim olu-
nub.

Sər gi-gu şə lər lə ta nış lıq, 
həm çi nin kon sert proq ra mı 
re gion lar dan gəl miş qo naq-
lar da, elə cə də yer li ic ti maiy-
yət nü ma yən də lə rin də zən-
gin təəs sü rat ya ra dıb.

Ra yon sa kin lə ri də böl gə-
lər də bu cür ya ra dı cı lıq fes ti-
val la rı nın ke çi ril mə si ni yük sək 
qiy mət lən di rə rək, böl gə lə rin 
rən ga rəng mə də ni hə ya tı ilə 
əya ni şə kil də ta nış ol ma ğa 
im kan ve rən təd bi rin təş ki-
lat çı la rı na min nət dar lıq la rı nı 
ifa də edib lər.

Üzünü surəti-rəhman oõurlar,
Õətini sünbüli-råyhan oõurlar.

Əliftək cövhəri-yåkta boyundur,
Dodağın çåşmåyi-håyvan oõurlar.

Boyun Tuba dådilər əhli-mə`ni,
Bålin incə, ləbin mərcan oõurlar.

Əzəldən çün üzündür Misri-camå,
Üzünü sərbəsər Quran oõurlar.

Üzün bağında bülbül, tuti, qumru
Həzaran suz ilə dastan oõurlar.

Üzün nuruna hər kim oldu münkir,
Ana lənət, adın şåytan oõurlar.

Bu gün çün hüsnünüzü yad ådənlər,
Üzün şəmsü məhi-taban oõurlar.

Nə hikmətdir, əya, åy hüsnü ziba,
Səni aləmlərə sultan oõurlar?

Fəda qıl canını sən, åy Nəsimi
Ki, canı yar üçün qurban oõurlar.

***

Firqətin dərdi, nigara, bağrımı qan åylədi,
Ruzigar oldu müõalif, vəsli hicran åylədi.

Canımı, yəni vüsalından kim, ayırdı fələk,
Gəl bu cansız aşiqi gör kim, nə bican åylədi.

Bağrımın qanın gözümdən aõıdar hər dəm qəmin,
Åy sənəm, şövqün məni gör kim, nə giryan åylədi.

Dərdimin dərmanını fəzlindən Allah åyləyə,
Hər dəvasız dərdə çün oldur ki, dərman åylədi.

Sirri-åşqin gəncimiş, anın yåri viranədir,
Yıõdı åşqin könlümü, ol gənci viran åylədi.

Səndən ayru düşdügüm məndən dågil, təqdirimiş,
Həqdir, åy can, hər nə kim, təqdiri-yəzdan åylədi.

Canını vårdi Nəsimi çün saçın zəncirinə,
Nåçin anın məskənin zəncirü zindan åylədi?

Tuyuqlar
Bir-iki-üç gün cahandır cayigəşt,

Faida qılmaz, keçər çün dər güzəşt.

Dərd ilə sən özünü qılma məlul,

Şadiman ol, ta gəlincə həftü həşt.

***

Ey rüxün eşqində əqlim şahmat,

Səlsəbil oldu ləbin abi-həyat.

Ünsürün dörd oldu, həddin şeş cəhat,

Qəflətin müstəhliki bulmaz nəcat.
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Nə si mi Azər bay can 
xal qı nın ümum bə-
şər mə də niy yə ti nə 
bəxş et di yi qüd rət li 

söz us tad la rın dan dır. O, 
Şər qin zən gin mə də ni-
mə nə vi sər vət lə ri üzə rin-
də uca la raq bə dii söz sə-
nə ti nin qiy mət li in ci lə ri ni 
ya ra dıb. Ana dil lin də 
şeirin ye ni məz mun və 
bə dii löv hə lər lə zən gin-
ləş mə sin də mü tə fək kir 
şairin mi sil siz xid mət lə ri 
var.

Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin “Bö yük Azər bay can şairi 
İma dəd din Nə si mi nin 650 
il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə-
si haq qın da” və 2019-cu ilin 
Azər bay can da “Nə si mi ili” 
elan olun ma sı haq qın da sə-
rən cam la rı nın ic ra sı nı tə min 
et mək məq sə di lə Ağ ca bə di 
Re gional Mə də niy yət İda rə-
si nin ta be müəs si sə lə rin də 
sil si lə təd bir lər təş kil olu nur.

Ağ ca bə di ra yon MKS-nin 
Mər kə zi Ki tab xa na sın da və 
fi lial la rın da “2019-cu il “Nə si-
mi ili”dir”, “Nə si mi 650” baş-
lıq lı ki tab sər gi lə ri, “Bə dii söz 
sə nə ti nin ma hir us ta dı” baş-
lıq lı də yir mi ma sa, “Nə si mi 
ya ra dı cı lı ğın da Azər bay can 
di li möv zu su” baş lıq lı oxu cu 
konf rans la rı ke çi ri lib.

Mər kə zi ki tab xa na da ke-
çi ri lən “Nə si mi poezi ya sı” 
ad lı bə dii qi raət mü sa bi qə-
sin də müx tə lif yaş qru pun-
dan mək təb li oxu cu lar iş ti-
rak edib. MKS-nin di rek tor 
müavi ni T.Məm mə do va təd-
bi ri aça raq öl kə miz də Nə si-
mi ya ra dı cı lı ğı na gös tə ri lən 
diq qət və qay ğı dan da nı şıb. 

Qeyd edi lib ki, Nə si mi ana 
dil lin də fəl sə fi şeirin ya ra dı-
cı sı he sab olu nur. Şair hə yat 
və cə miy yət haq qın da bir çox 
fi kir lə ri ni aşi qa nə mis ra lar və 
ya tə biət təs vir lə ri içə ri sin də 

söy lə yib. Nə si mi ya ra dı-
cı lı ğı Azər bay can poezi-
ya sı nın və ədə bi di li nin 

in ki şa fın da mü hüm bir 
mər hə lə təş kil edir. O, 
Azər bay can şeiri nin 
for ma xü su siy yət lə ri-
nin tək mil ləş mə sin də 

mü hüm rol oy na-
yıb, əruz vəz ni-

nin bəhr lə ri ni 

di li mi zin xü su siy yət lə ri nə uy-
ğun laş dır ma ğa ça lı şıb. Şair 
ana di lin də ilk də fə müs-
tə zad, mü rəb be və tər ci-
bənd lər qə lə mə alıb. Onun 
rü bailə rin də hü ru fi li yin müd-
dəala rı, şairin fəl sə fi gö rüş lə-

ri, hə yat və kainat haq qın da 
dü şün cə lə ri yığ cam və mən-
tiq li bir dil də ifa də olu nub. 

Çı xış dan son ra mü sa bi qə 
iş ti rak çı la rı Nə si mi nin şeir lə-
ri ni söy lə yib lər. Son da nə ti cə-
lər elan olu nub. Şə hər 4 say lı 
tam or ta mək tə bin şa gir di El-
gün Qu li yev 1-ci ye rə, hə min 
mək tə bin bi rin ci si nif şa gir di 

Va hid Məm mə dov 2-ci ye rə, 
şə hər 3 say lı mək tə bin 8-ci 
si nif şa gir di Nur can Xə li lo-
va və şə hər 4 say lı mək tə bin 
şa gir di Hey dər Məm mə dov 
üçün cü ye rə la yiq gö rü lə rək 
fəx ri fər man la təl tif edi lib lər.

Ağ ca bə di şə hər 1 nöm rə li 
tam or ta mək təb də ədə bi-
bə dii ge cə ke çi ri lib.

Mək tə bin di rek to ru Səadət 
Ka zı mo va, müəl li mə Di la rə 
Qa fa ro va şairin ya ra dı cı lı-
ğı ba rə də mə lu mat ve rib lər. 
Təd bir iş ti rak çı la rı Nə si mi nin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan 
bəhs edən vi deoçar xa ba-

xıb lar. Yu xa rı si nif şa gird-
lə ri nin ifa sın da “Nə si mi” fil-
min dən Şir van şah İb ra him lə 
şairin söh bə ti ni əks et di rən 
səh nə ma raq la qar şı la nıb. 
Son ra mək təb li lər şairin qə-
zəl lə ri ni söy lə yib lər. Mək-

tə bin şa gir di Xu mar Məm-
mə do va Nə si mi nin port re ti ni 
çə kib. 

Azər bay can Döv lət Pe-
da qo ji Uni ver si te ti nin Ağ-
ca bə di fi lialın da da da hi 
Azər bay can şairi İma dəd-
din Nə si mi nin 650 il lik yu bi-
le yi nə həsr olun muş təd bir 
təş kil edi lib.

***
Ağ ca bə di Re gional Mə də-

niy yət İda rə si nin ta be li yin də ki 
Ağ dam ra yon MKS-nin Mər-
kə zi Ki tab xa na və fi lial la rın da 
mü tə fək kir şairə həsr olu nan 
“Qəlb lər də ya şa yan şair”, 
“Ağı la və qəl bə işıq sa çan 
şair”, ”Bə şər şairi”, “Əbə di ya-
şar Nə si mi” və s. möv zu lar da 
ki tab sər gi lə ri təş kil edi lib. 

Mər zi li kənd ki tab xa na sın-
da “Da hi Azər bay can şairi 
– Nə si mi” ad lı də yir mi ma sa 
ke çi ri lib. II Əh mə da ğa lı  kənd 
ki tab xa na sın da ger çək lə şən 
“Əbə di ya şar söz sər kər də si” 
möv zu lu mə ru zə də şairin ya-
ra dı cı lı ğı nın mə ziy yət lə rin dən 
söz açı lıb. 

Mər kə zi ki tab xa na da “İn-
san pər vər lik və azad lıq nəğ-
mə ka rı”, “Kö nül lər fa te hi” ad lı 
də yir mi ma sa lar təş kil edi lib, 
“Ölü mü ilə öl məz lik qa za nan 
Nə si mi” ad lı mə ru zə din lə ni-
lib. 

Şıx ba ba lı ki tab xa na sın da 
“Əbə diy yət üfüq lə rin də doğ-
muş eşq gü nə şi”, Zən gi şa lı 
ki tab xa na sın da “Həqq mə-
nəm, Həqq mən də dir, həqq 
söy lə rəm”, Hə sən xan lı kənd 
ki tab xa na sın da “Elm də ür-
fa na üm man olan şair” ad-
lı poezi ya ge cə sin də şairin 
əsər lə ri qi raət olu nub. 

söy lə yib. Nə si mi ya ra dı-
cı lı ğı Azər bay can poezi-
ya sı nın və ədə bi di li nin 

in ki şa fın da mü hüm bir 
mər hə lə təş kil edir. O, 
Azər bay can şeiri nin 
for ma xü su siy yət lə ri-
nin tək mil ləş mə sin də 

mü hüm rol oy na-
yıb, əruz vəz ni-

nin bəhr lə ri ni 
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Ra yo nun I Əh mə da ğa-
lı kənd ki tab xa na sın da “Al tı 
əsr ya rım mərd lik sim vo lu” 
möv zu sun da də yir mi ma sa, 
elə cə də Qa lay çı lar kənd ki-
tab xa na sın da “Yad et mə ni” 
möv zu sun da ədə bi-bə dii ge-
cə, Gü lab lı kənd ki tab xa na-
sın da isə “Gü nə şə bən zə yən 
şair” möv zu sun da bə dii qi-
raət saatı təş kil olu nub.

***
Re gional ida rə nin əha tə 

et di yi La çın ra yon MKS-nin 
Xid mət şö bə sin də “Nə si mi ili” 
və “İma dəd din Nə si mi 650” 
baş lıq lı sər gi lər təş kil edi lib. 
Bun dan əla və, şairin əsər lə-
ri nin yer al dı ğı nəşr lə rin təq-
di ma tı na həsr olu nan də yir mi 
ma sa ke çi ri lib.

MKS-nin di rek to ru Ofe li ya 
Şü kü ro va şairin hə yat və ya-
ra dı cı lı ğı haq qın da da nı şıb.

MKS-nin Xid mət şö bə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə La çın ra yon 23 
say lı tam or ta mək təb də mü-
tə fək kir şairin ya ra dı cı lı ğı na 
həsr olun muş “Nə si mi poezi-
ya sı” ad lı bə dii qi raət mü sa-
bi qə si ke çi ri lib. Mü sa bi qə-

də müx tə lif yaş qru pun dan 
olan mək təb li oxu cu lar iş ti-
rak edib. Təd bir də ki tab xa-
na nın şö bə mü di ri İ.Xı dı ro va 
Nə si mi nin söz dün ya sın dan 
da nı şıb. Qeyd edib ki, şairin 
şeir lə ri, ic ti mai-əx la qi dü-
şün cə lər axa rı na diq qət ye-

ti rən də onun hə qi qə tə ne cə 
ya xın ol du ğu nu gö rü rük. O, 
mad di dün ya da ila hi gö zəl li yi 
gör mək qa bi liy yə ti ni nü ma-
yiş et dir di yi üçün əbə di ömür 
qa za nıb. 

***

Mə də niy yət Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə bu il ikin ci də-
fə ke çi ri lən “Böl gə lər dən böl-
gə lə rə” ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın 
Ağ ca bə di də ger çək lə şən 
təd bi rin də re gional ida rə nin 
ta be li yin də ki MKS-lər “Nə si mi 
650” baş lıq lı sər gi lər təq dim 
edib lər. Ağ ca bə di MKS-nin 
ki tab gu şə si nin qar şı sın da 
Nə si mi ob ra zın da olan mək-
təb li lər şairin qə zəl lə ri ni söy-
lə yib lər. Təd bir də həm çi nin 
“Nə si mi” fil min dən par ça lar 
nü ma yiş et di ri lib. Şa gird lə rin 
ifa sın da ha zır lan mış səh nə-
cik və qə zəl lə rin qi raəti ma-
raq la qar şı la nıb. 

Fes ti va lın sər gi his sə sin də 
Sər vər Ab dul la ye vin əl iş lə-
ri – vax ti lə Ağ dam da gö zox-
şa yan ti ki li ol muş “Çay evi” və 
Ağ dam məs ci di nin kib rit çöp-
lə rin dən ha zır la nan ma ket-

lə ri də zi ya rət çi lər də bö yük 
ma raq do ğu rub. Fes ti va lın 
kon sert proq ra mın da folk-
lor kol lek tiv lə ri nin rəqs lə ri ilə 
ya na şı, “Qa ra bağ şi kəs tə si”, 
“Ya şa, mə nim xal qım”, “Qo-
naq gəl bi zə” və s. mah nı lar 
səs lən di ri lib.

Ləbinə əhli-nəzər çåşmåyi-håyvan dådilər,
Gərçi uçmaq hurusu cümlə ana can dådilər.

Səni bu hüsni-camal ilə, bu lütf ilə görən,
Qorõdular həq dåməgə, döndülər insan dådilər.

Surətin vəsfini sordum isə hər taifədən,
Mə`ninin güzgüsünü surəti-rəhman dådilər.

Sunbülün halı pərişan, dådilər, hal əhli,
Allah-Allah, nə üçün, mişkə pərişan dådilər?

Bir qılın qiymətini hər kimə sordumsa, ana
Gənci-Qarun ilə min mülki-Sülåyman dådilər.

Düşmənin adını aşiqlərə sordum ki, nədir,
Åşidən cümlə nə kafər, nə müsəlman dådilər.

Şək dågil kim, üzünü görməmiş anlar ki, səni
Huriyə bənzədübən Yusifi-Kənan dådilər.

Ləblərin vəslinə irmək mana müşkül görünür,
Gərçi sordular anı, dil ilə asan dådilər.

Ağzın əsrarına əndişə qaçan vaqif ola
Ki, üqul əhli ana nüktåyi-pünhan dådilər.

Åy Nəsimi, dəmi-İsa dågil isə nəfəsin,
Nəfəsi doğrular ana nə üçün can dådilər?

***
Kim ki aldandı cahanın ağulu ləzzatına,

Düşdü şol mənsubəsi çox dünyanın şəhmatına.

Divi-məlundur, saqın, əmmarə nəfsin mərkəbi,
Minmə, gər azğun degilsən nəfsi-şumun atına!

Dəva eylərsən ki, həqqi bilmişəm, sadiq degil,
Çün dəlilin yoxdur, ey münkir, anın isbatına.

Zülfü qaşın, kirpigindir tilkə ayatül-kitab,
Üştə müshəf, gəl bax anın surəvü ayatına!

Taətü zikrü namazı məkrü fəndir zahidin,
Arif ol, aldanma billah, zahidin tamatına!

Nəfxeyi-surun sədası dutdu afaqı, eşit,
Ey olan aşiq, həmirin ənkərəl-əsvatına!

Kafirin bütxanəsidir dünyanın kaşanəsi,
Yoxdur imanı anın kim, səcdə qıldı latına.

Cami-Cəmşid oldu hər şey, surətindən uy verür,
Ey günəş, feyzin irişdi aləmin zərratına!

Zatının eynidir Allahın süfatı, ey bəşər,
Leykin ol bildi bu rəmzi kim, irişdi zatına.

Surətin gör kim, nə müğləqdir anın mə`nisinə,
Kimsənin əqli irişməz kəndi idrakatına.

Çün camalından Nəsimi əbcədin qıldı tamam,
Eynü mimin əmməsindən irdi vəssafatına.
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Bər də Re gional Mə də-
niy yət İda rə si tə rə fin-
dən ta be müəs si sə-
lər də - uşaq mu si qi və 

in cə sə nət mək təb lə rin də, 
klub müəs si sə lə rin də, 
ki tab xa na lar da, ta rix-di-
yar şü nas lıq mu zey lə rin də, 
Hey dər Əli yev mər kəz lə-
rin də, rəsm qa le re ya la rın-
da “Nə si mi ili” ilə əla qə dar 
müx tə lif təd bir lər ke çi ri lib.

Bər də ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də “Nə si mi nin söz 
qüd rə ti” ad lı ədə bi-bə dii ge-
cə təş kil olu nub. Təd bir də 
qeyd olu nub ki, Nə si mi ir si nin 
ye ni tə fək kür işı ğın da öy rə nil-
mə si və təb li ği əsa sən ötən 
əs rin 70-ci il lə rin dən baş la yıb. 
Hə min dövr də  ta ri xi-mə də-
ni də yər lə ri mi zə bö yük qay-
ğı gös tə rən ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin diq qət və 
qay ğı sı ilə mü tə fək kir şairin 
hər tə rəf li öy rə nil mə si, öl kə-
miz də və xa ric də ta nı dıl ma sı 
is ti qa mə tin də mü hüm iş lər 
gö rü lüb. Şairin 600 il lik yu bi le-
yi UNES CO sə viy yə sin də qeyd 
olu nub, bə dii film çə ki lib, 
ədə bi və mu si qi əsər lə ri ya zı-
lıb. Təd bi rin bə dii his sə sin də 
şairin qə zəl lə ri oxu nub, elə cə 
də mu ğam üs tün də ifa edi lib. 

Bər də ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi nin fi lial la rı olan Di-
van lı kənd Xalq ya ra dı cı lı-
ğı, Meh di xan lı, Mir za lı bəy li, 
Ye ni daş kənd kənd Folk lor, 
Na zır lı, Zü mür xan kənd Mə-
də niy yət ev lə ri, 2, 4 nöm rə li 
şə hər klub la rı, Türk mən kənd 
klu bu yu bi ley lə bağ lı ədə bi-
bə dii ge cə lər təş kil edib lər. 

Bər də ra yon Mər kə zi Ki-
tab xa na sı və fi lial la rı da əla-
mət dar yu bi ley lə əla qə dar 
sil si lə təd bir lər təş kil edib. 
Mər kə zi ki tab xa na da “Ölü-
mü ilə öl məz lik qa za nan 
şair” adı al tın da bib lioq ra fik 
və sait ha zır la nıb, “İc ti mai li-

ri ka nın gör kəm li ya ra dı cı-
sı” ad lı sər gi təş kil edi lib.

2 nöm rə li şə hər ki tab-
xa na fi lialı, elə cə də 
Şir van lı, Meh di xan lı, 
Xa na ğa lı, Mir zə cə fər li, 
Türk mən, Mol la lı, Kə-
rim bəy li, Qa ra də mir çi, 

Lək, Kə təl pa raq, Əy-
ri cə, Ye ni Əy ri cə, 

Bö yük Gö yüş-

lü, Bə ci rə van, Mus ta faağa lı və 
Ci cim li kənd ki tab xa na fi lial-
la rın da mü ta liə gü nü, sər gi, 
poezi ya ge cə si, də yir mi ma-
sa, ədə bi-bə dii kom po zi si ya 
və s. təd bir lər ke çi ri lib.

***
Re gional ida rə nin Min gə-

çe vir şə hər Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də 18 may – Bey-
nəl xalq Mu zey lər Gü nü nə 
həsr olun muş “Mu zey lər və 
Nə si mi ir si” möv zu sun da təd-
bir təş kil edi lib. Mək təb li və 
tə lə bə lə rin Min gə çe vir Şə hər 
Ta rix Mu ze yi nə eks kur si ya sı 
təş kil olu nub.

M.F.Axund za də adı na 
12 nöm rə li ki tab xa na fi-
lialın da “Nə si mi nin qə zəl-
lə ri bi zə nə de yir” möv zu-
lu təd bir, M.P.Va qif adı na 
Mər kə zi Ki tab xa na da isə 

“Əbə diy yət üfü qün də doğ-
muş eşq gü nə şi” möv zu-
sun da poezi ya ge cə si ke-
çi ri lib.

Şə hər MKS-nin M.Müş fiq 
adı na 10 nöm rə li ki tab xa na 
fi lialı Ş.İ.Xə tai adı na 7 nöm-
rə li ki tab xa na fi lialı ilə bir lik-
də “Mən də sı ğar iki ca han, 
mən bu ca ha na sığ ma zam” 
möv zu sun da poezi ya ge cə si 
ke çi rib lər.

A.Şaiq adı na 8 nöm rə-
li ki tab xa na fi lialın da “Nə si-
mi şeiriy yə ti və mə nə viy ya tı” 
möv zu sun da mə ru zə oxu-
nub. M.Müş fiq adı na ki tab-
xa na da “2019-cu il Nə si mi 

ili dir” baş lıq lı sər gi təş kil edi-
lib. N.Gən cə vi adı na 9 nöm-
rə li ki tab xa na fi lialı nın əmək-
daş la rı şairin 650 il li yi nə həsr 
edi lən təd bir ke çi rib lər. Təd bir 
çər çi və sin də “Mən də sı ğar iki 
ca han” baş lı ğı al tın da sər gi 
nü ma yiş olu nub və də yir mi 
ma sa ke çi ri lib. H.Ca vid adı na 
11 nöm rə li ki tab xa na fi lialın da 
isə Nə si mi qə zəl lə ri nin mü-
za ki rə si təş kil olu nub. 

Üze yir Ha cı bəy li adı na 11 il-
lik Mu si qi mək tə bin də “İki ca-
han şairi” ad lı də yir mi ma sa, 
Bül bül adı na 2 nöm rə li Mu si-
qi mək tə bin də isə “Bö yük hü-
ru fi şair Nə si mi” baş lıq lı sər gi 
ger çək lə şib.

***
Tər tər ra yon Mə də niy-

yət Mər kə zin də “İki ca ha na 
sığ ma yan bö yük şair” ad-
lı də yir mi ma sa, mər kə zin 
Bu ruc, Də mir çi lər, Evoğ lu, 
Yu xa rı Qa pan lı, Umud lu, İs-
ma yıl bəy li, Qa ra ğa cı kənd 
fi lial la rı – mə də niy yət ev lə-
rin də, So yu lan, Yu xa rı Sa-
rı ca lı, Səh lə bad, Ələs gər-
li, Bə yim sa rov, Bor sun lu, 
Sa rov, Rə cəb li kənd klub-
la rın da də yir mi ma sa lar, 
sər gi lər və di gər təd bir lər 
ke çi ri lib.

Mər kə zi ki tab xa na nın 
Oxu cu la ra xid mət şö bə si-
nin oxu za lın da “Nə si mi ili” 
möv zu sun da, MKS-nin Şə-
hər ki tab xa na sın da “Mən-
də sı ğar iki ca han” baş lı ğı 
al tın da də yir mi ma sa lar, 
MKS-nin Uşaq şö bə sin də 
“İma dəd din Nə si mi – poetik 
fi kir lər lə fəl sə fi gö rüş lə rin 
vəh də ti” baş lıq lı şeir mü sa-
bi qə si, Qa zı yan kənd ki tab-
xa na fi lialın da sər gi təş kil 
edi lib.

ri ka nın gör kəm li ya ra dı cı-
sı” ad lı sər gi təş kil edi lib.

2 nöm rə li şə hər ki tab-
xa na fi lialı, elə cə də 
Şir van lı, Meh di xan lı, 
Xa na ğa lı, Mir zə cə fər li, 
Türk mən, Mol la lı, Kə-
rim bəy li, Qa ra də mir çi, 

Lək, Kə təl pa raq, Əy-
ri cə, Ye ni Əy ri cə, 

Bö yük Gö yüş-
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MKS-nin Zol gö rən qə sə bə 
ki tab xa na fi lialın da də yir mi 
ma sa, İrə van lı kənd ki tab xa-
na fi lialın da “Göv hə ri-la mə-
kan mə nəm” möv zu sun da  
təd bir, So yu lan kənd ki tab-

xa na sın da “Üzü nü mən dən 
ni han еt mək di lər sən...”, Sey-
dim li kənd ki tab xa na sın da 
“Nə si mi əzə mə ti” ad lı sər gi lər 
ke çi ri lib, mə ru zə oxu nub. Hü-
sən li kənd ki tab xa na fi lialın-
da “Əbə diy yət gü nə şi” ad lı 
sər gi və söh bət təş kil olu nub, 
Umud lu kənd ki tab xa na sın-
da isə “Qəlb lə ri sö zün qüd-
rə ti ilə fəth edən şair” baş lı ğı 
al tın da sər gi təş kil edi lib.

Ta rix-di yar şü nas lıq mu ze-
yin də yu bi ley təd bi ri, Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də “Mən bu 
ca ha na sığ ma zam...”, Uşaq 
mu si qi mək tə bin də isə “Döv-
rü nün mü tə fək kir şairi” ad lı 
də yir mi ma sa ke çi ri lib.

***
Yev lax şə hə r Mə də niy yət 

Mər kə zi nin fi lialı olan Ha cı-
mah mud lu kənd Di yar şü nas lıq 
klu bun da “Əbə diy yət üfüq lə-
rin də doğ muş eşq şairi”, Ərəb-
bəs rə kənd Mə də niy yət evin-
də “Ağı la və qəl bə işıqsa çan 

şair”, Ərəş kənd Folk lor evin-
də “Mən də sı ğar iki ca han...”, 
Tan rı qu lu lar kənd Sə nət kar lıq 
evin də “Sə ni bu hüs nü ca-
mal ilə gö rüb...”, Sa lah lı kənd 
Folk lor evin də, “Haqq aşi qi”, 

Yəl di li kənd Mə də niy yət evin-
də “Ca ha na sığ ma yan Azər-
bay can şairi”, Mal bi nə si kənd 
Mə də niy yət evi və Mal bi nə si 
kənd Uşaq mu si qi mək tə bi ilə 
bir lik də “Can ilə həm ca han 
mə nəm...” ad lı təd bir lər təş kil 
olu nub. Mə də niy yət mər kə zi 
və şə hər Ya ra dı cı lıq evi nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə “Gər çi bu gün Nə-
si mi yəm...” ad lı ədə bi-bə dii, 
mu si qi li ge cə ke çi ri lib.

***
Mə də niy yət Na zir li yi nin 

tə şəb bü sü ilə real la şan 
“Böl gə lər dən böl gə lə rə” 
ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın Bər-
də Re gional Mə də niy yət 
İda rə si üz rə təd bi ri Tər tər 
şə hə rin də ke çi ri lib. Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Müs tə qim Məm mə dov çı xış 
edə rək, fes ti va lın əhə miy yə-
ti ni yük sək qiy mət lən di rib. 
Bil di rib ki, fes ti val Azər bay-
can re gion la rı nın mə də ni 
zən gin li yi ilə ta nış ol ma ğa, 
böl gə lər ara sın da mə də ni 
mü ba di lə ni güc lən dir mə yə 
zə min ya ra dır. Sər gi də Qa-
ra bağ və Qa zax xal ça la rı 
da nü ma yiş olu nub. Həm-
çi nin 2019-cu ilin “Nə si mi ili” 
elan edil mə si ilə əla qə dar 

ola raq ki tab gu şə si təş kil 
olu nub, ədə bi-bə dii kom po-
zi si ya lar nü ma yiş et di ri lib. 
Oğuz eli nin ağ saq qa lı Də-
də Qor qud ob ra zı nın da yer 
al dı ğı kom po zi si ya ma raq 
do ğu rub. Re gional ida rə lər 
üz rə folk lor qrup la rı, yer li in-
cə sə nət və bə dii öz fəaliy yət 
kol lek tiv lə ri kon sert proq ra-
mı ilə çı xış edib lər.

Qanı bir əhdü peymanı bütün yar?
Qanı bir qövlü gerçək, doğru dildar?

Qanı həqqi bilən bir gerçək ər kim,
Ola doğru anın dilində göftar?

Qanı dil ilə iqrar eyləyən kim,
Həqə yoxdur anın könlündə inkar?

Qanı bir incuyi-ari sədəf kim,
Buluna anda min lölöi-şəhvar?

Qanı Mənsurləyin bir əhli-həq kim,
Asıla eşq içində başı bər-dar?

Qanı gerçəkləyin bir həqqə aşiq,
Qanı görmüş həqi bir əhli-didar?

Qanı qəflət şərabından bir ayıq,
Qanı əsrüklərin cəmində huşyar?

Qanı əhdində bir sabitqədəm kim,
Qoyam adın anın doğru vəfadar?

Qanı sadiqlərin razına məhrəm,
Qanı aşiqlərin rəncinə timar?

Qanı dünyada, yarəb, şol əmin kim,
Kim, anda gizlənə min dürlü əsrar?

Yar ilə çünki bir oldu Nəsimi,
Nə qəm, gər cümlə aləm olsa əğyar.

***

Ənəlhəq söylərəm həqdən, ələl-ərş istiva gəldi,
Üzündür sureyi-rəhman, ələl-rəhman əla gəldi.

Misali-Kəbədir üzün fəla tədu məəlallah,
Çü yetmiş yeddi hərf oldu, üzündən kafü ha gəldi.

Otuz iki hürufu kim, üzündən həq əyan etdi,
Bəşarət bu idi həqdən, xətindən tavü ha gəldi.

Üzündə gərçi həft ayət oxuram mən kəlamüllah,
Səlat ansız qəbul olmaz ki, həqdən bu nida gəldi.

Vücuda gəlmədi şeytan, hidayət bulmadı nura,
Sənə hər kim sücud etdi, ana həqdən səna gəldi.

Mən ol Mənsuram, ey arif ki, daim söylərəm yahu,
Məni bər-dar edən həqdir, bu dar uş Mənsura gəldi.

Dəmi-İsa kimi nitqim, həyati-can derəm hər dəm,
Həqə minnət ki, vəslindən həyati-canfəza gəldi.

Saçından ətr olur hər dəm mana əhdü vəfa buyu,
Saçın əhdü vəfasından mana əhdü vəfa gəldi.

Nəsimi buldu vəslindən həyati-çeşmeyi-heyvan
Ki, Xızr abı içən, bişək, həyati-canbəqa gəldi.
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“Nə si mi ili” çər çi və sin də Bi-
lə su var Re gional Mə də niy-
yət İda rə si nin əha tə et di yi 
mə də niy yət ocaq la rın da 
ger çək lə şən təd bir lər də 
rən ga rəng li yi ilə se çi lir. 
Hər bir müəs si sə öz pro-
fi li nə uy ğun ola raq həm 
ay rı lıq da, həm də di gər 
müəs si sə lər lə bir gə bö yük 
söz us ta dı nın 650 il li yi nə 
töh fə ver mə yə ça lı şır lar.

Klub tip li müəs si sə lər-
də ədə bi-bə dii ge cə lər, şeir 
məc lis lə ri, səh nə cik lər, ki tab-
xa na lar da ki tab sər gi lə ri və 
səy yar xid mət lər, mu zey lər, 

rəsm qa le re ya la rı və Hey dər 
Əli yev mər kəz lə rin də müx-
tə lif məz mun lu də yir mi ma-
sa lar təş kil edi lib. Re gional 
ida rə nin ta be li yin də ki uşaq 
mu si qi və in cə sə nət mək-
təb lə ri də bu pro ses dən kə-
nar da qal ma yıb. Nə si mi nin 
zən gin ir si nin şa gird lər tə rə-
fin dən mu si qi li-poetik for ma-
da can lan dı rıl ma sı şairin ya-
ra dı cı lı ğı nın gə lə cək nə sil lə rə 
çat dı rıl ma sı na xid mət edir.

*** 
Bi lə su var ra yon Mə də niy yət 

Mər kə zin də fəaliy yət gös tə-
rən “Pən cə rə” teatr-stu di ya sı 
tə rə fin dən Nə si mi nin 650 il lik 
yu bi le yi nə həsr olun muş ta-

ma şa təq dim olu nub. Nü-
ma yiş dən ön cə çı xış edən 
Bi lə su var Re gional Mə-
də niy yət İda rə si nin rəis 
müavi ni Rə fi qə Cə fə ro va 
da hi şairin ömür yo lu na 
və ya ra dı cı lı ğı na nə zər 
sa lıb, “Nə si mi ili” çər çi-

və sin də təş kil edi lən 
təd bir lər dən söz 

açıb. 

Son ra mü tə fək kir şairin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın əks 
olun du ğu ta ma şa təq dim 
edi lib və iz lə yi ci lər tə rə fin dən 
ma raq la qar şı la nıb. Ta ma şa-
nın re gional ida rə nin di gər 
ra yon la rın da da nü ma yi şi 
plan laş dı rı lır.

* * *
Sal yan şə hə rin də ra yon 

İc ra Ha ki miy yə ti və Mə də niy-
yət mər kə zi nin bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə möh tə şəm mu ğam 
ge cə si ke çi ri lib. Ge cə də Nə-
si mi nin zən gin poetik ir si nə 
mü ra ciət olu nub və xa nən-
də lər şairin qə zəl lə ri üs tün-
də mu ğam lar səs lən di rib lər. 
Bü tün ifa lar al qış lar la qar şı-
la nıb.

Sal yan ra yon MKS-nin Uşaq 
şö bə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə Nə si-
mi nin 650 il li yi nə həsr olu nan  
ədə bi-bə dii ge cə ke çi ri lib. 
Təd bir də şairin ya ra dı cı lı ğı nı 
əks et di rən, elə cə də Nə si mi 
ir si nin təd qi qi ni əha tə edən 
ki tab sər gi si təq dim olu nub. 
Mək təb li lər şairin poezi ya sın-
dan nü mu nə lər səs lən di rib lər.

Sal yan ra yon Aşa ğı No-
xud lu kənd or ta mək tə bin-
də “Mən də sı ğar iki ca han” 
ad lı ədə bi-bə dii ge cə ke çi ri-
lib. Kənd ki tab xa na fi lialı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən 
təd bir də müəl lim lər, ki tab xa-

na çı lar şairin hə yat və ya ra-
dı cı lı ğı haq qın da ge niş mə-
lu mat ve rib lər. Mək təb li lər 

şairin qə zəl lə rin dən iba rət 
kom po zi si ya lar təq dim edib-
lər.

***
Neft ça la ra yon Hey dər Əli-

yev Mər kə zin də Nə si mi nin 
650 il lik  yu bi le yi mü na si bə-
ti lə təş kil olun muş təd bir də 
Bi lə su var Re gional Mə də niy-
yət İda rə si nin rəisi El çin Hü-
sey nov, mə də niy yət iş çi lə ri, 
ra yon ic ti maiy yə ti iş ti rak edib.

Mər kə zin di rek to ru Kö-
nül Məm mə do va xal qı mı zın 
mə nə vi də yər lə ri nin ya şa dıl-
ma sı is ti qa mə tin də gör kəm li 

ədib lə rin, mə də niy yət xa-
dim lə ri nin yu bi ley lə ri nin qeyd 
edil mə si nin əhə miy yə tin dən 

da nı şıb. Son ra K.Məm mə do-
va nın sse na ri müəl li fi ol du ğu, 
Nə si mi nin hə ya tın dan bəhs 
edən ta ma şa təq dim edi lib. 
Mu si qi nin mü şa yiəti ilə şairin 
qə zəl lə ri nin səs lən di ril mə si 
təd bi rə xü su si rəng qa tıb.

Də vət olu nan qo naq lar dan 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
Gü ney Azər bay can şö bə si nin 
rəh bə ri Say man Aruz, AMEA-
nın Nə si mi adı na Dil çi lik İns-
ti tu tu nun əmək daş la rı Se vinc 
Əli ye va, Qüd siy yə Qəm bə ro-
va, Ni za mi adı na Ədə biy yat 
İns ti tu tun dan fi lo lo gi ya üz rə 

fəl sə fə dok tor la rı Xu ra man 
Hüm bət li, Mər ziy yə Nə cə fo va 
çı xış edə rək təd bi rin təş ki li nə 
gö rə mə də niy yət iş çi lə ri nə 
tə şək kür lə ri ni bil di rib lər.

Ra yon Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də ke çi ri lən “Nə si mi ili, 
Nə si mi di li” ad lı təd bir də isə 4 
say lı or ta mək tə bin müəl lim-
lə ri Tu ra nə İma no va, Ba dam 
Kə ri mo va çı xış edib, şa gird-
lə ri şairin qə zəl lə ri ni oxu-
yub lar, söz us ta dı nın hik mət 
xə zi nə si əsa sın da səh nə cik 
nü ma yiş olu nub. Uşaq la rın 
çı xı şı ta ma şa çı lar da xoş ov-
qat ya ra dıb.

Mər kəz də Neft ça la şə hər 
3 say lı tam or ta mək tə bin 
Azər bay can di li və ədə biy yat 
müəl li mi Ay tə kin Axund za-
də və şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə 
açıq dərs də ke çi ri lib. Mək tə-
bin 6, 8 və 9-cu si nif şa gird-
lə ri ta rın mü şa yiəti ilə Nə si-
mi nin qə zəl lə ri ni söy lə yib lər. 
Mər kə zin el mi iş çi lə ri Nə si mi-
nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq-
qın da mə ru zə ilə çı xış edib-
lər. Bö yük şairin Azər bay can 
ədə biy ya tı nın in ki şa fı na ver-
di yi töh fə lər dən söz açı lıb. 
Şairin ya ra dı cı lı ğı nın janr və 
dil-üs lub xü su siy yət lə ri vur-
ğu la nıb. Son da şa gird lə rin 
sual la rı ca vab lan dı rı lıb. 

ma şa təq dim olu nub. Nü-
ma yiş dən ön cə çı xış edən 
Bi lə su var Re gional Mə-
də niy yət İda rə si nin rəis 
müavi ni Rə fi qə Cə fə ro va 
da hi şairin ömür yo lu na 
və ya ra dı cı lı ğı na nə zər 
sa lıb, “Nə si mi ili” çər çi-

və sin də təş kil edi lən 
təd bir lər dən söz 

açıb. 
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Bun dan əla və, Hey dər Əli-
yev Mər kə zi nin ki tab xa na sın-
da 1 say lı tam or ta mək tə bin 
müəl lim və şa gird kol lek ti vi nin 
iş ti ra kı ilə “Nə si mi qi raət gü-
nü” ad lı ki tab mü za ki rə si təş kil 
olu nub. Mü za ki rə də əsas diq-
qət Nə si mi və müasir lik möv-
zu su na, çağ daş döv rü müz də 
şairin ide ya la rı nın, onun mə-
nə vi xə zi nə si nin fay da la rı na 
və ya ra dı cı lı ğı nın təb li ği nin 
va cib li yi nə yö nəl di lib. Qeyd 
olu nub ki, al tı əsr keç mə si nə 
bax ma ya raq, Nə si mi nin söz 
xə zi nə si öz də yə ri ni qo ru yub 
sax la yır. Şairin ya ra dı cı lı ğı 
dün ya nı sül hə, in san la rı bir li-
yə və mə nə vi saf lı ğa səs lə yir.

Neft ça la ra yon Mər kə zi Ki-
tab xa na sın da təş kil olu nan 
“Ca ha na sığ ma yan şair” ad lı 
ədə bi-bə dii ge cə də ki tab xa-
na nın mək təb li oxu cu la rı Nə-
si mi ya ra dı cı lı ğı nın mo tiv lə ri 
əsa sın da səh nə cik lər təq dim 
edib lər. 

***
Bi lə su var Re gional Mə də-

niy yət İda rə si nin Cəb ra yıl ra-
yon Mər kə zi Ki tab xa na sın da 
Nə si mi nin 650 il lik yu bi le yi mü-
na si bə ti lə “Ca ha na sığ ma yan 
şair” baş lı ğı al tın da təd bir ke-
çi ri lib. Təd bir də ra yon zi ya lı la rı 
və mək təb li lər iş ti rak edib lər. 
Çı xış lar da Nə si mi nin Azər bay-
can poezi ya sın da kı ye rin dən, 
şairin ide ya lar alə mi nin zən-
gin li yin dən söz açı lıb. Vur ğu-
la nıb ki, Nə si mi özün dən son-
ra ədə bi hə rə ka ta bö yük tə sir 
gös tə rib, onun poetik ənə nə-
lə ri ya şa dı lıb. Son da iş ti rak çı lar 
Nə si mi ya ra dı cı lı ğı nı əks et di-
rən ki tab sər gi si nə ba xıb lar.

Bi lə su var ra yon 8 say lı köç-
kün qə sə bə sin də fəaliy yət gös-
tə rən Cəb ra yıl ra yon Nüz gar 
kənd klu bun da “Nə si mi 650” 
baş lı ğı al tın da təd bir təş kil olu-
nub. Klub iş çi lə ri nin ha zır la dı ğı 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya lar da 

şairin söz, hik mət zən gin li yi bir 
da ha nü ma yiş et di ri lib.

Cəb ra yıl ra yon MKS-nin 17 
say lı ki tab xa na fi lialın da ke çi ri-
lən “Nə si mi poezi ya sı” möv zu-

lu təd bir də ki tab xa na çı Zi ya fət 
Məm mə do va şairin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da oxu cu-
la ra mə lu mat ve rib. Bil di ri lib ki, 
Nə si mi in san la rı ka mil və azad 
dü şün cə li gör mək is tə yir di. 
Son ra mək təb li oxu cu lar şairin 
qə zəl lə ri ni qi raət edib lər.

Bi lə su var ra yon 11 say lı köç-
kün qə sə bə sin də fəaliy yət 
gös tə rən Cəb ra yıl ra yon Ho-
vus lu kənd klu bu və Ha san-
qay dı kənd ki tab xa na sı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə bö yük 
şairin yu bi le yi mü na si bə ti lə 
təd bir ke çi ri lib. Təd bir çər çi-
və sin də ki tab sər gi si, klub iş-

çi lə ri tə rə fin dən şairin qə zəl-
lə rin dən iba rət ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya təq dim edi lib.

* * *

“Böl gə lər dən böl gə lə rə” 
ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın Bi lə-
su var Re gional Mə də niy yət 
İda rə si üz rə təd bi ri Neft ça la 
şə hə rin də ki Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin qar şı sın da ke çi ri-
lib. Fes ti va lın sər gi his sə sin də 
de ko ra tiv sə nət nü mu nə lə ri, 
rəsm əsər lə ri, yer li sə nət kar-
la rın əl iş lə ri nü ma yiş olu nub. 
Mil li Qəh rə man Xa noğ lan 
Məm mə dov adı na Neft ça la 
ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin 
nəz din də fəaliy yət gös tə rən 
“Cırt dan” kuk la teat rı nın “Ki li-
ma ra sı” ta ma şa sı ba la ca lar 

tə rə fin dən ma raq la qar şı la-
nıb. Fes ti val ça dır la rı nın ət ra-
fın da mil li ge yim li xa nım la rın 
nü ma yiş et dir dik lə ri sac da 
yu xa bi şi ril mə si, yun əyi ril mə-
si, co rab to xun ma sı ki mi mil li 
məişə ti mi zə xas olan ele-
ment lər də diq qət çə kib.

Kon sert proq ra mın da böl-
gə lə rin öz fəaliy yət dər nək lə ri, 
mu si qi və folk lor kol lek tiv lə ri 
çı xış edib. Sa kin lər böl gə lər də 
bu cür ya ra dı cı lıq fes ti val la rı-
nın ke çi ril mə si nin əhə miy yə-
ti ni yük sək qiy mət lən di rə rək, 
təş ki lat çı la ra min nət dar lıq la rı-
nı ifa də edib lər.

Mərhəba, õoş gəldin, åy ruhi-rəvanım, mərhəba!
Åy şəkərləb yari-şirin, laməkanım, mərhəba!

Çün ləbin cami-Cəm oldu nəfõåyi-Ruhülqüdüs,
Åy cəmilim, åy cəmalim, bəhrü kanım, mərhəba!

Könlümə håç səndən özgə nəsnə layiq görmədim,
Surətim, əqlim, üqulim, cismü canım, mərhəba!

Åy mələk surətli dilbər, can fədadır yoluna,
Çün dådin ləhmikə ləhmi, qanə qanım, mərhəba!

Gəldi yarım naz ilə, sordu, Nəsimi, nåcəsən?
Mərhəba, õoş gəldin, åy õırdadəhanım, mərhəba!

***

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam,
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam.

Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çün,
Kəs sözünüvü əbsəm ol, şərhi-bəyana sığmazam.

Kövni-məkandır ayətim, zatidürür bidayətim,
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam.

Kimsə gümanü zənn ilə olmadı həqq ilə biliş,
Həqqi bilən bilir ki, mən zənnü gümana sığmazam.

Surətə baxü mə`nini surət içində tanı kim,
Cism ilə can mənəm, vəli cism ilə cana sığmazam.

Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm,
Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam.

Gənci-nihan mənəm mən uş, eyni-əyan mənəm, mən uş,
Gövhəri-kan mənəm, mən uş, bəhrəvü kana sığmazam.

Gərçi mühiti-əzəməm, adəm adımdır, adəməm,
Tur ilə künfəkan mənəm, mən bu məkana sığmazam.

Can ilə həm cahan mənəm, dəhrilə həm zaman mənəm,
Gör bu lətifəyi ki, mən dəhrü zamanə sığmazam.

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm,
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam.

Zat iləyəm, sifat ilə, gülşəkərəm nabat ilə,
Qədr iləyəm bərat ilə, bəstə dəhana sığmazam.

Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm,
Gör bu odun zəbanəsin, mən bu zəbana sığmazam.

Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm,
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam.

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm,
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam.

Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm,
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam.
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Ö
l kə mi zin di gər re-
gion la rın da ol du ğu 
ki mi, Kür də mir Re-
gional Mə də niy yət 

İda rə si nin əha tə et di yi 
ra yon la rın mə də niy yət 
müəs sis lə rin də də mü-
tə fək kir şair İma dəd din 
Nə si mi nin 650 il lik yu bi le-
yi və “Nə si mi ili” ilə əla qə-
dar Kür də mir də müx tə lif 
təd bir lər təş kil olu nub. 

Kür də mir ra yon Mə də-
niy yət Mər kə zin də “Nə si mi 
ili” çər çi və sin də “Heç kim sə 
Nə si mi sö zü nü kəşf edə bil-
məz...” ad lı qə zəl mü sa bi qə si 
ke çi ri lib. Mü sa bi qə Kür də mir 
Re gional Mə də niy yət İda rə si, 
AMEA N.Gən cə vi adı na Mil li 
Azər bay can Ədə biy ya tı Mu-

ze yi nin Aran re gional fi lialı və 
Kür də mir Ra yon Təh sil Şö bə-
si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ger-
çək lə şib. Təd bir də Mil li Azər-
bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
Aran re gional fi lialı nın mü di ri, 
fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru 
Ya qut Ba ha dur qı zı çı xış edə-
rək Nə si mi nin tə rəq qi pər vər, 
ic ti mai-fəl sə fi ideal lar la zən-
gin ir sin dən, onun ya ra dı cı lı-
ğı nın Azər bay can ədə biy ya tı 
ta ri xin də ye ni mər hə lə təş kil 
et mə sin dən, elə cə də türk dil li 
xalq la rın ədə biy ya tı na tə si-
rin dən da nı şıb. Mü sa bi qə də 

qi raət çi şa gird lə rin çı xış la rı 
din lə ni lib. 

Ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də Mil li Azər-
bay can Ədə biy ya tı Mu-
ze yi nin Aran re gional 
fi lialı ilə bir gə ke çi ri lən 
“Nə si mi sö zü nün qüd-

rə ti” ad lı el mi-prak-
tik konf rans da da 

bö yük söz us-

ta dı nın ya ra dı cı lıq mə ziy yət-
lə rin dən söz açı lıb.

Təd bir də Mil li Azər bay-
can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
şö bə mü di ri, fi lo lo gi ya elm-
lə ri dok to ru, pro fes sor Şə fəq 
Əli bəy li nin “Nə si mi nin fars ca 
“Di van”ının özəl lik lə ri”, AMEA 

Folk lor İns ti tu tu nun apa rı cı el-
mi iş çi si, fi lo lo gi ya üz rə fəl sə-
fə dok to ru Atif İs lam za də nin 
“Nə si mi ya ra dı cı lı ğın da inanc-
lar sis te mi və şairin ədə bi tə sir 
dairə si” möv zu sun da mə ru-
zə lə ri din lə ni lib. Son ra qə zəl 
qi raəti mü sa bi qə si nin qa lib-
lə ri Mil li Azər bay can Ədə biy-
ya tı Mu ze yi nin və Kür də mir 
Re gional Mə də niy yət İda rə si 
və  ra yon Təh sil Şö bə si nin fəx-
ri fər man la rı ilə təl tif edi lib. 

Kür də mir Ta rix-Di yar şü nas-
lıq Mu ze yin də “Nə si mi ili” ilə 
bağ lı sər gi açı lıb. Mu ze yə gə-
lən şa gird lə rə sər gi ilə bağ-
lı mə lu mat ve ri lib, nü ma yiş 
olu nan ki tab lar dan müx tə lif 
şeir lər oxu nub. Mu ze yin el mi 
iş çi lə ri şa gird lə rə Nə si mi ya-

ra dı cı lı ğı haq qın da mə lu mat 
ve rib lər. Bil di ri lib ki, Nə si mi 
hu ma nist, ey ni za man da in-
sa nı ila hi ləş di rən şair dir, həm 
də öz döv rü nün əda lət siz lik-
lə ri nə, Or ta əsr lər ca hil li yi nin 
bü tün tə za hür lə ri nə qar şı cə-
sa rət lə mü ba ri zə apa rıb. Şair 
ina nır dı ki, azad fi kir li, ka mil və 
lə ya qət li in san hər cür məh-
ru miy yə tə, fa na tiz mə və möv-
hu ma ta qa lib gə lə cək. Bü tün 
bun lar la ya na şı, mə həb bət 

və gö zəl li yi vəsf edən şeir lər 
də şairin ya ra dı cı lı ğı nı ma raq lı 
edir.

***
Re gional ida rə nin ta be-

li yin də ki Xo ca vənd ra yon 
Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na 

Sis te mi nin (MKS) Xo ca vənd 
kənd ki tab xa na fi lialı “Nə si-
mi ili” ilə bağ lı təd bir lər təş-
kil edib. Ki tab xa na fi lialı nın 
mü di ri Züm rüd İb ra hi mo va 
Nə si mi nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğı haq qın da ge niş mə lu-
mat ve rib. Təd bir lər də şairin 
ki tab la rın dan iba rət sər gi lər 
ha zır la nıb.

Xo ca vənd ra yon MKS-nin 
Mər kə zi Ki tab xa na sın da və 
Ku ro pat kin kənd ki tab xa na 

fi lialın da Nə si mi nin yu bi le yi-
nə həsr edil miş  sər gi və söh-
bət lər təş kil edi lib. Təd bir lər də 
vur ğu la nıb ki, Nə si mi nin ya ra-
dı cı lı ğı Azər bay can türk cə si nin 
ta ri xi in ki şa fı nı öy rən mək ba-
xı mın dan da müs təs na əhə-
miy yə tə ma lik dir. Xo ca vənd 
ra yon Mə də niy yət evin də 
ke çi ri lən “Nə si mi ya ra dı cı lı ğı” 
möv zu lu təd bir də şairin ide-
ya lar alə min dən söz açı lıb.

***
Bey lə qan ra yon Hey dər 

Əli yev Mər kə zin də “Nə si-
mi dün ya sı” ad lı ədə bi-bə dii 
ge cə təş kil edi lib. Mər kə zin 
di rek to ru Ye ga nə Məm mə-
do va bil di rib ki, Nə si mi nin 
ya ra dı cı lı ğı Şərq xalq la rı nın 
mə də ni sər vət lər xə zi nə sin-
də özü nə məx sus la yiq li yer 
tu tur. Bu ya ra dı cı lıq uzun il-
lər dən bə ri el mi fik rin diq qət 
mər kə zin də dir. Ya rım əsr 
ön cə ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 
öl kə miz də Nə si mi nin 600 il-
lik yu bi le yi ke çi ri lib. Ötən il lər 
ər zin də Nə si mi nin xa ti rə si nin 
əbə di ləş di ril mə si is ti qa mə-
tin də mü hüm ad dım lar atı lıb. 
1973-cü il də çə ki lən “Nə si mi” 
bə dii fil mi Azər bay can ki no 
sə nə ti nin in ci lə rin dən dir. 

Tə biət və hu ma ni tar fən lər 
tə ma yül lü li se yin di rek to ru 

qi raət çi şa gird lə rin çı xış la rı 
din lə ni lib. 

Ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də Mil li Azər-
bay can Ədə biy ya tı Mu-
ze yi nin Aran re gional 
fi lialı ilə bir gə ke çi ri lən 
“Nə si mi sö zü nün qüd-

rə ti” ad lı el mi-prak-
tik konf rans da da 

bö yük söz us-
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Meh man Kə ri mov çı xış edə-
rək Nə si mi nin Azər bay can 
ədə biy ya tı na bö yük töh fə lə-
rin dən da nı şıb. 

Son ra təd bir bə dii his sə 
ilə da vam edib. Mək təb li lə-
rin ifa sın da Nə si mi nin qə-
zəl lə rin dən iba rət “Ca han 
mə nəm” ad lı ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya təq dim edi lib. 
“Nə si mi” bə dii fil min dən fraq-
ment nü ma yiş olu nub.

Bey lə qan ra yon Ni ya zi 
adı na Uşaq mu si qi mək tə bi 
Gənc lər mər kə zin də Nə si mi-
nin 650 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş təd bir ke çi rib. 

***
Fü zu li Döv lət Dram Teat rın-

da Nə si mi nin 650 il lik yu bi-
le yi nə həsr olu nan təd bir də 
ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı-
sı nın müavi ni Gül ba har Ey va-
zo va çı xış edə rək Nə si mi nin 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da da nı şıb. 
Qeyd edib ki, Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin bö yük şairin yu bi le yi 
haq qın da, elə cə də 2019-cu 
ilin Azər bay can da “Nə si mi 
ili” elan edil mə si haq qın da 
sə rən cam la rı ədə biy ya tı mı-
za, mə də niy yə tə olan yük sək 
diq qə tin nü mu nə si dir.

Əh məd bəy li kənd tam or ta 
mək tə bi nin müəl li mi Cə mi lə 
Qən bə ro va şairin zən gin ya-
ra dı cı lı ğın dan da nı şıb. Mək-
təb li lər Nə si mi nin qə zəl lə ri ni 
söy lə yib lər. Fü zu li Döv lət Dram 
Teat rı akt yor la rı nın iş ti ra kı ilə 
gös tə ri lən ədə bi-bə dii kom-
po zi si ya və “Nə si mi” fil min dən 
səh nə lər ma raq la qar şı la nıb.

***
İmiş li ra yon Mə də niy yət 

Mər kə zin də Nə si mi nin 650 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 
bə dii qi raət mü sa bi qə si ke-
çi ri lib. La yi hə YAP ra yon təş ki-
la tı və ra yon Təh sil Şö bə si ilə 

bir gə hə ya ta ke çi ri lib. Mü sa-
bi qə də ra yo nun  ümum təh sil 
mək təb lə rin dən 30-dan çox 
şa gird iş ti rak edib, qa lib lər 
fəx ri fər man və hə diy yə lər lə 
mü ka fat lan dı rı lıb.

İmiş li ra yon Mər kə zi Ki tab-
xa na sınn da isə “Nə si mi ili – 
Nə si mi di li” adı al tın da gənc lər 
ara sın da in tel lek tual oyun la rın 
fi nal mər hə lə si təş kil edi lib. 

***
Mə də niy yət Na zir li yi və re-

gional ida rə lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lən “Böl gə lər dən böl-
gə lə rə” ya ra dı cı lıq fes ti va lı 
çər çi və sin də Kür də mir şə-
hə rin də “Nə si mi ili” ilə bağ lı 
şairin əsər lə rin dən və onun 

haq qın da ki tab lar dan iba rət 
sər gi nü ma yiş olu nub. Mə ra-
sim də ra yon İc ra Ha ki miy yə-
ti nin baş çı sı Cey hun Cə fə rov 
və Kür də mir Re gional Mə-
də niy yət İda rə si nin rəisi El-
man Məm mə dov nü ma yən-
də he yət lə ri ni sa lam la ya raq 
fes ti va lın bu böl gə də ke çi ril-
mə sin dən məm nun luq la rı nı 
bil di rib lər. Mil li ge yim li qız lar 

qo naq la rı şər bət və xon ça-
lar la qar şı la yıb lar. Fes ti va lın 
bə dii his sə sin də re gional ida-
rə lər üz rə folk lor qrup la rı, yer li 
in cə sə nət və bə dii öz fəaliy yət 
kol lek tiv lə ri kon sert proq ra mı 
ilə çı xış edib lər. Mu si qi nöm-
rə lə ri, rəqs lər ta ma şa çı lar tə-
rə fin dən al qış lar la qar şı la nıb.

Arifi-laməkan otuz ikidir,
Sahibi-cismü can otuz ikidir.

Aç könül gözünüvü güzgüyə bax,
Ki yəqin, bigüman otuz ikidir.

Çün üzündür kitab, ayatı
İstiva ilə san otuz ikidir.

Endi İsa, gətirdi şirki-xilaf,
Uştə sahibzaman otuz ikidir.

Sidrətül-müntəhanın əqsamı,
Sayır isən, haman otuz ikidir.

Sənsən ümmül-kitabın əsrarı,
Bil ki, səbül-məsan otuz ikidir.

Vəhyü ilhamü ya nəbiyyü vəli,
Verən, alan əyan otuz ikidir.

Gör Nəsimi ki, surətü mə`ni,
Aşikarü nihan otuz ikidir.

***

Canımı yandırdı şövqün, åy nigarım, qandasan?
Gözlərim nuru, iki aləmdə varım, qandasan?

Bağrımı qan åylədi acı fəraqın, gəl iriş,
Åy ləbi vüslət şərabi-õoşgüvarım, qandasan?

Firqətin õarı məni gör kim, nə məcruh åylədi,
Åy gözü nərgis, həbibi-gülüzarım, qandasan?

Səbrimi yəğmaladı şövqün, qərarım qalmadı,
Åy mənim aramım, åy səbrü qərarım, qandasan?

Åylədi åşqin məni qalõan məlamət tirinə,
Åy gözü, qaşı yåləkli şəhriyarım, qandasan?

Ta üzün şəmindən iraq düşmüşəm, pərvanətək
Yanaram låylü nəhar, åy nurü narım, qandasan?

Səndən ayru könlümün yoõdur vəfalı yarü dust,
Åy cəfasız hüsni-kamil, yariğarım, qandasan?

Dəldi hicranın oõu åşqində yanan bağrımı,
Surətü mə`nidə, åy çapüksüvarım, qandasan?

Zülfünə vårmiş əmanət həq əzəldə sirrini,
Åy əmanətdar, əmini-kirdigarım, qandasan?

Qatı müştaq olmuşam zülfü üzarın buyinə,
Åy üzü gülşən, saçı mişki-tatarım, qandasan?

Badilən göndər saçın buyin mana hər sübhdəm,
Ta ki yandım, kåçdi həddən intizarım, qandasan?

Aşiqin cənnati-ədni şol camalın vəslidir,
Åy şərabi-kövsərim, gåtməz õumarım, qandasan?

Yar üçün hər guşədə min div olur düşmən mana,
Åy səvadi-əzəmü möhkəm həsarım, qandasan?

Çün Nəsimidir bu gün əyyami-åşqin Xosrovu,
Åy şəkərləb, yari-şirinruzigarım, qandasan?
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Or ta əsr lər Azər-
bay can poezi ya-
sı nın in ki şa fı na və 
zən gin ləş mə si nə 

mü hüm töh fə lər ve rən 
mü tə fək kir şair İma-
dəd din Nə si mi nin 650 
il li yi Lən kə ran Re gional 
Mə də niy yət İda rə si nin 
ta be müəs si sə lə rin də də 
çe şid li təd bir lər lə qeyd 
olu nur. 

Lən kə ran şə hər Mə də niy-
yət Mər kə zi nin klub fi lial la rı 
bö yük söz us ta dı nın yu bi le yi 
mü na si bə ti lə teatr laş dı rıl mış 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya lar, 
fo tos tend lər və te ma tik kon-
sert lər təş kil edib. Tür kə kə ran 

kənd Folk lor evi və Vel kənd 
Sə nət kar lıq klu bu nun ya ra dı-
cı kol lek ti vi “Nə si mi” fil min dən 
par ça lar səh nə ləş di rib. Bo-
la di-1 kənd Folk lor, Bo la di-2 
kənd Di yar şü nas lıq klub la rı-
nın ha zır la dı ğı te ma tik kon-
sert lər, Ləj və Haf to ni kənd 
sə nət kar lıq klub la rın da bə dii 
qi raət mü sa bi qə si, Li man şə-
hər Folk lor klu bu və Osa kü çə 
kənd Ya ra dı cı lıq evi nin təq-
dim et di yi ədə bi-bə dii kom-
po zi si ya lar yer li sa kin lər də 
bö yük ma raq do ğu rub.

Lən kə ran MKS-də “Nə si mi 
par laq bir gü nəş dir” ad lı təd-
bir ke çi ri lib. MKS-nin di rek to-

ru Nu ra nə Nə si ro va təd bi ri 
aça raq da hi şairin ədə-
biy yat ta ri xi miz də ye rin-

dən və ro lun dan da nı şıb. 
Lən kə ran Döv lət Uni ver-
si te ti nin müəl li mi, fi lo lo-
gi ya üz rə elm lər dok to ru 
Yə dul la Ağa za də şairin 

hə yat və fəaliy yə ti 
haq qın da söh bət 

açıb. Təd bi-

rin so nun da ki tab xa na nın fəal 
oxu cu la rı, şə hər 5 say lı tam 
or ta mək tə bin şa gird lə ri Nə si-
mi nin şeir lə ri ni səs lən di rib lər. 
Şeir lə rin qi raətin də fərq lə nən 
şa gird lə rə MKS-nin fəx ri fər-
man la rı təq dim olu nub.

***
As ta ra ra yon Ar tu pa kənd Di-

yar şü nas lıq evin də Nə si mi nin 
650 il li yi mü na si bə ti lə ke çi ri lən 
təd bir də ki no re jis sor Hə sən 
Se yid bəy li nin 1973-cü il də çək-
di yi “Nə si mi” bə dii fil mi nü ma yiş 
olu nub. Ko la tan kənd Di yar şü-
nas lıq klu bu və Ko la tan kənd 
ki tab xa na fi lialı Şi yə kə ran kənd 
1 say lı tam or ta mək tə bi nin 
müəl lim və şa gird kol lek ti vi nin 
iş ti ra kı ilə şairin yu bi le yi nə həsr 
olun muş təd bir təş kil edib.

As ta ra ra yon Uşaq mu si-
qi mək tə bin də “Nə si mi ili” ilə 
əla qə dar ke çi ri lən təd bir də 
əv vəl cə şairin hə yat və ya ra-
dı cı lı ğı nı əks et di rən vi deoçarx 
nü ma yiş et di ri lib. Son ra mək-
tə bin müəl lim və şa gird lə ri nin 

ifa sın da şairin qə zəl lə rin dən 
iba rət ədə bi-bə dii kom po zi si-
ya nü ma yiş et di ri lib.

Maş xan kənd Folk lor evin-
də kənd tam or ta mək tə bi nin 
müəl lim və şa gird lə ri nin iş ti ra kı 
ilə “650 il lik Nə si mi çı ra ğı” ad lı 
təd bir ke çi ri lib. Ra yo nun Ki jə-
bə qə sə bə, Şa ha ğac, Pen sər 
kənd folk lor ev lə rin də sər gi lər, 
də yir mi ma sa lar, Lo vayn Sə-
nət kar lıq evi, To ra di, Sən cə rə-
di kənd folk lor ev lə ri də kənd 
mək təb lə ri nin iş ti ra kı ilə ədə bi-
bə dii kom po zi si ya lar ke çi rib lər.

As ta ra ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də fəaliy yət gös tə rən 
rəsm dər nə yi üzv lə ri nin əsər-
lə rin dən iba rət sər gi nü ma-
yiş et di ri lib. Sər gi iş ti rak çı la rı-
na Nə si mi nin poetik dün ya sı 
haq qın da mə lu mat ve ri lib.

Ümum ra yon “Oxu bay-
ra mı”nda və MKS-nin kənd 
ki tab xa na fi lial la rın da da 
mü tə fək kir şairin yu bi le yi ilə 
əla qə dar ki tab sər gi lə ri təş kil 
olu nub.

***
Le rik ra yon Mər kəz ləş di-

ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin 
(MKS) təş ki lat çı lı ğı ilə Nə si mi-
nin 650 il li yi nə həsr olun muş 
təd bir ke çi ri lib. Təd bir də ra-
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı-
nın müavi ni Ar zu Və li məm-

mə do va, zi ya lı lar, mə də niy yət 
müəs si sə lə ri nin kol lek tiv lə ri, 
mək təb li lər iş ti rak edib lər. Qo-
naq lar ön cə “Nə si mi 650” ad lı 
ki tab sər gi si nə ba xıb lar. Le rik 
ra yon Hey dər Əli yev Mər kə-
zi nin di rek to ru Hü sa məd din 
Ab ba sov çı xış edə rək Nə si-
mi poezi ya sı nı se vən lə ri əla-
mət dar yu bi ley mü na si bə ti lə 
təb rik edib. MKS-nin di rek to-
ru Tər xan Fey zi yev bö yük söz 
us ta dı nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da mə lu mat ve rib. Şə-
hər Uşaq in cə sə nət mək tə bi-
nin, Çay rud Mu si qi mək tə bi-
nin, şə hər 1, 2 və 3 say lı tam 
or ta mək təb lə rin şa gird lə ri 
Nə si mi nin qə zəl lə ri ni qi raət 
edib, mu si qi nöm rə lə ri səs-
lən di rib lər. Son da bir qrup fəal 
oxu cu ya MKS tə rə fin dən ki tab 
hə diy yə edi lib.

Le rik ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı (YAP) ra yon təş ki la tı, 
Təh sil şö bə si və Lən kə ran Re-
gional Mə də niy yət İda rə si nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Nə si mi-
nin 650 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş or ta mək təb lə rin XI 
si nif şa gird lə ri ara sın da bə-
dii qi raət mü sa bi qə si ke çi ri-
lib. Mü sa bi qə də ra yo nun 20 
ümum təh sil mək tə bi təm sil 
olu nub. Şa gird lər Nə si mi nin 
qə zəl lə ri ni hə zin mu si qi sə-
da la rı al tın da qi raət edib lər. 

ru Nu ra nə Nə si ro va təd bi ri 
aça raq da hi şairin ədə-
biy yat ta ri xi miz də ye rin-

dən və ro lun dan da nı şıb. 
Lən kə ran Döv lət Uni ver-
si te ti nin müəl li mi, fi lo lo-
gi ya üz rə elm lər dok to ru 
Yə dul la Ağa za də şairin 

hə yat və fəaliy yə ti 
haq qın da söh bət 

açıb. Təd bi-
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Mün sif lə rin qiy mət lən dir mə si 
ilə qa lib lər müəy yən olu nub. 
Mü sa bi qə də ilk 3 ye ri tu tan 
şa gird lər res pub li ka bi rin ci li-
yi nə və si qə qa za nıb lar.

Le rik Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sı Na miq Ba ğı şov adı na 
şə hər 3 say lı or ta mək təb də  
Nə si mi nin yu bi le yi nə həsr 
olun muş sər gi ke çi rib. Sər gi-
də mək təb şa gird lə ri nin şairə 
həsr et dik lə ri rəsm əsər lə ri və 
s. nü ma yiş olu nub. Mək təb-
li lə rin ifa sın da Nə si mi nin qə-
zəl lə ri də səs lən di ri lib.

Mi ka yıl Qa sı mov adı na Bi-
bi yo ni kənd or ta mək tə bin də 
“Nə si mi ili”nə həsr olun muş 
təd bir də ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin Nə si mi nin ya ra dı-
cı lı ğı na gös tər di yi diq qət və 

qay ğı dan söz açı lıb. Qeyd 
edi lib ki, ulu ön də rin tə şəb-
bü sü ilə şairin 600 il lik yu-
bi le yi UNES CO sə viy yə sin də 
qeyd olu nub. Da ha son ra 
şa gird lər şairin qə zəl lə ri ni 
söy lə yib lər. “Nə si mi” fil min-
dən fraq ment lər nü ma yiş 
olu nub.

***
Mə də niy yət Na zir li yi nin 

tə şəb bü sü, re gional ida rə-
lə ri nin iş ti ra kı ilə ger çək lə-
şən “Böl gə lər dən böl gə lə rə” 
ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın Le-
rik şə hə rin də təş kil olu nan 
təd bi ri də sa kin lər tə rə fin-
dən bö yük ma raq la qar şı-
la nıb. Təd bir də “Nə si mi ili” 
ilə əla qə dar ola raq yer li şair 
və ya zı çı la rın əsər lə rin dən 
iba rət ki tab gu şə si qu ru lub. 
Nə si mi ob ra zı can lan dı rı-
la raq qi raət us ta la rı nın ifa-
sın da ədi bin “Mər hə ba” və 
“Ol mu şam” qə zəl lə ri səs-
lən di ri lib. Bö yük şairin ki tab-
la rın dan iba rət sər gi nü ma-
yiş olu nub. 

Fes ti val Le rik ra yon Mə də-
niy yət Mər kə zi nin “Ba har” 
xalq çal ğı alət lə ri an samb lı, 
Mon di gah kənd Folk lor evi-
nin oğ lan lar dan iba rət “Lak-
to” folk lor rəqs qru pu, Cən-

gə mi ran kənd Di yar şü nas lıq 
evi nin qız lar dan iba rət “Bə-
növ şə” folk lor kol lek ti vi nin çı-
xış la rı ilə da vam edib. 

Re gional ida rə lə rin ça dır-
gu şə lə rin də böl gə lə ri mi zin 
zən gin mə də ni ir si, sə nət-
kar lıq nü mu nə lə ri nü ma yiş 
olu nub. Xal ça çı qız la rın ha-
na ar xa sın da il mə vur ma sı, 
co rab to xu ma sı ki mi qə dim 
el sə nə ti ni əya ni şə kil də nü-
ma yiş et dir mə lə ri zi ya rət çi lə ri 
keç miş dövr lə rin ab-ha va sı-
na kök lə yib.

Fes ti val da uzu nö mür lü lər di-
ya rı nın 12 nə fər qo ca man sa ki-
ni də iş ti rak edib. Ra yon rəh bər-
li yi on lar la çay süf rə si ar xa sın da 
sə mi mi söh bət edib, hə diy yə lər 
təq dim olu nub. 

Təd bi rin rəs mi his sə sin də 
ra yo nun ic ra baş çı sı Röv şən 
Ba ğı rov çı xış edə rək fes ti va-
lın qo naq la rı nı sa lam la yıb, 
bu la yi hə nin əhə miy yə tin dən 
söz açıb. İc ra baş çı sı Le rik ra-
yo nu nun mə də ni hə ya tın da 
ak tiv olan mə də niy yət iş çi lə-
ri ni mü ka fat lan dı rıb. 

Ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın kon-
sert his sə sin də re gional ida-
rə lər üz rə folk lor qrup la rı, yer li 
in cə sə nət us ta la rı və bə dii öz-
fəaliy yət kol lek tiv lə ri ma raq lı 
proq ram la çı xış edib lər.

Ey əzəli can ilə cananımız!
Eşqi-rüxündür əbədi şanımız.

Kəbə üzündə bizə, ey Fəzli-həq,
Zülfü rüxün qibləvü imanımız.

Vəchinə yazdı otuz iki hüruf,
Hikmət ilə münşiyi-ərkanımız.

Surəti çün əhsəni-təqvim imiş,
Səndə zühur eylədi sübhanımız.

"Səvvərəkəllahü əla şəklihi"
Üştə nəbinin sözü bürhanımız.

Möminə həq dünyanı zindan dedi,
Möminə çox qalmaya zindanımız.

Uymadı arif sözünə vaizin,
Divə müti olmadı insanımız.

Əvvəlü axırda üzündür, üzün,
Sün`i-xuda, qüdrəti-yəzdanımız.

Kim ki, sücud eyləmədi hüsnünə,
Divi-ləin olduvü şeytanımız.

Can necə tərk eyləsin, ey can, səni,
Çünki canın canısan, ey canımız!

Pərdə üzündən götür, ey surətin
Fəzli-ilahi ilə rəhmanımız.

Eynimə sənsiz tikan oldu cahan,
Qandasan, ey tazə gülüstanımız?

Ta biləsən kim, necədir, ey fəqih,
Adəmi-xaki ilə ehsanımız.

Hüdhüdü Bilqeysə rəsul eylədi,
Naməni göndərdi Süleymanımız.

Cövr ilə yandırdı Nəsimiyi dust,
Həm bu idi dust ilə peymanımız.

***

Şaha, səndən hər nə gəlsə cana xoşdur, yaxşıdır,
Cavidani-eşq üçün canana xoşdur, yaxşıdır.

Hər nə cövr etsən mana səndən könül xoşnud olar,
Həq bilir kim, inciməz fərmana xoşdur, yaxşıdır.

Soydular çıxardılar, başdan ayağa pustumu,
Aşiqəm, ah eyləmən qurbana xoşdur, yaxşıdır.

Həm soyan, həm soyduran zahid mənəm, səndən deyil,
Cümlədə ayinəyəm pünhana xoşdur, yaxşıdır.

Mənsur oldum çün bu gün aləmdə faş oldum sizə,
Mən ənəlhəq söylərəm ürfana xoşdur, yaxşıdır.

Şah yolunda eşq ilən baş verməyən mərdud olur,
Lacərəm, meydan əri mərdana xoşdur, yaxşıdır.

Tənə qılma ey fəqih, zira Nəsimi fəzlinə,
Netəkim, aşiqlərə nişana xoşdur, yaxşıdır.
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B ö yük şair və mü tə-
fək kir İma dəd din 
Nə si mi nin ana dan 
ol ma sı nın 650 il li yi 

və “Nə si mi ili” ilə bağ lı 
Ma sal lı Re gional Mə də-
niy yət İda rə si tə rə fin dən 
təs diq olu nan pla na 
uy ğun ola raq mü va-
fiq ra yon lar üz rə ta be 
müəs si sə lər də müx tə lif 
təd bir lər ke çi ri lib.

Ma sal lı ra yon Mər kə zi Ki-
tab xa na sın da Nə si mi nin 
yu bi le yi ilə əla qə dar sər gi, 
“Nə si mi dün ya poezi ya sı nın 
ka mil nü ma yən də si dir” baş-
lıq lı konf rans, “Da hi Azər-
bay can şairi və mü tə fək ki ri” 
baş lıq la rı al tın da təd bir lər 
təş kil olu nub. 20 say lı Ön-
cə qa la kənd ki tab xa na sı və 

Ə.Məm mə dov adı na kənd 
or ta mək tə bi nin təş ki lat çı-
lı ğı ilə “Əbə diy yət üfüq lə-
rin də doğ muş eşq gü nə şi 
– İma dəd din Nə si mi” ad lı 
konf rans ke çi ri lib. Mək tə bin 
IV-V si nif şa gird lə ri nin Nə si-
mi möv zu sun da çək dik lə ri 
rəsm lər dən iba rət sər gi yə 
ba xış olub. 

Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
fəaliy yət gös tə rən 32 say-
lı ki tab xa na fi lialın da Nə si-
mi nin 650 il li yi ilə əla qə dar 

ke çi ri lən də yir mi ma sa da 
şə hər 2 say lı or ta mək tə-
bin şa gird lə ri nin ifa sın da 

Nə si mi nin qə zəl lə ri nin  
səs lən di ril mə si təd bi rə 
xü su si rəng qa tıb.

Ma sal lı ra yon Mə-
də niy yət Mər kə zin-

də və fi lial la rın da 
şairin yu bi le yi 

ilə əla qə dar 

Xalq teat rı nın ha zır la dı ğı 
kom po zi si ya, də yir mi ma sa, 
bə dii qi raət və rəsm mü sa-
bi qə lə ri ke çi ri lib.      

Ra yon Ta rix-Di yar şü nas-
lıq Mu ze yin də Nə si mi nin 
650 il lik yu bi le yi və 2019-cu 
ilin öl kə miz də “Nə si mi ili” 
elan edil mə si ilə bağ lı bö-
yük şairin xa ti rə gu şə si ya-

ra dı lıb. Gu şə də Nə si mi nin 
ki tab la rı, şairin Hə ləb şə hə-
rin də ki mə za rı nın təs vir lə ri-
nin fo to su rət lə ri və s. yer alır. 
Mu zey də Ər ki van qə sə bə 
Əl van Ba ğı rov adı na 4 say lı 
tam or ta mək tə bin müəl lim 
və yu xa rı si nif şa gird lə ri nin 
iş ti ra kı ilə “Nə si mi ya ra dı cı lı-
ğın da ana di li” möv zu sun da 
təd bir təş kil olu nub. Mu ze yin 

di rek to ru Ən ti qə Ta ğı ye va və 
mək tə bin Azər bay can di li və 
ədə biy yat müəl li mi Se vinc 
Mi ka yı lo va şairin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı, ədə bi di li mi zin 
in ki şa fın da ro lu və s. haq qın-
da söz açıb lar. Şa gird lə rin 
ifa sın da şairin qə zəl lə rin dən 
iba rət kom po zi si ya ma raq la 
qar şı la nıb. 

Ta rix-di yar şü nas lıq mu ze-
yin də da ha bir təd bir Emin li 
kənd Hə bib Sa dı qov adı na 
tam or ta mək tə bin müəl lim 
və 11-ci si nif şa gird lə ri nin iş-
ti ra kı ilə ger çək lə şib. “Nə si-
mi ya ra dı cı lı ğın da ana di li” 
möv zu sun da dərs də Nə si-
mi nin ya şa dı ğı ta ri xi dövr və 
ədə bi-bə dii mü hit, hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı nın müx tə lif as-

pekt lə ri, o cüm lə dən şairin 
ana dil li ya ra dı cı lı ğı və s. 
haq qın da şa gird lə rə ət raf lı 
mə lu mat ve ri lib, möv zu ət-
ra fın da şa gird lə ri ma raq-
lan dı ran sual lar ca vab lan-
dı rı lıb.

Mu zey və Ma sal lı ra yon 
Uşaq-Gənc lər İn ki şaf Mər-
kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 

ilə “Mu zey lər və Nə si mi ir-
si” möv zu sun da təd bir ke-
çi ri lib. Çı xış lar da mü tə fək kir 
şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı, 
şeir lə ri nin bə dii-fəl sə fi məz-
mu nu ba rə də söz açı lıb. 
Uşaq-gənc lər in ki şaf mər-
kə zin də fəaliy yət gös tə rən 
dər nək lə rin üzv lə ri ədə bi-
bə dii kom po zi si ya nü ma yiş 
et di rib lər. 

Qı zı la var kənd Əf qan Mir-
zə yev adı na tam or ta mək-
tə bi nin 7-ci si nif, Qod man 
kənd Cə lal Ka zı mov adı na 
tam or ta mək tə bi nin 6-cı si nif 
şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə də Ta-
rix-di yar şü nas lıq mu ze yin də 
“Nə si mi ya ra dı cı lı ğın da ana 
di li” möv zu sun da təd bir lər 
təş kil olu nub. 

***
Re gional ida rə nin əha tə 

et di yi Yar dım lı ra yon Mər-
kəz ləş di ril miş Ki tab xa na Sis-
te min də “2019-cu il “Nə si mi 
ili”dir”, “Ca ha na sığ ma yan 
Azər bay can şairi”, “İma dəd-
din Nə si mi 650” baş lı ğı al tın-
da təd bir lər  ke çi ri lib. Şairin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı ba rə də 
çı xış lar din lə ni lib. Son da təd-
bir iş ti rak çı la rı möv zu üz rə ki-
tab sər gi si nə ba xıb lar.

Ra yon da kı Uşaq mu si qi 
mək tə bin də Nə si mi nin 650 
il lik yu bi le yi ilə əla qə dar təş kil 
olu nan təd bir də təh sil oca ğı-
nın di rek to ru Zey ni Ək bə rov 
şairin ya ra dı cı lı ğı, onun Azər-
bay can xal qı nın bə dii-fəl sə fi 
fi kir ta ri xin də də rin iz qoy ma sı, 
ana di lin də poezi ya mı zın in ki-
şa fın da müs təs na ro lun dan 
bəhs edib. Mək tə bin müəl li mi 
Za kir Fa zi lov Nə si mi nin qə zəl-
lə ri üs tə mu ğam la rı mız dan 
par ça lar ifa edib.

ke çi ri lən də yir mi ma sa da 
şə hər 2 say lı or ta mək tə-
bin şa gird lə ri nin ifa sın da 

Nə si mi nin qə zəl lə ri nin  
səs lən di ril mə si təd bi rə 
xü su si rəng qa tıb.

Ma sal lı ra yon Mə-
də niy yət Mər kə zin-

də və fi lial la rın da 
şairin yu bi le yi 

ilə əla qə dar 
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Yar dım lı ra yo nu nun Os ta yır 
kənd or ta mək tə bi və kənd ki-
tab xa na fi lialı nın bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə “İma dəd din Nə si mi 
650” möv zu sun da təd bir ke-
çi ri lib. Təh sil oca ğı nın müəl-
lim lə ri və ki tab xa na fi lialı nın 
mü di ri El za Qur ba no va Nə si-
mi ya ra dı cı lı ğı ba rə də şa gird-
lə rə ət raf lı mə lu mat ve rib lər. 
Qeyd olu nub ki, mü tə fək kir 
şair Azər bay can klas sik ədə-
biy ya tı nın gör kəm li nü ma-
yən də si ol sa da, no va tor lu-
ğu ilə se çi lib, ədə biy ya tı mı zı 
dil-üs lub və janr ba xı mın dan 
zən gin ləş di rib. Çı xış lar dan 
son ra təd bir iş ti rak çı la rı sər-
gi yə ba xıb lar.

MKS-nin 42 say lı Ura kə ran 
kənd ki tab xa na sın da və ra-
yon Mə də niy yət Mər kə zi nin 
kənd də ki 3 say lı Folk lor klu-
bun da da Nə si mi nin 650 il li yi 
ilə əla qə dar təd bir ke çi ri lib. 

Təd bir iş ti rak çı la rı Nə si mi nin 
əsər lə rin dən iba rət sər gi ilə 
ta nış olub lar.

***
Cə li la bad ra yon MKS-də 

“Həqq mə nəm” möv zu sun-
da təş kil olu nan təd bir də 
ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
mə sul iş çi si Va rid Əs gə rov, 
Azər bay can Döv lət Pe da qo ji 
Uni ver si te ti Cə li la bad fi lialı nın 
müəl li mi To fiq İs gən də rov, 
Gənc lər və id man ida rə si nin 
rəisi El çin Hü sey nov, ra yon 
Mə də niy yət mər kə zi nin di-
rek to ru Ra mil İb ra hi mov və 
di gər qo naq lar, tə lə bə və şa-
gird lər iş ti rak edib lər. 

Əv vəl cə Nə si mi nin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı na həsr olu nan 
slayd nü ma yiş et di ri lib, şairin 
şeir lə ri səs lən di ri lib. Mək təb-
li lə rin ifa sın da “Nə si mi” bə dii 
fil min dən səh nə cik təq dim 
olu nub. Da ha son ra bö yük 
şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da çı xış lar din lə nib.

Cə li la bad ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də Nə si mi nin 
650 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə 
də yir mi ma sa ke çi ri lib. Şairin 
zən gin ir si  ba rə də çı xış lar 
din lə nil dik dən son ra təd bir 
iş ti rak çı la rı mər kə zin film ota-
ğın da “Nə si mi” bə dii fil mi ni 
iz lə yib lər. 

Ra yon Uşaq in cə sə nət 
mək tə bin də “İma dəd din 
Nə si mi” baş lı ğı al tın da ke-
çi ri lən təd bir də gör kəm li 
söz us ta dı nın Azər bay can 
poezi ya sı na ver di yi bö yük 
töh fə lər dən da nı şı lıb, qə zəl-
lə ri səs lən di ri lib.

***
Mə də niy yət Na zir li yi nin 

təş ki lat çı lı ğı və re gional ida-

rə lə rin iş ti ra kı ilə ke çi ri lən 
“Böl gə lər dən böl gə lə rə” ya-
ra dı cı lıq fes ti va lı nın Ma sal-
lı da ger çək lə şən təd bi rin də 
“Nə si mi ili” ilə əla qə dar şairin 
əsər lə ri və haq qın da ya zı lan 
ki tab lar dan iba rət sər gi nü-
ma yiş olu nub.

Ma sal lı “ASAN Xid mət” 
Mər kə zi nin qar şı sın da qu-
ru lan re gional mə də niy yət 
ida rə lə ri nin sər gi-ça dır la rı 
ma raq la qar şı la nıb. Ça dır-
eks po zi si ya lar da kı xalq sə-
nət kar lı ğı növ lə ri, o cüm lə dən 
mis gər lik, du lus çu luq, hə-
sir çi lik, ağac üzə rin də bə dii 
oy ma, bə dii tik mə, to xu cu luq 
nü mu nə lə ri, su ve nir lər, rəsm 
əsər lə ri, kə la ğa yı və xal ça lar 
öl kə mi zin böl gə lə ri nin mə-
də ni irs zən gin li yi ni nü ma yiş 
et di rib.

Fes ti va lın bə dii his sə sin də 
hər bir re gional ida rə üz rə 
folk lor qrup la rı, yer li in cə-
sə nət və bə dii öz fəaliy yət 
kol lek tiv lə ri kon sert proq ra-
mı ilə çı xış edib lər. Təq dim 
olu nan rən ga rəng mu si qi 
nöm rə lə ri, o cüm lə dən Ma-
sal lı nın “Ha lay” folk lor kol-
lek ti vi nin rəqs nü mu nə lə ri 
ta ma şa çı lar tə rə fin dən al-
qış lar la qar şı la nıb. Qo naq-
la ra cə nub ku li na ri ya sı nın 
lə ziz təam la rı da təq dim 
olu nub.

Mən ki dərvişəm, fəqirəm, padişahi-aləməm,
Ruhi-birəngəm, əgərçi rəngə girdim, adəməm.

Şeş cəhətdən çar ənasirdir məni faş eyləyən,
Yoxsa mən gəncineyi-vəhdətdə nuri-əbhəməm.

Aləmül-qeybin süfatı məndən oldu aşikar,
Ey bəsirətsiz, məni gör kim, nə zati-əzəməm.

Söyləyən həqdir mənim dilimdə hərdəm, yoxsa mən,
Çar ənasirdən mürəkkəb bilisanü əbkəməm.

Ümmühat ilən nə var abaya olmasa xələl,
Aləmi təhqiqə baxsan cümləsindən əqdəməm.

Cənnəti-firdövs üçün bir ləhzə qəmgin olmazam,
Talibi-didari-yaram, şadimanam, xürrəməm.

Ey Nəsimi, çünki iş təqdir əlindən işlənir,
Fariğəm dünyadavü üqbada qəmdən, biqəməm.

***
Ey qəflətin meyindən məstü xərabü heyran,
Gər həqqi tanımışsan, qanı dəlilü bürhan?

Nəfsi-xəbisə uymaq nadanların işidir,
İşin nədir gör axır, fikr eylə, olma nadan?

Çün hər nə kim, əkərsən, anı biçərsən axır,
Dünyada əkmə anı kim, adı oldu üsyan.

Tərk eylə səyyiatı, saleh əməl qazan kim,
Kanın cəzası həqdən həm lütf imiş, həm ehsan.

Əyyamını həyatın badi-həvaya vermə
Kim, itirən həyatı üqbadadır peşiman.

Müflis ticarət eylər sərmayəsiz və leykin,
Səyi əbəsdir anın, sevdası cümlə xüsran.

Naqis vücuda çün kim, nöqsan gəlir həmişə,
Cəhd eylə kamil ol kim, gəlməz kamala nöqsan.

Dünyayi-dun qəmindən sayru olub sararma,
Aləmdə kimsə çün kim, bulmaz bu dərdə dərman.

Hirsü həsəd sifatın tərk eylə, ayrıl andan,
Neçin kim, ol sifətdən nacidir ayrılan can.

Çün əscədu buyurdu adəm qatında həq, gəl
Həqqin xitabına uy, qıl səcdə, olma şeytan!

Divin libasını qo, Xızr ilə yoldaş ol kim,
Zülmətdə zahir olmaz heyvana abi-heyvan.

Həqqin rizasın istə, qüfranə qabil ol kim,
Şol uca qədrü bəxtin kəsbi degildir asan.

Olmazsa mülkü malın, andan nə qəm, nə qüssə,
Övladi-təyyibinsən, həm adəmü həm insan.

Əbd olma, ey Nəsimi, fani cahana çün kim,
İmanü din içində sənsən əmirü sultan.
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Ö
l kə mi zin di gər böl-
gə lə rin də ol du ğu 
ki mi, Sa bi ra bad 
Re gional Mə də niy-

yət İda rə si nin əha tə et di yi 
şə hər və ra yon lar da da 
“Nə si mi ili” və bö yük 
şairin ana dan ol ma sı nın 
650 il li yi ilə əla qə dar mə-
də niy yət müəs si sə lə rin də 
sil si lə təd bir lər ke çi ri lir.

Sa bi ra bad ra yon Mə də niy-
yət Mər kə zin də təş kil olu nan 
sər gi də rəsm dər nə yi şa gird-
lə ri nin İma dəd din Nə si mi 
ob ra zı nı təs vir edən əl iş lə-
ri, şairin müx tə lif il lər də çap 
olun muş qə zəl lə ri, 1973-cü 
il də nəşr olun muş fars ca di-
va nı, türk cə di va nı nın əl yaz-
ma nüs xə si, şairin Su ri ya nın 
Hə ləb şə hə rin də ki qəb ri nin 
fo to su və s. nü ma yiş olu nub. 
Kənd mə də niy yət müəs si sə-
lə rin də ke çi ri lən təd bir lər də 
gör kəm li şairin Azər bay can 
ədə biy ya tın da ye ri, elə cə 
də ulu ön dər Hey dər Əli ye-
vin bö yük söz sə nət ka rı nın 
şəx siy yə ti nə və ya ra dı cı lı ğı-
na gös tər di yi diq qət və qay-
ğı dan da nı şıb lar. Mər kə zin 
nəz din də fəaliy yət gös tə rən 
bə dii qi raət dər nə yi üzv lə ri-
nin ifa sın da şairin qə zəl lə ri 
səs lən di ri lib.

Mər kə zi ki tab xa na da və ki-
tab xa na fi lial la rın da “Nə si mi 
ili” çər çi və sin də sər gi lər, mə-
lu mat saat la rı təş kil olu nub. 
Ey ni za man da təd ris ocaq-
la rın da, ida rə və müəs si sə-
lər də Nə si mi ir si nin təb li ği 
məq sə di lə mə lu mat lan dı rı cı 
söh bət lər apa rı lıb. 

Mər kə zi ki tab xa na nın təş-
ki lat çı lı ğı ilə ra yo nun ümum-
təh sil mək təb lə rin də Nə si mi-
nin 650 il li yi ilə əla qə dar şeir 
qi raəti mü sa bi qə si ke çi ri lib. 

Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
də bö yük şairin yu bi le yi qeyd 
olu nub. Sa bi ra bad Döv lət 

İq ti sad Kol le ci, M.Ə.Sa bir 
adı na 1 say lı şə hər ki-
tab xa na sı ilə bir gə təş kil 

olu nan təd bir də qo naq-
lar mər kə zin fo ye sin də 
mü tə fək kir şairə həsr 
olun muş fo to və ki tab-
lar dan iba rət sər gi ilə 

ta nış olub lar. Mər-
kə zin di rek to ru 

Rə na Ha cı-

za də çı xış edə rək ümum-
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə Nə si mi nin 600 
il lik yu bi le yi nin UNES CO sə-
viy yə sin də qeyd olun du ğu-

nu diq qə tə çat dı rıb. Kol le cin 
müəl li mi Səidə Hü sey no va 
İ.Nə si mi nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğı haq qın da mə lu mat ver-
dik dən son ra tə lə bə lər bə dii 
kom po zi si ya ilə çı xış edib lər. 
Son da mər kə zin 3D ki no za-
lın da “Nə si mi” fil mi nü ma yiş 
olu nub.

Sa bi ra bad Ra yon Ta rix-Di-
yar şü nas lıq Mu ze yi S.Vur ğun 
adı na 3 say lı tam or ta mək-
təb də “Nə si mi 650” möv zu-
sun da poezi ya saatı ke çi rib. 
Ü.Ha cı bəy li adı na Uşaq mu si-

qi mək tə bi isə M.Müş fiq adı na 
tam or ta mək təb də Nə si mi nin 
650 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə 
kon sert təş kil edib. 

***

Şir van Şə hər Ta rix-Di yar şü-
nas lıq Mu ze yi M.İs railov adı-
na 18 nöm rə li mək təb-li sey də 
“Nə si mi dün ya sı” möv zu sun-
da ədə biy yat dər si təş kil edib. 
Şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da söh bət açı lıb, şa-
gird lər Nə si mi nin qə zəl lə ri ni 
səs lən di rib, “Nə si mi” fil min-
dən fraq ment lər iz lə yib lər. 

Şir van şə hər Mə də niy yət 
Mər kə zi “Də də Qor qud” və 
“Aran” klub la rı ilə bir lik də Gənc-
lər evin də “Hüs nü ca mal, əq li 
ka mal” ad lı də yir mi ma sa təş kil 

edib. Təd bir də Nə si mi ya ra dı cı-
lı ğı nın poetik zən gin lik lə rin dən 
da nı şı lıb, şairin əsər lə ri nin Ya-
xın Şərq və Or ta Asi ya da ge niş 
ya yıl dı ğı diq qə tə çat dı rı lıb. 

Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
təş kil olu nan “Zər rə mə nəm, 
gü nəş mə nəm” ad lı təd bir də 
Nə si mi nin hə yat və ya ra dı cı-
lı ğı haq qın da ət raf lı mə lu mat 
ve ri lib. Mər kə zin əmək daş-
la rı və 21 say lı or ta mək tə bin 
şa gird lə ri şairin qə zəl lə ri ni 
oxu yub lar. Uşaq mu si qi mək-
tə bi nin müəl lim və şa gird lə ri-
nin şairin qə zəl lə ri üs tə ifa 
et dik lə ri mu si qi lər ma raq la 
qar şı la nıb.

Şir van şə hər MKS tə rə fin-
dən “Mü ta liə həf tə si” çər çi-

və sin də Nə si mi nin yu bi le yi 
mü na si bə ti lə şə hər ümum-
təh sil mək təb lə rin də təd bir lər 
ke çi ri lib. Şairin ki tab la rı, elə cə 
də onun haq qın da ya zıl mış 
ədə biy yat lar, qə zet və jur nal-
lar dan iba rət sər gi lər təş kil 
olu nub. 

Şir van Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sı tə rə fin dən “Nə si mi ili”nə 
töh fə ola raq şə hər də fəaliy yət 
gös tə rən hə vəs kar de ko ra-
tiv-tət bi qi sə nət us ta la rı nın əl 
iş lə rin dən iba rət sər gi təş kil 
edi lib. Sər gi də 6 tət bi qi sə nət 
us ta sı nın 40-dan çox əl işi yer 
alıb. Müx tə lif nə ba ti və hən-
də si or na ment lər lə iş lən miş 
de ko ra tiv bə zək əş ya la rı ma-
raq la qar şı la nıb.

Şir van şə hər Uşaq mu si qi 
mək tə bin də “Nə si mi dün ya-
sı” ad lı ədə bi-bə dii kom po-
zi si ya təş kil olu nub. Şa gird lər 
şairin əsər lə ri ni qi raət edib-
lər. “Nə si mi” fil mi əsa sın da 
ha zır la nan səh nə cik lər al qış-
lar la qar şı la nıb. Xa nən də lik 
sin fi nin müəl li mi İr şad İbi şov 
Nə si mi qə zəl lə ri üs tün də 
mu ğam par ça la rı ifa edib. 

***
Saat lı ra yon Hey dər Əli-

yev Mər kə zin də “Nə si mi ili” 
çər çi və sin də də yir mi ma-
sa təş kil olu nub. Ra yon da-
kı Pe şə li se yi nin müəl lim və 

İq ti sad Kol le ci, M.Ə.Sa bir 
adı na 1 say lı şə hər ki-
tab xa na sı ilə bir gə təş kil 

olu nan təd bir də qo naq-
lar mər kə zin fo ye sin də 
mü tə fək kir şairə həsr 
olun muş fo to və ki tab-
lar dan iba rət sər gi ilə 

ta nış olub lar. Mər-
kə zin di rek to ru 

Rə na Ha cı-
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şa gird lə ri nin də iş ti rak et di yi 
təd bir də fi lo lo gi ya üz rə elm-
lər dok to ru Şöh rət Bə də lov 
çı xış edə rək bö yük söz us ta-
dı haq qın da ge niş mə lu mat 

ve rib, şairin ya ra dı cı lı ğı nın 
özü nə məx sus xü su siy yət lə-
rin dən söz açıb.

Saat lı Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sın da ra yon Pe şə li se yi nin 
müəl lim və tə lə bə kol lek ti vi-
nin iş ti ra kı ilə ke çi ri lən də yir mi 
ma sa da Nə si mi nin Azər bay-
can ədə biy ya tı na töh fə lə rin-
dən söz açı lıb.

Ra yon MKS-nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə Nə si mi nin 650 il lik 
yu bi le yi lə əla qə dar mək təb-
li lər ara sın da bə dii qi raət 
mü sa bi qə si ke çi ri lib. Hey dər 
Əli yev Mər kə zi və Mər kə zi ki-
tab xa na nın bir gə təş kil et di yi 
ədə bi-bə dii ge cə də təh sil, 
mə də niy yət iş çi lə ri, zi ya lı lar 
və mək təb li lər iş ti rak edib. İş-
ti rak çı lar Mər kə zi ki tab xa na 
əmək daş la rı nın ha zır la dı ğı 
sər gi ilə də ta nış olub lar. 

***
“Nə si mi ili” ilə əla qə dar 

Ha cı qa bul ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də, Mər kə-
zi ki tab xa na və fi lial la rın da, 
Mə də niy yət mər kə zi, kənd 
mə də niy yət ev lə ri və klub lar-

da, Ta rix-di yar şü nas lıq mu-
ze yin də, Uşaq mu si qi mək-
tə bin də mü tə fək kir şairin 650 
il li yi nə həsr olun muş sil si lə 
təd bir lər ke çi ri lib.

Ha cı qa bul ra yon MKS-nin 
1 say lı şə hər ki tab xa na fi lialı 
V.Qu li yev adı na 6 say lı tam 
or ta mək təb lə bir gə, Mər kə-
zi ki tab xa na nın Uşaq şö bə-
si və şə hər 9 say lı ki tab xa na 
fi lialı ilə bir gə də yir mi ma sa 
və sər gi lər təş kil edib lər. 24 
say lı şə hər ki tab xa na fi lialı 
tə rə fin dən “Nə si mi poezi ya-
sı – ka mil lik zir və si”, Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də “Əbə diy-
yət üfüq lə rin də doğ muş eşq 
gü nə şi” ad lı ay lıq bül le ten, 
“Nə si mi 650” ad lı fo to gu şə-

si ha zır la nıb, “Nə si mi” bə dii 
fil mi nin nü ma yi şi təş kil edi-
lib. 

***
“Böl gə lər dən böl gə lə rə” 

ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın Saat-
lı da ger çək lə şən təd bi rin də 
Sa bi ra bad ra yon Mər kə zi 
Ki tab xa na sı tə rə fin dən İ.Nə-
si mi nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı-
nı əks et di rən fo to və ki tab-
lar dan iba rət sər gi təq dim 
olu nub. Fes ti va la rəng qa tan 
an lar dan bi ri də Sa bi ra bad 
Re gional Mə də niy yət İda rə-
si nin ta be li yin də olan Saat lı 
ra yo nu nun “Mu ğan” inst ru-
men tal an samb lı nın çı xı şı, 
ra yo nun Nə si mi kənd kənd 
Folk lor evi nin “Adı gün” türk 

xalq folk lor kol lek ti vi nin təq-
dim et di yi rəqs nü mu nə lə ri 
olub. Sa bi ra bad ra yon Mə-
də niy yət Mər kə zi nin Hə-
şim xan lı kənd Mə də niy yət 
evi nin “Cən ga vər” pəh lə-
van lar qru pu nun çı xı şı bö yük 
ma raq do ğu rub. Re gional 
mə də niy yət ida rə lə ri nin öz-
fəaliy yət kol lek tiv lə ri, folk lor 
və rəqs qrup la rı nın çı xış la-
rı, mü ğən ni lər tə rə fin dən 
ifa olu nan bəs tə kar və xalq 
mah nı la rı iz lə yi ci lə rə xoş əh-
val bəxş edib.

Şol şəmi gör ki, nuruna pərvanəyəm yenə,
Baş oynamaqda yoluna mərdanəyəm yenə.

Saqi, ləbindən əsrəmiş əvvəl qədəhdən uş,
Məstanə gözlərin kimi məstanəyəm yenə.

Qalu bəlada kuyi-xərabat idi yerim,
Şol mənidən mücaviri-meyxanəyəm yenə.

Bəzmi-əzəldə həmnəfəsim gərçi cam idi,
Şükr eylərəm ki, həmdəmi-peymanəyəm yenə.

Ey bilməyən bu cani-əzizin həqiqətin,
Canı bilənə sor ki, nə cananəyəm yenə.

Eşqində ay camalilə əfsanə, filməsəl,
Xəlqin dilində gör ki, nə əfsanəyəm yenə.

Əndişənin imarətini qılmışam xərab,
Şol gənci-binəhayətə viranəyəm yenə.

Yarəb, nə sehr edər şu pərişəklü şivə kim,
Zəncir-cədi-zülfünə divanəyəm yenə.

Ey gövhərin bahasını, miqdarını bilən,
Əsdaf içində gör ki, nə dürdanəyəm yenə.

Üzündə, ey sənəm, görəli zülfü xalını,
Dami-bəlada danə kimi danəyəm yenə.

Kəşf eylədi Nəsimi dəhanın rümuzunu,
Müftahi-qeybə gör ki, nə dəndanəyəm yenə.

***
Əgərçi candasan, candan nihansan,
Degilsən candan ayrı, bəlkə cansan.

Kişi verməz nişan səndən əgərçi,
Yerü gög dopdolu külli nişansan.

Necə gizlədəyim məndən səni kim,
Nəyə kim baxıram, andan əyansan.

Xəcil eylər rüxün hüsn ilə ayı,
Məgər sən fitneyi-axırzamansan?

Ərəb nitqi dutulmuşdur dilindən,
Səni kimdir deyən kim, türkmansan?

Canı tərh eylədim, bezdim cahandan,
Səni bildim ki, can ilə cahansan.

Görən sənsən, görünən sən gözümdə,
Nə var söyləmisən, külli lisansan.

Həqiqət, vəhyi-mütləqdir bu sözlər,
Bu sözü bil kim, andan tərcümansan.

Ətəgin silk, əlin çək kün-fəkandan,
Nə axır zübdeyi-kövnü məkansan.

Nəsimi, çün bu gün dövran sənindir,
Cahanda xosrovi-sahibzamansan.
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Gör kəm li şair, mü-
tə fək kir İma dəd din 
Nə si mi nin ya ra dı cı-
lı ğı klas sik Azər bay-

can ədə biy ya tın da xü su si 
mər hə lə təş kil edir.

Qüd rət li söz us ta dı Azər-
bay can di lin də di van ya rat-
maq ənə nə si nin ye ni cə baş-
la dı ğı bir dövr də poezi ya mı za 
li rik-fəl sə fi ça lar lar bəxş edə-
rək ədə bi mü hit də no va tor 
şair ki mi məş hur la şıb. Nə si-
mi dün ya poezi ya sı nın ka mil 
nü mu nə lə ri sı ra sın da diq qə-
tə la yiq yer tu tan əsər lə rin də 
in sa nın əzə mə ti ni, in sa ni mə-
həb bə ti və şəx siy yə tin azad lı-
ğı nı tə rən nüm edib.

Al tı əsr ya şı olan Nə si mi 
şe riy yə ti bu gün də ide ya-
sə nət kar lıq xü su siy yət lə ri 
ilə öz ak tual lı ğı nı qo ru yur, 

bə şə ri ideal la rın da şı yı cı sı 
ola raq qə bul edi lir. Şairin 
də rin fəl sə fi gö rüş lə ri və 
yük sək poetik dil lə ifa də 
edil di yin dən ge niş çev rə-
lər də ta nı nıb. Onun ədə-
bi tə si ri doğ ma və tə ni ilə 
məh dud laş mır. Nə si mi 
şeiri nin səs-so ra ğı Ya xın 
Şərq, Ana do lu və Or ta Asi-
ya da eşi di lib. 

Öl kə miz də Nə si mi ir si nə 
xü su si ma raq var. Əsər lə ri 
də fə lər lə çap olu nub və təd-

qi qat ob yek ti nə çev ri lib. 
Son il lər şairin ya ra dı cı lı ğı 
öy rə nil mə si təb li ği is ti qa-

mə tin də mü hüm la yi-
hə lər hə ya ta ke çi ri lib.

Döv lət baş çı sı nın sə-
rən ca mı ilə Nə si mi nin 
650 il li yi yük sək sə-

viy yə də qeyd olu-
nur. “Nə si mi ili” 

çər çi və sin də 

öl kə miz də və xa ric də müx-
tə lif səp ki li təd bir lər ke çi ri lir. 
Şəm kir Re gional Mə də niy yət 
İda rə si nin əha tə et di yi Şəm-
kir, Gə də bəy, Daş kə sən və 
Göy göl ra yon mə də niy yət 
müəs si sə lə rin də də Nə si-
mi nin 650 il li yi mü na si bə ti-
lə təd bir lər ke çi ri lib. Mə də-
niy yət mər kə zi və fi lial lar da 

şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın 
əks olun du ğu bə dii kom po-
zi si ya lar gös tə ri lib, ki tab xa-
na lar da sər gi lər təş kil edi lib. 
Də yir mi ma sa lar da Nə si mi 
ya ra dı cı lı ğın dan söz açı lıb, 
şairin Azər bay can ədə bi di-
li nin in ki şa fı na ver di yi töh fə-
lər dən da nı şı lıb. 

Şəm kir Gənc lə rin İn ki şaf 
və Kar ye ra Mər kə zi “Nə si mi 

ili”nə həsr olun muş re gional 
in tel lek tual ya rış ke çi rib. Ya-
rış da Şəm kir, Qa zax, Ağs ta-
fa, To vuz, Gə də bəy, Göy göl, 
Sa mux və Daş kə sən ra yon-
la rı nın ko man da la rı iş ti rak 
edib lər. Mü sa bi qə də Qa zax 
ra yon ko man da sı qa lib gə lib.

***

Daş kə sən ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də Nə si mi nin 
650 il lik yu bi le yi ilə əla qə dar 
sər gi təş kil olu nub. Sər gi də 
Nə si mi nin hə yat və ya ra dı cı-
lı ğı nın əks olun du ğu nəşr lər 
nü ma yiş et di ri lib. 

“Mu zey lər və Nə si mi ir si” 
la yi hə si üz rə təş kil edi lən mu-
zey həf tə sin də Uşaq-gənc lər 
in ki şaf mər kə zi nin şa gird lə ri 

Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
eks kur si ya da olub lar. Şa gird-
lər “Nə si mi 650” ad lı sər gi yə 
də ba xıb lar. Bil di ri lib ki, mək-
təb li lə rin ta ri xi-mə də ni yad-
da şın sax lanc ye ri olan mu-
zey lə ri zi ya rət et mə si on la rın 
yad da şın da si lin məz iz lər bu-
ra xır, doğ ma xal qın də yər lə ri 
haq qın da bil gi qa za nır lar. 

Ra yo nun Alu nit dağ qə-
sə bə mək tə bi nin şa gird lə ri 
də Mu zey lər və Nə si mi ir si” 
proq ra mı çər çi və sin də Hey-
dər Əli yev Mər kə zi ni zi ya rət 
edib lər.

Daş kə sən ra yon Mə də niy-
yət Mər kə zin də bö yük Azər-
bay can şairi İma dəd din Nə-
si mi nin 650 il lik yu bi le yi ilə 
bağ lı sər gi və təd bir ke çi ri lib. 

Təd bir də da hi mü tə fək ki rin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı ba rə də 
ge niş mə ru zə edil di, “Nə si mi” 
fil min dən par ça lar nü ma-
yiş olu nub. Mək təb li lər da hi 
şairin qə zəl lə ri ni söy lə yib lər.

Daş kə sən ra yon Mər kəz-
ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te-
min də (MKS) “Nə si mi sö zü-
nün sir ri” baş lı ğı al tın da şeir 
saatı və da hi şairin ki tab la rın-
dan iba rət sər gi təş kil olu nub. 
Ki tab xa na nın fəal oxu cu la rı 
şairin qə zəl lə ri söy lə yib lər.

Daş kə sən şə hər İ.Nə si mi 
adı na 1 say lı tam or ta mək-
təb də “Nə si mi ili”nə həsr 
olun muş re gional mək təb 
çem piona tı ke çi ri lib. Ra yon 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
8-10-cu si nif şa gird lə ri ara-
sın da ger çək lə şən mü sa-
bi qə də 13 ko man da zo na 
tu ru na və si qə qa zan maq uğ-
run da mü ba ri zə apa rıb.

Ya rış da İ.Nə si mi adı na 1 
say lı tam or ta mək tə bin ko-
man da sı I, A.Mür sə lov adı na 
2 say lı tam or ta mək tə bin ko-
man da sı II, Quş çu kənd Ə.İs-
ma yı lov adı na kənd tam or ta 
mək tə bin təm sil çi lə ri isə III 
ye rə la yiq gö rü lüb.

Daş kə sən şə hə rin də açıq 
ha va da Nə si mi nin ki tab la rın-
dan iba rət sər gi təş kil edi lib. 
Sər gi zi ya rət çi lə ri nə nəşr lər 
haq qın da mə lu mat ve ri lib. 

qi qat ob yek ti nə çev ri lib. 
Son il lər şairin ya ra dı cı lı ğı 
öy rə nil mə si təb li ği is ti qa-

mə tin də mü hüm la yi-
hə lər hə ya ta ke çi ri lib.

Döv lət baş çı sı nın sə-
rən ca mı ilə Nə si mi nin 
650 il li yi yük sək sə-

viy yə də qeyd olu-
nur. “Nə si mi ili” 

çər çi və sin də 
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***
Göy göl ra yon Ha cı mə lik 

şə hər tip li qə sə bə 2 nöm rə-
li tam or ta mək tə bin də Nə-
si mi nin 650 il lik yu bi le yi ilə 
əla qə dar təd bir ke çi ri lib. Təd-
bir şa gird lər də mü ta liə vər-
diş lə ri nin in ki şaf et di ril mə si, 
Nə si mi ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
mək təb li lə rə mə lu mat ve ril-
mə si məq sə di lə təş kil olu-
nub. Çı xış edən lər bil di rib lər 
ki, Nə si mi Azər bay can xal qı-
nın ümum bə şər mə də niy yə-
ti nə bəxş et di yi qüd rət li söz 
us ta la rın dan dır. Ka mil in san 
Nə si mi nin nə zə rin də ali mər-
tə bə də qə rar la şıb. Çün ki ka-
mil in san bü tün mən fi lik lə rə 
qa pı bağ la yan in san dır və o, 
cə miy yə tin in ki şa fı na, mü na-
si bət lə rin nor mal ahən gi nə 
xə ləl gə tir məz. 

Son da şa gird lər müx tə lif 
səh nə cik lər nü ma yiş et di rib, 
şairin poezi ya sın dan ör nək-
lər səs lən di rib lər. Göy göl 
ra yon MKS-nin Ha ça qa ya 
kənd ki tab xa na fi lialın da 
mü tə fək kir şairin 650 il li yi nə 
həsr olun muş təd bir ke çi ri-
lib. Təd bir iş ti rak çı la rı “Nə si-
mi 650” ad lı ki tab sər gi si nə 
ba xıb lar. 

Na dil kənd ki tab xa na fi-
lialı kənd or ta mək tə bi ilə 
bir lik də “Nə si mi 650” baş lı ğı 
al tın da təd bir ke çi rib. Fi lialın 
mü di ri G.Hə sə no va Nə si-
mi ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
mə lu mat ver dik dən son ra 
mək təb li lə rin ha zır la dıq la-
rı ədə bi-bə dii kom po zi si ya 
təq dim edi lib. Son da təd bir 
iş ti rak çı la rı ki tab sər gi si nə 
ba xıb lar.

Ra yo nun Bal çı lı kənd 1 
nöm rə li tam or ta mək tə bin də 
də Nə si mi nin yu bi le yi ilə əla-
qə dar təd bir ke çi ri lib.

***
Mə də niy yət Na zir li yi nin tə-

şəb bü sü və re gional ida rə-
lə rin iş ti ra kı ilə ger çək lə şən 
“Böl gə lər dən böl gə lə rə” ya-
ra dı cı lıq fes ti va lı çər çi və sin-
də Şəm kir şə hə rin də ke çi ril-

miş təd bir də “Nə si mi ili” elan 
edil mə si ilə əla qə dar şairin 
əsər lə rin dən və haq qın da 
ya zıl mış ki tab və mo noq ra-
fi ya lar dan, müx tə lif nəşr nü-
mu nə lə rin dən iba rət gu şə 
təq dim olu nub. Zi ya rət çi lə rə 
Nə si mi nin söz dün ya sı haq-
qın da mə lu mat ve ri lib. Ki tab 
gu şə sin də bu il yu bi ley lə ri 
qeyd olu nan Cə fər Cab bar lı, 
İs ma yıl Şıx lı, Cə lil Məm məd-
qu lu za də ədib lə rin əsər lə ri-
nə də yer ve ri lib.

Təd bir iş ti rak çı la rı re gional 
mə də niy yət ida rə lə ri nin sər-
gi-gu şə lə rin də nü ma yiş et di-
ri lən əl iş lə ri, de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nət, rəsm əsər lə ri və di gər 
sə nət kar lıq nü mu nə lə ri nə 
ba xıb lar. 

Fes ti va lın kon sert his sə sin də 
və tən pər vər lik ru hun da ifa lar 
səs lən di ri lib. Uşaq in cə sə nət və 
mu si qi mək təb lə ri şa gird lə ri nin 
və Əh məd Ca vad adı na Mə-
də niy yət mər kə zi nin rəqs qru-
pu nun çı xış la rı təd bi ri da ha da 
rən ga rəng edib. Kon sert də hər 
bir re gional ida rə üz rə folk lor 
qrup la rı, yer li in cə sə nət və bə-
dii öz fəaliy yət kol lek tiv lə ri çı xış 
edib lər. Təq dim olu nan mu si qi 
nöm rə lə ri, rəqs lər ta ma şa çı lar 
tə rə fin dən al qış lar la qar şı la nıb.

Tuyuqlar
Gəl ki, müştaq olmuşam didarına,
Vermişəm can zülfi-ənbərbarına,
Məhrəm etdin çün məni əsrarına,
Ey pəri, gəl çək məni bir darına.

***
Ey saçın vəlleyl, üzün vəzzüha,
Surətin şə`nində gəldi qül kəfa.

Ey saçından çün əyan oldu mana,
Sirri-ərrəhman ələl-ərş-istiva.

***
Ey üzündən zahir əsmayi-xuda,
Şöylə ki, Quranda dedi külləha.

Adəmi bil, andadır əsrarha,
Can ilə başın yolunda qıl fəda.

***
Eşq ilə gəldi cəmiyi-ənbiya,
Eşqdir seyrü süluki-övliya.
Eşq ilə yola girərlər biriya,

Eşq ilə vasil olurlar Tanrıya.

***
Ey üzün min-indəhü elmül-kitab,
Qül kəfa gəldi camalından xitab.

Surətin həqdir, götür həqdən niqab,
Həq budur, vəllahu-ə`ləm-bissəvab.

***
Ey camalından münəvvər afitab,

Düşdü hüsnün pərtövündən aya tab.
Kirpiyin, zülfün, qaşın ümmül-kitab,
Oldu üzündən əyan yövmül-hesab.

***
Ey saçın dövründə məstur afitab,
Vey üzün aləmdə məşhur afitab,
Utanır hüsnündən, ey hur, afitab,

Səndən oldu məstü məxmur afitab.

***
Ey qəmər üzlü, götür həqdən niqab

Kim, üzündə rövşən oldu afitab.
Arada munca nədəndir bu hicab?

Şərh edər min indəhü ümmül-kitab.

***
Ey məlik, mülkündə vəchin afitab,
Ey boyu sidrə, rüxün ümmül-kitab.

Düşdü cana atəşi-hicrində tab,
Şövqi-eşqin bağrımı qıldı kabab.

***
Ey özündən bixəbər, qafil qərib,

Bilməmişsən sirri-əsrari-əcib.
Olmasın bu sirrə məhrəm hər rəqib,
Həmçinin pünhan gərək razi-həbib.

***
Canımın cananəsi sənsən, həbib,
Xubların fərzanəsi sənsən, həbib,

Küntə-kənzin xanəsi sənsən, həbib,
Vəhdətin dürdanəsi sənsən, həbib.
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Adı dün ya nın öl məz söz 
sə nət kar la rı sı ra sın da 
şə rəf li yer tu tan, ana dil li  
poezi ya mı zın in ki şa fın da 

müs təs na rol oy na yan mü tə-
fək kir şair İma dəd din Nə si mi 
(1369-1417) əbə di ya şa ya caq 
bə dii irs ya rat mış dır. Onun 
ge niş tə fək kür sa hi bi ol ma sın-
da dün ya ya göz aç dı ğı Şa ma-
xı-Şir van mü hi ti mü hüm rol 
oy na mış dır.

Nə si mi do ğul du ğu Şa ma xı da 
məd rə sə təh si li al mış, ərəb və fars 
dil lə ri ni, elə cə də ri ya ziy yat, ast ro no-
mi ya, tə biət, fəl sə fə, mən tiq elm lə ri ni 
öy rən miş dir. O, həm çi nin türk-mü səl-
man alə mi nin ta nın mış fi kir adam la-
rı nın ir si ni mü ta liə et miş, öz dün ya gö-
rü şü nü zən gin ləş dir miş dir.

Gör kəm li şair əsər lə ri ni məş-
hur su fi Hü seyn Həl lac Mən su run 
şə rə fi nə “Hü sey ni”, “Se yid Hü sey-
ni” və öz müəl li mi Şeyx Fəz lul lah 
Nəimi yə eh ti ram əla mə ti ola raq 
“Nə si mi” tə xəl lü sü ilə yaz mış dır. 
XIV əs rin son la rın dan Azər bay can-
da ge niş ya yı lan hü ru fi tə ri qə ti nə 
qo şu lan Nə si mi bu hə rə ka tın nəin-
ki Azər bay can da, həm çi nin Mi sir, 
İraq, İran, Su ri ya və Ana do lu da ən 
ta nın mış si ma la rın dan bi ri nə çev-
ril miş dir.

Şeir lə ri nin tə məl an la mı nı İs lam 
tə səv vü fü nün vəh də ti-vü cud ide-
ya sı və ila hi eşq təş kil edən Nə si mi 
Azər bay can, fars və ərəb dil lə rin də 
mü kəm məl bə dii nü mu nə lər qə lə-
mə al mış dır. Onun ya ra dı cı lı ğı nəin-
ki türk xalq la rı ədə biy ya tı na, ey ni 
za man da bü töv lük də klas sik Şərq 
poezi ya sı na cid di tə sir gös tər miş-
dir. Şeir lə rin də is ti fa də et di yi də rin 
tə səv vüf dü şün cə si son ra lar bir çox 
bö yük mü tə fək ki rin ya ra dı cı lı ğın da 
tə za hür et miş dir.

İn san ru hu və
id ra kı ilə bö yük dür

Bö yük şair in sa na ol duq ca yük sək 
də yər ve rir, onu ən ali var lıq he sab 
edir, ül vi ləş di rir. Nə si mi in san si fə ti nin 

Al lah qə lə mi ilə çə ki lən gö zəl li yi ni 
tə rif lə yir və “ənəl həqq” de yən fə-
da kar su fi lə rin bu məş hur şüarı nı 
sö zün hə qi qi mə na sın da de yil, 

mə ca zi mə na da qə bul edir:

Səc də gah et miş di eşq əh li

  qa şın meh ri ba nı,

Qıl ma dan xey li mə la yik

 səc de yi-Adəm hə nuz.

Nə si mi poezi ya sı nın leyt mo ti vi in-
san dır; zə ka lı, ka mil, gö zəl in san; 
öz ama lın dan dön mə yən, mü ba riz, 
haqq, hə qi qət yo lun da ca nın dan 
keç mə yə ha zır olan mərd, doğ ru, 
sa diq, və fa lı in san! Nə si mi öz şəx-
sin də in sa nın bə şə ri key fiy yət lə ri ni 
açır, onu mə na lan dı rır. Şairin fik rin-
cə, in san bü töv bir aləm dir, in san 
kainat dır.

Mən mül ki-ca han, ca han mə nəm, mən,

Mən ər şi-mə kan, mə kan mə nəm, mən...

Şairə gö rə, in san ru hu, id ra kı ilə 
bö yük dür, o kaina ta da sığ mır. İn-
sa na, şəx siy yə tə aid bü tün bə şə ri 
key fiy yət lər şairin gö zəl lik alə mi-
nə da xil dir, onun təs vir hə də fi dir. 
Haq qın, hə qi qə tin tə rən nü mü Nə-
si mi nin şəx siy yə ti ilə poezi ya sı ara-
sın da bir vəh dət, bağ lı lıq, hə ma-
həng lik ya ra dır. İn san la rın çə tin 
hə yat şə raiti hu ma nist şairi daim 
dü şün dür müş dür. Sər vət yığ maq 
xəs tə li yi nə tu tu lan hökm dar la ra üz 
tu ta raq de yir di:

Si mü-zər yığ maq üçün cəhd ey lə mə

  Qa run ki mi,

Hər xə zi nə tor paq al tın da qa lıb dır min kə rə.

Sər vət ilə yük lə nər sə kəş ti si döv rün əgər

O tu fan lı dər ya da düş məz mə gər

  şu ri-şə rə?...

Nə si mi fit rə tən haqq, hə qi qət aşi qi 
idi. Bu na gö rə hər şey dən əv vəl, hə-
qi qət olan in sa nın sö zü də hə qi qət 
ol ma lı dır. Bu key fiy yət lər Nə si mi nin 
poetik ama lı ki mi səs lə nir:

Cüm lə həqq dir, hər nə kim, möv cud imiş,

Həq qə sa cid, həq qə hər məs cud imiş...

Əsl bö yük hə qi qət isə in san dır, in-
sa nın möv cud lu ğu dur. Haqq, hə qi qət 
özü də in san la bağ lı key fiy yət dir, in-
sa na məx sus dur, bə şə ri dir. Be lə olan 
su rət də in san hə qi qə tin ke şi yin də 
dur ma lı dır:

Ey kö nül, həq sən də dir, həq sən də dir,

Söy lə həq qi kim, ənəl-həq sən də dir.

Və ya:

Bul mu şam hə qi, ənəl-həq sən də dir,

Həq mə nəm, həq mən də dir, həq söy lə rəm.

İma dəd din Nə si mi də rin, sar sıl maz 
inam və işıq lı ideal sa hi bi ol muş-
dur. Sö zün bö yük mə na sın da hey rət 
do ğu ran cə hət bu dur ki, şair öz hə-
qi qə ti ni yal nız poezi ya sı nın qüd rə-
ti he sa bı na de yil, şəx si dön məz li yi, 
fə da kar lı ğı ilə əf sa nə lə rə çev ril miş, 
mər da nə və aman sız ölü mü ilə təb liğ 
və təs diq et miş dir.

Söz can dır...
“Doğ ru söz doğ ru la ra acı de yil”, 

“Qöv li ya lan çı ilə ol ma mü sa hib, çək 
əlin...” Al tı yüz il dən bə ri hök mü nü 
itir mə yən bu müd rik kə lam lar bö yük 
Nə si mi nin köh nəl mək, unu dul maq 
bil mə yən hə yat qə naəti dir. Söz in sa-
nın mə nə vi da ya ğı, zöv qü-sə fa sı dır, 
lə ya qə ti, şöh rə ti, şa nı dır. Əbəs ye rə 
de yil ki, hə qi qi, ca zi bə li, mə na lı sö zün 
qüd rə ti Ni za mi Gən cə vi, Mə həm məd 
Fü zu li, Şah İs ma yıl Xə tai ki mi gör kəm li 
söz us tad la rı mız tə rə fin dən də dö nə-
dö nə eti raf olun muş, yük sək də yər-
lən di ril miş dir. 

Nə si mi nin “Söz” rə dif li qə zə li bu mə-
na da klas sik söz xə zi nə miz də əhə-
miy yət li yer tu tur. Şeir də sö zə, söz sə-
nə ti nə yük sək qiy mət ve ri lir, çün ki söz, 
nitq in sa nın ilk zə ru ri key fiy yə ti dir:

Din lə gil bu sö zü ki, can dır söz,

Ali yi-asi man mə kan dır söz...

Nə si mi yə gö rə, söz dün ya nın bə-
zə yi dir, dün ya da söz qə dər fü sun kar, 
söz qə dər ali bir ne mət yox dur. Söz 
“tər cü man dır”, söz “kö nül də can dır”, 
söz “pa yə kan dır”, söz   “asi man dır”, 
söz “sa hib za man dır”... Söz hə qi qə ti 
aş kar edir, in san lar ara sın da ün siy yət 
ya ra dır, on la rı bir-bi ri nə bağ la yır, qo-
vuş du rur. Bu na gö rə də Nə si mi aqil 
in sa nın sö zün dən, söh bə tin dən zövq 
alır dı. Bir söz lə, in san nə fə si onu qa-
nad lan dı rır dı. Nə si mi de yir di ki, in san 
olan kəs gə rək ağıl lı da nış sın, sö zü 
yığ cam, fik ri isə ge niş ol sun:

Aqil sən, sö zü nü müx tə sər et!

Ey Nə si mi, çü bi kə ran dır söz.

Gə lə cə yə səs lə nən poezi ya
Haq sız lı ğa, eh kam çı lı ğa, na dan-

lı ğa, id rak sız lı ğa, zülm və əda lət siz-
li yə üs yan edən Nə si mi Azər bay can 
ədə biy ya tın da ic ti mai-fəl sə fi poezi-
ya nın ən par laq nü ma yən də lə rin dən 

he sab olu nur. O, ana di li mi zin zən-
gin li yin dən us ta lıq la is ti fa də et miş, 
an la şı lır tərz də, yük sək poetik vü sə ti 
ilə sə ciy yə lə nən bə dii nü mu nə lər ya-
rat mış dır. Al tı əsr ön cə qə lə mə al dı ğı 
əsər lər bu gün də oxu nur, dil lər əz bə-
ri nə çev ri lir.

Nə si mi nin bən zər siz ya ra dı cı lı ğı ilə 
bağ lı sis tem li araş dır ma lar apa rıl mış, 
xa ri ci öl kə lə rin ar xiv və mu zey lə rin də 
sax la nı lan əl yaz ma la rı əl də edi lə rək 
təd qiq olun muş dur. Nə si mi ya ra dı cı lı-
ğın dan ilk də fə təd qi qat çı, ədə biy yat-
şü nas Sal man Müm taz bəhs et miş dir. 
Onun tər tib et di yi “Se yid İma dəd din 
Nə si mi. Əsər lə ri” ki ta bı 1926-cı il də 
işıq üzü gör müş dür. Son ra kı mər hə-
lə də bir sı ra ədə biy yat şü nas alim lər 
şairin ya ra dı cı lı ğı nın öy rə nil mə si is ti-
qa mə tin də mü hüm ad dım lar at mış, 
əsər lə ri ni lü ğət və şərh lər lə çap et dir-
miş lər.

Gör kəm li şairin ya ra dı cı lı ğı nın təd-
qi qi və təb li ği ötən əs rin 70-ci il lə rin-
də ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə da ha sis tem li xa rak-
ter al mış, bu sa hə də araş dır ma la rın 
əha tə si ge niş lən miş dir. 1973-cü il də 
Nə si mi nin 600 il lik yu bi le yi UNES CO 
sə viy yə sin də qeyd edil miş, bö yük 
Azər bay can şairi nin ya ra dı cı lı ğı dün-
ya miq ya sın da təb liğ olun muş dur. O 
za man öl kə miz də və keç miş it ti fa qın 
pay tax tı Mosk va da ke çi ri lən yu bi ley 
təd bir lə rin də dün ya nın bir çox öl kə-
sin dən elm adam la rı iş ti rak et miş dir.

Azər bay can da Nə si mi nin zən gin 
ya ra dı cı lı ğı na və əf sa nə lə şən şəx siy-
yə ti nə hə mi şə bö yük ma raq ol muş, 
adı əbə di ləş di ril miş dir. AMEA-nın 
Dil çi lik İns ti tu tu na, pay tax tı mız da ra-
yon lar dan bi ri nə, met ro stan si ya sı na 
Nə si mi nin adı ve ril miş, hey kə li ucal-
dıl mış dır.

Nə si mi nin ömür yo lu və ya ra dı cı lı-
ğı nı dol ğun şə kil də əks et di rən bə dii 
film çə kil miş, mu si qi və ədə bi əsər lər 
ya zıl mış dır. Xalq şairi Qa bi lin “Nə si-
mi” poema sı bu ba xım dan diq qə tə-
la yiq əsər lər dən dir. Poema da şairin 
keş mə keş lər lə do lu hə ya tı, bə şə ri 
ideal la rı yük sək sə nət kar lıq la ifa də 
olun muş dur. Əsər 1976-cı il də Azər-
bay ca nın Döv lət mü ka fa tı na la yiq 
gö rül müş dür. Müəl lif poema sın da 
bö yük şairin bə dii di li ni bül lur bu laq la 
mü qa yi sə edir:

O uzaq, o qə dim li sa na bir bax!

Bül lur bu laq ki mi sü zü lər, çağ lar.

Əsər var ya zı lıb otuz il qa baq,

Otuz cür lü ğə tə eh ti ya cı var...

Bay ra ğa çev ril din, qan lı bay ra ğa,

Axıb üz-gö zü nü ört dük cə qa nın.

Elə bil, boy la nıb bax dın uza ğa,

Uzaq sa ba hı na Azər bay ca nın!

tə rif lə yir və “ənəl həqq” de yən fə-
da kar su fi lə rin bu məş hur şüarı nı 
sö zün hə qi qi mə na sın da de yil, 

mə ca zi mə na da qə bul edir:

Səc də gah et miş di eşq əh li

  qa şın meh ri ba nı,

Qıl ma dan xey li mə la yik

 səc de yi-Adəm hə nuz.
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Bö yük şair, mü tə fək kir 
İma dəd din Nə si mi nin 
(1369-1417) əf sa nə yə 
çev ri lən şəx siy yə ti nin, 

bən zər siz ya ra dı cı lı ğı nın 
öl kə miz də və dün ya da 
təb li ğin də qüd rət li söz 
us ta dı nın ob ra zı nın can-
lan dı rıl dı ğı bə dii fil min 
müs təs na ye ri var. 

Xalq ya zı çı sı İsa Hü sey-
no vun (Mu ğan na) sse na ri si 
üz rə gör kəm li re jis sor, Xalq 
ar tis ti Hə sən Se yid bəy li nin 
1973-cü il də çək di yi ta ri xi-
bioq ra fik “Nə si mi” fil mi şairin 
ana dan ol ma sı nın 600 il li yi nə 
həsr edil miş di. Bu ek ran əsə ri 
həm baş qəh rə man haq qın-
da, həm də şairin ya şa dı ğı 
döv rün mən zə rə si ni ya rat-
maq ba xı mın dan bö yük əhə-
miy yət kəsb edir. 

Fil min re dak to ru, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi İn ti qam 
Qa sım za də qeyd edir ki, 
həm el mi, həm ta ri xi, həm 
də et noq ra fik cə hət dən də-
qiq li yi sax la maq üçün fil min 
müəl lif lə ri çə ki liş lə rə gör-
kəm li nə si mi şü nas fi lo loq la-
rı, sə nət şü nas la rı də vət et-
miş di lər:

- “Nə si mi” fil mi nin çə ki liş-
lə ri nə ha zır lıq iki il əv vəl dən 
baş la mış dı. İsa Hü sey nov 
Nə si mi ob ra zı üzə rin də gər-
gin iş lə yir di. O dövr də mən 
ki nos tu di ya da sse na ri-re-
dak si ya he yə ti nin kol le gi ya 
üz vü idim, fil min sse na ri sin-
də ya xın dan iş ti rak edir dim. 
H.Se yid bəy li nin yax şı film lə ri 
çox ol sa da, bir re jis sor ki mi 
onun şah əsə ri “Nə si mi”dir. 
O, bü tün is te da dı nı, ener ji si-
ni, bi li yi ni məhz bu fil mə həsr 
et di. Nə si mi ki mi şəx siy yət 
haq qın da fil min ədə bi sse-
na ri si güc lü ol ma lı idi və bu 
iş də İ.Hü sey no vun əmə yi da-
nıl maz dır. İsa müəl lim re jis so-
ra ma te rial qıt lı ğı ya şat ma dı. 

O, sse na ri ni yaz maq la işi ni 
bit miş he sab et mir di, daim 
re jis so run ya nın da idi. Bə zən 
ən güc lü sse na ri lər zəif re-
jis sor lar tə rə fin dən ba xım sız 
edi lib. Am ma bu film də həm 
sse na ri, həm də re jis sor işi-
nin möh tə şəm li yi mü kəm məl 
bir ek ran əsə ri nin ya ran ma-
sı na zə min ol du.

Fil mə ta nın mış mətn şü nas, 
əru zun bi li ci si Əli Fəh mi nin 
məs lə hət çi se çil mə si ni mən 
tək lif et miş dim. Çün ki o, uni-
ver si tet də mə nə dərs de miş-
di və mən onun klas sik şeiri-
mi zi, əru zu gö zəl bil di yi nin 
şa hi di idim. Bu gün “Nə si mi” 
fil mi nin ən tə sir li xü su siy yət-
lə rin dən bi ri də bə dii qi raət 
səh nə lə ri dir. Ra sim Ba la ye-
vin ifa sın da Nə si mi nin qə zəl-
lə ri nin səs lən mə si fil mə bir 
möh tə şəm lik ve rir. Ə.Fəh mi 
R.Ba la yev lə saat lar la, gün-
lər lə məşq lər edir di. Fil min 
səs lən di ril mə si za ma nı o, ye-
nə də re jis so run və akt yo run 
ya nın da dü zə liş lər ve rir di. 
Ki nos tu di ya nın di rek to ru Adil 
İs gən də rov fil min çə ki li şi nə 
xü su si nə za rət edir di. Fil mə 
la zım olan bü tün mad di-tex-
ni ki lə va zi mat vax tın da ha zır 
edi lir di. Tey mur ləng ob ra zı nı 
ya ra dan Yu sif Və li ye vin oyu-
nu Azər bay can akt yor luq sə-
nə ti nin yük sək zir və lə rin dən 
bi ri ni təş kil edir. 

Fil min re dak to ru çə ki liş pro-
se sin də sse na ri də yer alan tə-
ri qət çi lik lə bağ lı nüans la ra heç 
bir qa da ğa qo yul ma dı ğı nı bil-
di rir: “Hə min döv rə ki mi bi zim 
heç bir fil mi miz də, ya xud teatr 
ta ma şa mız da Nəimi, hü ru fi-
lik ideal la rı qa bar dıl ma mış dı. 
Film də şəx sən mə nim çox sev-
di yim səh nə lər var. Bu səh nə-
lər dən bi ri dər viş lə rin de yiş mə 
anı dır. Bü tün bun lar bi zim mə-
də ni ir si mi zin in ci lə ri dir. Film də, 
tə bii ki, müəy yən işa rə lər var ki, 

on lar da ümu mən şək li ifa sı nı 
ta pıb. Bir söz lə, bu film bö yük 
şairi mi zi xal qa bir da ha sev di-
rə bil di.

Azərbaycan kinosunun 
uğuru

Nə si mi ob ra zı nın ifa çı sı, Xalq 
ar tis ti Ra sim Ba la yev film haq-
qın da da nı şar kən de yir: “Çə ki-
liş za ma nı dərk edir dim ki, bu 
mə nim üçün ölüm-qa lım mə-
sə lə si dir. Nə si mi ob ra zı ilə ya 
sə nət də öz yo lu mu müəy yən-
ləş di rə cək, ya da uğur suz lu ğa 
dü çar olub ki no dan bir də fə lik 
ge də cək dim. Üzə rim də bö yük 
mə su liy yət hiss edir dim. Hə yə-
ca nı mı bo ğa bil mir dim. Zəh-
mət se vər li yim, is te da dım və 
çə ki liş mey dan ça sın da daima 
ya nım da olan in san la rın kö-
mə yi sa yə sin də be lə çə tin işin 
öh də sin dən gəl dim. On dan 

son ra bü tün film lə rə sı naq çə-
ki liş lər siz də vət edi lir dim. Nə si-
mi ro lu ki no alə min də mə nim 
“vi zit kar tım” ol du”. 

Sə nət kar bil di rir ki, rol üzə-
rin də iş lə yər kən alim lər dən, 
xü su si lə də Əli Fəh mi dən Nə-
si mi ni öy rə nib: “Biz Nə si mi nin 
şək li ni gör mə miş dik, xa ti rə lər 
oxu ma mış dıq. Onun poezi-
ya sın dan, fəl sə fə sin dən çı xış 
edə rək ob raz üzə rin də iş lə dim. 
Bu film Azər bay can ki ne ma-
toq ra fi ya sı nın uğu ru idi. İs ma yıl 
Os man lı, Məm mədr za Şeyx-
za ma nov, Yu sif Və li yev ki mi bö-
yük akt yor lar ilə çə ki liş mey da-
nın da rast la şan da ayaq la rım 
əsir di. Bir akt yor ki mi Nə si mi nin 
ge niş küt lə yə ta nı dıl ma sın da 
xid mə tim olub sa, xoş bəx təm”.

Qeyd edək ki, Nə si mi ob ra-
zı R.Ba la ye vin ki no da ilk bö-
yük işi dir. Ki no təd qi qat çı la rı 
ya zır dı lar ki, əs lin də, bu ob-
ra zın kəş fi H.Se yid bəy li yə aid 
idi. O, 600 il dən son ra da hi 
şairin ki no sə nə tin də su rə ti ni 
or ta ya çı xar mış dı... 

Bütün kadrlar tarixi 
məkanlarda lentə alınıb
Xalq rəs sa mı Mais Ağa bə-

yov ek ran əsə ri nə qu ru luş çu 
rəs sam ki mi də vət alan da 32 
ya şı var mış. Sə nət kar bil di rir ki, 
“Nə si mi”yə qə dər cə mi iki film-
də iş lə miş di: “Ki nos tu di ya ya 
ye ni cə gəl miş dim. “Yed di oğul 
is tə rəm” və “Hə yat bi zi sı na yır” 
film lə rin də ge yim üz rə rəs sam 
ki mi ça lış mış dım. Ta nın mış rəs-
sam Məm məd Hü sey nov “Nə-
si mi” fil min də onun la iş lə mə yi 
tək lif edən də ürək lə qə bul et-
dim. O de yir di ki, film bö yük və 
mə su liy yət li film dir və ye tə rin-
cə də iş var. Biz mə kan se çi mi 
edən də ar tıq akt yor he yə ti tam 
ha zır idi və məşq lər ge dir di. 
Nə si mi ob ra zı nı ha mı Ra sim 
Ba la yev də gö rür dü. H.Se yid-
bəy li nin ən se çi lən xü su siy yət-

lə rin dən bi ri də o idi 
ki, film lər də gənc nə-
sil lə pe şə kar lar ara sın da 
kör pü ya ra da bi lir di. Qu ru luş-
çu ope ra tor Ra sim İs ma yı lov la 
bir çox yer lə ri gə zib mə kan lar 
se çir dik. Hə sən müəl lim Ki ne-
ma toq raf çı lar İt ti fa qı nın səd ri 
ol du ğu üçün qə rar ga hı mız da, 
de mək olar ki, elə hə min ida rə 
idi. Mə kan lar və fil min rəs sam-
lı ğı ilə bağ lı ora da mü za ki rə lər 
apa rar dıq. Elə mə kan lar se-
çil mə li idi ki, Nə si mi nin Azər-
bay can da ya şa dı ğı mü hit əks 
olun sun. Nax çı van da Əlin cə 
qa la sı, Su ra xa nı da “Atəş-
gah”da çə ki liş lər et dik. Re jis sor 
yığ dı ğı ko man da ya ina nır dı və 
bi zim se çim lə rə mü da xi lə et-
mir, şüb hə ilə ya naş mır dı. Ge-
yim lə ri rəs sam El çin As la nov 
ha zır la dı. O, ta ri xi yax şı bi lir di 
və bu film onun ki no da ilk işi 
idi. Film də pa vil yon de kor la-
rın dan de mək olar ki, is ti fa də 
edil mə di. Bü tün kadr lar ta ri xi 
abi də lə rin fo nun da len tə alı-
nıb. Bu çox çə tin lik tö rə dir di. 
Kar van sa ra la rı elə in ter yer də 
qu rur duq ki, za ma nın nəb zi-
ni gös tə rə bil sin və ta ma şa çı 
bu nu du ya, ha di sə lə ri ol du ğu 
ki mi qə bul edə bil sin. Ba kı da 
Şir van şah lar sa ra yın da, Öz bə-
kis ta nın Xi və şə hə rin də, Hə-
ləb də çə ki liş lər ol du”. 

“Nə si mi” ek ran la ra çı xan-
dan bir il son ra, 1974-cü il də 
Ba kı da VII Ümu mit ti faq ki no-
fes ti va lın da ta ri xi möv zu da 
ən yax şı fil mə gö rə mü ka fa ta 
la yiq gö rü lür və ən yax şı ki şi 
ro lu ifa sı na gö rə Ra sim Ba la-
ye və mü ka fat ve ri lir. 

Film də ve ri lən me saj lar dan 
bi ri də bu dur ki, bə şə ri ideal-
lar sa hi bi olan şairi öl dür mək 
olar, la kin onun in san lı ğın gə-
lə cə yi nə işıq sa lan ide ya la rı nı 
məhv et mək müm kün de yil. 
Çoxp lan lı film də hü ru fi lə rin di-
ni fa na tizm və eh kam çı lıq la, 
tey mu ri lər lə ideolo ji mü ba ri zə-
si, müx tə lif qütb lər də da ya nan 
xa rak ter lə rin çar pış ma la rı na 
həsr edi lən bü tün sü jet xət lə ri 
yük sək sə nət kar lıq la iş lə nib. 
Sse na ri müəl li fi İ.Hü sey nov 
film haq qın da da nı şar kən 
de yib: “Nə si mi poezi ya sı nı, 
şairin çox cə hət li şəx siy-
yə ti ni öy rə nər kən mən 
bir müəl lif ki mi, on da 
müasir gənc li yi mi zin tər-
bi yə si üçün va cib olan 
cə hət lə ri da ha qa ba-
rıq təs vir et mə yə 
ça lış mı şam”.

Sse na ri müəl li fi İ.Hü sey nov 
film haq qın da da nı şar kən 
de yib: “Nə si mi poezi ya sı nı, 
şairin çox cə hət li şəx siy-
yə ti ni öy rə nər kən mən 
bir müəl lif ki mi, on da 
müasir gənc li yi mi zin tər-
bi yə si üçün va cib olan 
cə hət lə ri da ha qa ba-
rıq təs vir et mə yə 
ça lış mı şam”.
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“Mən də sı ğar iki ca han, 
mən bu ca ha na sığ ma-
zam” mis ra sı ilə bu gün də 
dü şün cə lə ri ta rı ma çə kən 
Nə si mi ya ra dı cı lı ğı nın təs vi ri 
sə nət də tə cəs sü mü, ya ra-
dı lan əsər lər ba xı mın dan 
zən gin ol maq la bə ra bər, 
ay rı-ay rı müəl lif lə rin möv-
zu ya özü nə məx sus ya naş-
ma sı nı da or ta ya qo yur.

Sağ lı ğın da və ölü mün dən 
son ra di ni fa na tizm və xu ra-
fa tın hə də fi nə çev ri lən şair lə 
bağ lı XIV-XV əsr lər də mil li təs-
vi ri sə nət də (mi niatür sə nə tin-
də) ya ra dıl mış əsər lər, de mək 
olar ki, yox dur. Döv rü mü zə 
gə lib çat mış Nə si mi ün van lı ən 
qə dim təs vir lər dən bi ri XVI əs rə 
aid dir. Aşiq Çə lə bi nin “Şair lə rin 
şeir ləş mə si” əl yaz ma sın da yer 
al mış bu təs vir Nə si mi nin on-
dan son ra ya ra dı la caq çox-
say lı port ret lə rin dən kəs kin 
şə kil də fərq lə nir. Şairin qa ya lıq 
qar şı sın da, ağac la rın ya nın da 
qol la rı açıq bə yaz ge yim də 
təs vi rin də onun ir fan əh li ol-
ma sı na işa rə du yul maq da dır. 
Baş qa bir mi niatür üs lub lu 
təs vir də isə Nə si mi nin eda mı 
səh nə si əks olu nub. 2009-
cu il də el mi ic ti maiy yə tə al-
man nə si mi şü na sı Mi xa el 
Rein hard Hess tə rə fin dən 
təq dim olu nan bu mi niatür 
na mə lum rəs sam tə rə fin dən 
1700-cü il də çə ki lib. Na mə-
lum rəs sam kom po zi si ya nın 
ikin ci pla nın da dar ağa cı nın 
al tın da gö rün tü yə gə tir di yi 
şairi eda mı iz lə yən in san la rın 
əha tə sin də təs vir edib.

***
Nə si mi ün van lı bu iki qra fi-

ka nü mu nə sin dən son ra bə-
dii mə kan da uzun müd dət 
şairin tə zad lı ta le yi nə və bən-
zər siz poetik dün ya sı na “bə dii 
güz gü” tu tan əsər lər ya ra dıl-
ma yıb. Yal nız 1941-ci il də Xalq 

rəs sa mı Əzim Əzim za də 
“Nə si mi nin eda mı” sü-
jet li kom po zi si ya sı nı iş-

lə miş dir. Kom po zi si ya-
da şairin öz mər da nə 
ölü mü ilə düş mən lə ri ni 
təəc cüb lən dir mə si, in-
san la rın qəl bin də əsr-

lər lə ya şa ma sı na 
zə min ya rat ma sı 

du yu lan dır. 

1941 və 1943-cü il lər də isə 
Ni za mi Gən cə vi adı na Mil li 
Azər bay can Ədə biy ya tı Mu-
ze yi nin si fa ri şi ilə rəs sam 
Sa dıq Şə rif za də (1912-1986) 
şairin bir ne çə port re ti ni iş lə-
miş di. 

Bu nun la be lə Nə si mi ya-
ra dı cı lı ğı so vet dö nə min də 
də bir müd dət təs vi ri sə nə tin 
diq qə tin dən kə nar da qal-
mış dı. 70-ci il lər də şairin 600 
il lik yu bi le yi nin ge niş şə kil də 
qeyd olun ma sı, o cüm lə-
dən UNES CO sə viy yə sin də 
(1973) ke çi ril mə si onun hə-
yat və ya ra dı cı lı ğı na təs vi ri 
sə nət us ta la rı nın diq qə ti ni 
ar tır dı. Yu bi ley mü na si bə ti-
lə Nə si mi nin rəng kar lıq və 
hey kəl tə raş lıq ob ra zı nın ya-
ra dıl ma sı üçün mü sa bi qə lər 
ke çi ril di. 

Rəs sam lar ara sın da açıq 
mü sa bi qə 1969-cu il də elan 
olun muş du. Bir il son ra sə nət 
ya rış ma sı na təq dim olu nan 
əsər lə rə ilk ba xış ke çi ri lir, rəs-
sam la ra bu is ti qa mət də ax-
ta rış la rın da vam et di ril mə si 
töv si yə olu nur. Ey ni za man da 
Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa-
qı və Mə də niy yət Na zir li yi nin 
qə ra rı ilə mü sa bi qə nin ge di-
şin də xü su si fəal lıq gös tə rən 
Sa dıq Şə rif za də ilə mü qa vi lə 
də bağ la nır və ona ikin ci tu-
ra cid di ha zır laş maq tap şı rı-
ğı ve ri lir. Nə ha yət, ko mis si ya 
mü sa bi qə yə təq dim olun-
muş port ret lə rə ba xış ke çi rir 
və S.Şə rif za də nin ya rat dı ğı 
ob raz-port ret qa lib əsər ki mi 
se çi lir. La kin bir müd dət son-
ra qə rar də yiş di ri lir və Xalq 
rəs sa mı Mi ka yıl Ab dul la ye-
vin çək di yi, in di ha mı nın yax şı 
ta nı dı ğı məş hur port ret qa lib 
elan edi lir.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Sa dıq Şə rif za də nin iş lə di yi port-
ret isə ge niş audi to ri ya ya mə-
lum ol ma sa da, Nə si mi möv zu-
lu əsər lər sı ra sın da xü su si ye rə 
ma lik dir. Bir çox ta ri xi şəx siy yət-
lə rin (Ba bək, Mə həm məd Fü-
zu li, Sa bir və s.) ob raz la rı nın ya-
ra dı cı sı ki mi ta nı nan S.Şə rif za də 
bu port ret də Nə si mi ni ge cə 
mən zə rə si fo nun da təs vir edib. 
Göz lə ri ni na mə lum is ti qa mə-
tə tuş la yan da hi söz xi ri da rı nın 
dü şün cə li – cəl be di ci port re ti və 
di zi nin üs tün də ki “Ənəl həq” kə-
lam lı əl yaz ma sı onun hə yat da 
möv qe yi ni və əqi də bü töv lü yü-
nü tə sir li şə kil də əya ni ləş di rir, 
de sək, ya nıl ma rıq. 

***
Yu bi ley lə bağ lı port re tin 

ya ra dıl ma sı di gər rəs sam 
və hey kəl tə raş la rı mı zın öz 
əsər lə rin də ar tıq təs diq-
lən miş iko noq ra fi ya dan 
is ti fa də lə ri nə yol aç dı. Hə-
min il lər də ya ra dıl mış qra-
fik əsər lər ara sın da Xalq 
rəs sa mı Oq tay Sa dıq za-
də nin Nə si mi nin ye ni nəş-
ri nə çək di yi il lüst ra si ya la rı 
(1973) xü su si qeyd et mək 
la zım dır. Rəs sa mın yığ-
cam kom po zi si ya lı il lüst-
ra si ya la rın da bə dii va si tə 
ki mi mi niatür üs lu bun dan 
is ti fa də et mə si nin kö kün-
də, heç şüb hə siz, təs vir lə-
rin ov qat da şı yı cı ru hu nu Nə si mi 
döv rü nə qay tar maq is tə yi du-
rur. Rəs sa mın şairin qə zəl lə ri-
nə çək di yi və ha zır da Ni za mi 
adı na Mil li Azər bay can Ədə-
biy ya tı Mu ze yin də sax la nı lan 
dörd il lüst ra si ya da da poetik 
mis ra la rın mə na-məz mun tu-
tu mun dan qay naq la nan li rizm 
qa ba rıq gös tə ri lib. 

Xalq rəs sa mı Al tay Ha cı-
ye vin Nə si mi nin “Li ri ka”sı na 
çək di yi rəsm lər də (1973) şairin 
giz li-açıq tu tum lu poezi ya sı na 
dü şün dü rü cü bə dii şər hi gör-
mək müm kün dür. Onun fəl sə fi 
qa ta bə lən miş Nə si mi ün van lı 
rəsm lə rin də ca ha na sı ğış ma-
yan ir fan əh li nin ya şan tı la rı na 
ob raz lı mü na si bət möv cud dur. 

Elə hə min yu bi ley ilin də ta-
nın mış qra fi ka us ta sı El çin As-
la nov da Nə si mi poezi ya sı na 
həsr olun muş iki il lüst ra si ya da 
şairin mis ra la rı na dü şün dü-
rü cü gö rün tü ver mə yə nail 
ol muş du. Qa ra tuş la çə kil miş 
bu kom po zi si ya lar dan bi ri nin 
yu xa rı his sə sin də çər çi və içə-

ri sin də ağ ör tük lü qa dın təs vi ri 
ve ril miş dir. Çər çi və yə do la şan 
bu lud lar dan ox şək lin də ya ğış 
tö kü lür. Aşa ğı da bir tə rə fin də 
kol bit miş iri göy ho vu zun üs-
tün dən çər çi və içə ri sin dən 
gö yə sa rı iki əl uzan mış dır. 
Əl lə rə sa rı lan qa ra bu lud lar 
gö yə doğ ru qal xıb qa dı nın 
ayaq la rı na do laş maq da dır...

Di gər əsər də isə in sa nın 
mü cər rəd təs vi ri ve ril miş dir. 
Onun da xi lin dən yük sə lən 
mə şəl qa ra alov hər ya nı bü-
rü müş dür. Ar xa plan da da ğı-
lıb uçu lan ev lər alov için də dir. 
Ha va da uçan bir mə lə yin əlin-
də qa val, di gə ri nin əlin də ud 
gö rü nür. İn san oğ lu aləm də 
olan qa rı şıq lı ğa qar şı əl lə ri ni 
gö yə qal dı ra raq im dad di lə yir. 
Hər iki əsə rin ümu mi kom po-
zi si ya sın da kı fəl sə fi-psi xo lo ji 
bə dii yük də şairin poezi ya sı-
nın leyt mo ti vi ni təş kil edən in-
san fəl sə fə si ni əya ni ləş dir mək 
is tə yi du yul maq da dır...

Or ta əsr lər ədə biy ya tı na tez-
tez mü ra ciət edən rəs sam-
hey kəl tə raş Sə nan Qur ba nov 
da yu bi ley gün lə rin də Ni za mi 
adı na Mil li Azər bay can Ədə-
biy ya tı Mu ze yi nin si fa ri şi ilə ma-
raq lı iki qra fi ka əsə ri ya rat mış-
dır. On lar dan bi ri şairin “Bə də ni 
qoy, ey kö nül, gəl bu də mi xoş 
gö rə lim” şeiri nə tuş la çək di yi 
il lüst ra si ya dır. Nə si mi nin məş-
hur “Mən də sı ğar iki ca han, 
mən bu ca ha na sığ ma zam” 
şeiri ikin ci əsə rin məz mu nu nu 
təş kil edir. Bu ra da bu lud la rın 
ara sın dan gö rü nən gü nəş hər 
tə rə fə par la maq da dır. İki da ğın 
ara sın dan isə çay axır. Təs vir-
də san ki dağ, çay, gü nəş – bü-
tün aləm bir ləş miş dir. 

Ədə biy yat nü mu nə lə ri nə 
ma raq lı bə dii mü na si bə ti ilə 

se çi lən Xalq rəs sa mı 
Arif Hü sey no vun Nə si-
mi ün van lı sil si lə qra fik 
əsər lə rin də li riz min fəl-
sə fə yə bə lən miş gö zox-
şa yan ifa də si ni gör mək 
müm kün dür. Bir-bi rin-
dən fərq li ko lo rit də həll 
edil miş bu kom po zi si ya-
lar da yer al mış şairin bir 
ne çə port re ti, Azər bay-
can poezi ya sın da ye ni 
dövr aç mış ya ra dı cı lı ğı-
nın mə na-məz mun yü-
kü nə bə lən miş müx tə lif 
bi çim li ay rın tı lar Nə si mi 
dün ya sı nın, doğ ru dan 
da, fərq li mə nə vi ener ji-
yə ma lik ol du ğu na oxu-
cu su nu-ta ma şa çı sı nı 

inan dır maq gü cün də dir. 
Ya ra dı cı lı ğın da klas sik mi-

niatür üs lu bu nun ifa də va si tə-
lə ri nə ta pı nan Pər ni sə Əs gə ro-
va nın “Nə si mi nin eda mı” (2015) 
qra fik löv hə si be lə əsər lər dən-
dir. Nə si mi nin ağ rı lı ya şan tı la rı nı 
yığ cam va si tə lər lə bə diiləş di-
rən rəs sam mə nə vi zən gin li yi 
ilə bəd xah la rı nın yu xu su nu ər-

rəs sa mı Əzim Əzim za də 
“Nə si mi nin eda mı” sü-
jet li kom po zi si ya sı nı iş-

lə miş dir. Kom po zi si ya-
da şairin öz mər da nə 
ölü mü ilə düş mən lə ri ni 
təəc cüb lən dir mə si, in-
san la rın qəl bin də əsr-

lər lə ya şa ma sı na 
zə min ya rat ma sı 

du yu lan dır. 
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şə çə kən şair vü cu du nu onun 
ayaq la rı na əyi lə rək də ri si ni 
soy ma ğa baş la yan ib lis xis lət li 
cəl la dın üzə rin də ye nil məz lik 
rəm zi ki mi təq dim et miş dir. 

Xalq rəs sam la rı El mi ra 
Şah tax tins ka ya və Yu sif 
Hü sey no vun Nə si mi nin 
600 il lik yu bi le yi mü na-
si bə ti lə çək dik lə ri pla-
kat lar da (1973) tən tə nə yə 
uy ğun gə lən cid di lik du-
yul maq da dır. Hər iki əsə rin 
kom po zi si ya sı nı şairin sa ya 
– ma vi və boz yer lik də fas 
və pro fil ve ril miş port ret lə ri və 
ya zı təş kil edir. Gənc rəs sam 
Emin As la no vun “Nə si mi” fil-
mi nə həsr et di yi iki pla kat da 
möv zu nun ob raz lı açı mı ba xı-
mın dan ma raq do ğu rur. 

Ta nın mış xət tat-rəs sam Ya-
vər Əsə do vun Nə si mi dün ya-
sı na fərq li bə dii mü na si bə ti 
var. Onun Nə si mi yə həsr et di yi 
port ret lə rin (2018) ya zı ilə – 
ərəb qra fi ka sı ilə çə kil mə si dir. 
Bi rin ci əsər də fas təs vir olu-
nan söz xi ri da rı nın çal ma sı 
və üz ciz gi lə ri “Se yid Əli İma-
dəd din Nə si mi” söz lə rin dən 
əmə lə gə ti ril miş dir. Şairin 
pro fil ve ril miş ikin ci port re ti 
isə onun do ğul du ğu və və fat 
et di yi il lə rin (1369-1417) və şə-
hər lə rin adı nın (Şa ma xı – Hə-
ləb) ya zı lı şı ilə ya ra dıl mış dır. 

Xət tat lıq la rəs sam lı ğın qov şa-
ğı nın nə ti cə si olan bu qra fi ka 
nü mu nə lə rin də müəl lif fan ta-
zi ya sı nın uğur lu nə ti cə si ni gör-
mək müm kün dür.

Ya ra dı cı lı ğın da ədə bi möv-
zu la ra ge niş yer ayı ran Ya şar 
Sə mə do vun çək di yi “Məndə 
sı ğar iki ca han...” ad lı qra-
fik löv hə si nin (2019) qum 
saatı nı xa tır la dan ümu mi 
si luetin də şairin eda mı ilə 

anım ya ra dan bə dii mə qam-
lar du yul maq da, axıb ge dən 
ağ lı-qa ra lı “şair öm rü”nü xa-
tır lat maq da dır...

Şairin yu bi le yi ilə əla qə dar 
çə kil miş “Nə si mi” bə dii fil mi-
nin (1973) rəs sam la rı Məm-
məd Hü sey nov və Ma yis Ağa-
bə yo vun ər sə yə gə tir dik lə ri 
de ko ra si ya es kiz lə rin də Or ta 
əsr lər me mar lı ğı, ha di sə lə rin 
cə rə yan et di yi mə ka nın inan-
dı rı cı lı ğı du yul maq da dır.

*** 
Nə si mi yə həsr olun muş 

rəng kar lıq əsər lə ri ara sın da 
sü jet li tab lo lar və port ret lər 
üs tün lük təş kil edir. Bu xü sus-
da S.Şə rif za də və M.Ab dul-
la ye vin yu xa rı da qeyd et di-
yi miz port ret lə rin dən sa va yı 
hər iki rəs sa mın ya rat dı ğı di-
gər əsər lə ri qeyd et mək olar.

S.Şə rif za də nin “Nə si mi 
məh kə mə dən ön cə” (1950-
ci il lər) ad lı çox fi qur lu tab lo su 
şairin hə ya tı nın ən çə tin mə-
qam la rın dan bi ri nə həsr olu-
nub. Kom po zi si ya da Hə lə bin 
şey xi, naibi, qa zi lər qa zı sı 
və şə riət alim lə rin dən iba rət 
olan mü ha ki mə qru pu ara-
sın da da yan mış şair həm 
ge yi mi, həm də qü rur lu du ru-
şu ilə se çi lir. M.Ab dul la ye vin 
“Nə si mi mü ha ki mə ərə fə sin-
də” (1968) və “Nə si mi edam 
ərə fə sin də” (1971) əsər lə rin-
də gör dü yü müz şairin ob ra zı 
onun mü sa bi qə də qa lib elan 
olun muş “İma dəd din Nə si-
mi” (1972) port re tin dən da ha 
mü ba riz ruh lu və tə sir li dir, 
de sək, ya nıl ma rıq. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Nə cəf qu lu İs ma yı lo vun çək di yi 
port ret (1973) və sü jet li tab lo nu 
(1973) da rəs sam və hey kəl tə-
raş la rın ya rat dıq la rı bə dii Nə-

si mi sal na mə si nə la yiq li töh fə 
say maq olar. Nə si mi ni fü-
sun kar Azər bay can tə biəti-
nin fo nun da – otur muş və 
dü şün cə li və ziy yət də pro fil 
təs vir edən müəl lif, la ko-
nik bə dii va si tə lər lə şairin 
qə tiy yət do lu ob ra zı nı ya-
rat mış dır. Çox fi qur lu “Nə-
si mi Hə ləb də şeir oxu yur” 

tab lo su isə kü çə də yaz dıq-
la rı nı – hə ya ta fərq li fəl sə-
fi ya naş ma sı nı yer li əha li 
qar şı sın da səs lən di rən 
hü ru fi şairin ma raq la qar-

şı lan dı ğı nı əks et di rir. 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi 

Toğ rul Sa dıq za də nin “İma-
dəd din Nə si mi” (1972) tab lo-
sun da şair Hə ləb şə hə ri nin 

fo nun da gö rün tü yə gə ti ri lib. 
Bir qə dər ro man tik ru ha bə-
lən di yi du yu lan şair vü cu dun-
da əqi də si nə inam, gə lə cə yə 
ümid du yul maq da dır. 

Xalq rəs sa mı Səl hab 
Məm mə do vun “Nə si mi nin 
mə za rı” (1993) əsə ri də Hə ləb 
ün van lı dır. Ötən əs rin son la-
rın da Nə si mi nin edam olun-
du ğu bu şə hər də ya ra dı cı lıq 
eza miy yə tin də olan sə nət kar 
şairin mə za rı üzə rin də ucal-
dıl mış məq bə rə ni zi ya rət et-
miş dir. Şairin məq bə rə si ni 
qı zı lı, boz və qa ra rəng lə rin 
qov şa ğın da təq dim edən 
rəs sam bu bo ya tə za dın da 
san ki uzaq el lər də “qə rib sə-
yən” məq bə ri nin Və tən xif fə-
ti ni gös tər mək is tə miş dir... 

Ələk bər Rə su lo vun çək di-
yi “Ca ha na sı ğış ma yan şair” 
(2019) tab lo su da ob raz lı bə-
dii həl li nə gö rə diq qət çə kir. 
Ru hun da gəz dir di yi mis si-
ya nın dün yə vi ləş mə si nə qə-
rar ve rən Nə si mi nin ca ha na 
sığ maz lı ğı bu əsər də Şa ma-
xı dan Hə lə bə yol alan əqi də 
ada mı nın Yer kü rə si ilə əla qə li 
təq di mat da ifa də olu nub. 

Rəng kar El də niz Ba ba ye vin 
“Əqi də yo lun da” (2000-ci il lər) 
tab lo sun da da hü ru fi ide ya-
la rı nı yay ma ğa baş la yan şair 
gö rün tü yə gə ti ril miş dir. Uzaq 
sə fər lə rin rəm zi ki mi qə bul 
olu nan də və kar va nı nın fo-
nun da təs vir olu nan Nə si mi-
nin ad dım la rın da özü nə inam 
his si qa ba rıq gös tə ril miş dir...

Nə si mi nin ömür yo lu nu 
də rin dən öy rə nən Tər lan Ey-
va zo vun ər sə yə gə tir di yi iki 
port ret də (2019) şair ru hu na 
tu tu lan “bə dii güz gü” inan dı-
rı cı ol maq la ya na şı, həm də 
tə sir li və yad da qa lan dır.

***
Nə si mi ün van lı hey kəl tə-

raş lıq əsər lə ri nin ara sın da, 
heç şüb hə siz, şairin pay taxt-
da ucal dı lan abi də si diq qət-
çə kən dir. Şairin abi də si üçün 
elan olun muş mü sa bi qə də 
ilk tur da qa li bi müəy yən et-
mək müm kün ol ma mış dı. 
İkin ci tur da qa lib adı nı xalq 
rəs sam la rı To kay Məm mə-
dov və İb ra him Zey na lo vun 
ha zır la dı ğı la yi hə qa zan dı. 
1979-cu il də tən tə nə li açı lı şı 
ke çi ri lən bu abi də plas ti ka sı-
nın ro man tik ruh lu ol ma sı ilə 
göz ox şa yır.

Mü sa bi qə də ikin ci mü-
ka fa ta la yiq gö rül müş la yi-
hə-abi də (müəl li fi Tel man və 
El dar Zey na lov qar daş la rı dır) 
şairin və tə ni Şa ma xı da ucal-
dıl ma lı idi. Am ma sub yek tiv 
sə bəb lər dən bu baş ver mə di 
və son ra lar bu ra da Ca van-
şir Da da şo vun ha zır la dı ğı 
nis bə tən ki çik həcm li abi də 
(1990-cı il lər) qo yul du. 

Qeyd et mək la zım dır ki, 
hey kəl tə raş la rı mız 1973-cü 
ilin mü sa bi qə si nə qə dər də 
şairin port re ti ni iş lə miş di lər. 
Əmək dar rəs sam Mü nəv-
vər Rza ye va əv vəl cə Nə si mi-
nin kəc dən (1958), son ra isə 
ağac dan (1960) port re ti ni (ha-
zır da Ni za mi adı na Mil li Azər-
bay can Ədə biy ya tı Mu ze yin-
də sax la nı lır) ha zır la mış dır. 

Ta nın mış ti şə us ta sı Asim 
Qu li yev və Va qif Nə zi ro vun 
Sum qa yıt da ucal dı lan “Nə si-
mi abi də si” (2003) əsə ri şairə 
həsr olun muş hey kəl lər ara-
sın da müasir bə dii həl li ilə 
se çi lir. 

Uk ray na nın pay tax tı Ki yev də 
həm yer li miz, ta nın mış hey kəl-
tə raş, bu öl kə nin Xalq rəs sa mı 
Sey fəd din Qur ba no vun müəl-
li fi ol du ğu Nə si mi abi də si ucal-
dıl mış dır (2019). Mo nu men-
tal tu tum lu bu hey kəl tə raş lıq 
nü mu nə sin də şairin vü qar lı 
ba xı şı və da xi li gər gin li yi nin 
plas ti ka sı yad da qa lan tu tum-
da ifa də olun muş dur. 

De ko ra tiv-tət bi qi sə nət us-
ta la rı mız da müx tə lif il lər də 
Nə si mi şəx siy yə ti nə öz ya ra-
dı cı mü na si bət lə ri ni sər gi lə-
miş lər. Xalq rəs sam la rı Lə tif 
Kə ri mov (1970) və Ka mil Əli ye-
vin (1974), elə cə də İ.Kə ri mo-
va nın (1973) to xu duq la rı xal-
ça-port ret lər, ke ra mi ka us ta sı 
Sə ki nə Şah su va ro va nın ha zır-
la dı ğı va za (1970) və s. hə min 
mü na si bət lə rin nə ti cə si dir...

Mü tə fək kir şairin fa ciəvi ta-
le yi xa ri ci öl kə hey kəl tə raş-
la rı nın da ma ra ğı na sə bəb 
ol muş dur. Be lə əsər lər dən bi-
ri ni (1974) pol şa lı hey kəl tə raş 
Qus tav Zem la ya rat mış dır. 
Şairin xa rak te ri nin açıl ma sı nı 
onun göz lə ri nin ifa də li li yi nə 
eti bar edən müəl li fin ər sə yə 
gə tir di yi port ret də, doğ ru dan 
da, “ca ha na sı ğış ma yan” bir 
adam la üz-üzə, göz-gö-
zə qal dı ğı na əmin ol maq 
müm kün dür. Nə si mi nə 
xə ya la dal mış, nə də 
ba xış la rı nı də qiq bir 
nöq tə də cəm ləş dir miş-
dir. Onun nə zər lə ri sir li 
bir alə mə - öz dü şün cə 
və ümid lə ri ni apar dı-
ğı gə lə cə yə yö nəl-
miş dir. 

şə çə kən şair vü cu du nu onun şə çə kən şair vü cu du nu onun 
ayaq la rı na əyi lə rək də ri si ni 
soy ma ğa baş la yan ib lis xis lət li 
cəl la dın üzə rin də ye nil məz lik 
rəm zi ki mi təq dim et miş dir. 

kat lar da (1973) tən tə nə yə 
uy ğun gə lən cid di lik du-
yul maq da dır. Hər iki əsə rin 
kom po zi si ya sı nı şairin sa ya 
– ma vi və boz yer lik də fas 
və pro fil ve ril miş port ret lə ri və 
ya zı təş kil edir. Gənc rəs sam 
Emin As la no vun “Nə si mi” fil-
mi nə həsr et di yi iki pla kat da 

si mi sal na mə si nə la yiq li töh fə si mi sal na mə si nə la yiq li töh fə 
say maq olar. Nə si mi ni fü-

tab lo su isə kü çə də yaz dıq-

Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Toğ rul Sa dıq za də nin “İma-
dəd din Nə si mi” (1972) tab lo-
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Nə si mi nin ob ra zı, 
onun fa ciəvi ta le yi, 
dün ya ya ba xı şı nın 
ge niş li yi ni və hu ma-

niz mi ni əks et di rən mi sil-
siz bə dii ir si daim öl kə mi-
zin in cə sə nət xa dim lə ri nin 
ma ra ğı na sə bəb olub. Bu 
möv zu da rəs sam lıq və 
hey kəl tə raş lıq nü mu nə lə ri 
ilə ya na şı, mu si qi əsər lə ri 
də ya ra dı lıb.

XX əs rin 40-50-ci il lə rin dən 
eti ba rən, ənə nə vi mu ğam 
ifa çı la rı ilə ya na şı, Azər bay-
can bəs tə kar la rı da Nə si mi nin 
poetik ir si nə mü ra ciət et mə yə, 
şairin qə zəl lə ri nə ka me ra-
vo kal əsər lə ri bəs tə lən mə yə 
baş la mış lar. Ağa ba cı Rza ye-
va, Səid Rüs tə mov, Sü ley man 
Ələs gə rov, Ca han gir Ca han gi-
rov, To fiq Qu li yev, Na zim Əli ver-
di bə yov, Ra miz Mus ta fa yev, 
Ra miz Mi riş li, Ta mil la Məm-
məd za də, Emin Sa bi toğ lu və 
baş qa bəs tə kar la rı mız mü tə-
fək kir şairin söz lə ri nə mah nı 
və ro mans lar yaz mış lar.

Bu möv zu ya mü ra ciət edən 
Azər bay can mu si qi si nin ko-
ri fey lə ri ara sın da ilk növ bə də 
şairin 600 il lik yu bi le yi ərə fə sin-
də “Nə si mi haq qın da das tan” 
vo kal-xo reoq ra fik poema sı nı 
ya ra dan gör kəm li bəs tə kar 
Fik rət Əmi ro vun adı nı çək mək 
la zım dır. Şairin fa ciəli ta le yi ilə 
bağ lı ha di sə lə ri real şə kil də 
can lan dır maq üçün bəs tə kar 
uni kal qə rar qə bul edib və nə-
ti cə də on dan əv vəl heç ki min 
mü ra ciət et mə di yi – or kestr 
mu si qi si ni rəqs və vo kal ifa 
(so lo və xor), həm çi nin poetik 
söz lə vəh də ti ni təş kil edən ye-
ni janr ər sə yə gəl di. Bu kom-
po nent lə rin sin te zi nə ti cə sin də 
ba let kom po zi si ya sı ya ra dıl dı.

Lib ret to müəl li fi olan Anar 
bu ba rə də xa ti rə sin də (“Mu-
si qi dün ya sı” jur na lı nın 2011-
ci il 1-ci sa yı) ya zır: “Bir gün 

Fik rət müəl lim mə nim lə 
gö rüş mək is tə di. Ev lə ri-
nə get dim. Mə nə de di 

ki, gə lən il Nə si mi nin 
600 il lik yu bi le yi qeyd 
edi lə cək və o, bu möv-
zu da bir pər də li ba let 
yaz maq, hə min ba le-

tin lib ret to su nu da 
mə nim yaz ma-

ğı mı is tə yir. 

Mən se vin cək ra zı laş sam da, 
bil dir dim ki, in di yə dək ba let 
lib ret to su yaz ma mı şam de yə, 
or ta ya nə çı xa ca ğı nı bil mi rəm. 
Fik rət müəl lim gü lüb de di ki, o 
da in di yə dək heç vaxt ba let 
mu si qi si yaz ma yıb…”

Lib ret to müəl lif li yi tək li fi ni qə-
bul edən ya zı çı öz növ bə sin də 
xo reoq raf ola raq Nailə Nə zə-
ro va nı, rəs sam ki mi Toğ rul Nə-
ri man bə yo vu də vət et mək tək-
li fi ni ve rir. Bəs tə kar bu tək lif lər lə 
ra zı la şır. On dan ön cə Qa ra Qa-
ra ye vin “Ley li və Məc nun” sim-
fo nik poema sı nın xo reoq ra fik 
həl li ni ver miş Nailə Nə zi ro va 
“Nə si mi haq qın da das tan”ın 
da uğur lu səh nə yo zu mu nu ta-
pa bi lir. On səh nə nin (Cəl lad la-
rın rəq si, Nə si mi nin mo no lo qu, 
Nə si mi və sev gi li si nin bi rin ci 
dueti, Qız la rın Nə si mi və sev-
gi li si ilə rəq si, Hü cum, Qız la rın 
kə də ri, Nə si mi və sev gi li si nin 
ikin ci dueti, Nə si mi nin üs ya nı, 
Sa vaş, Əbə di lik) bir-bi ri ni is tər 
mu si qi və məz mun, is tər sə 
də xo reoq ra fik iz har ola raq 
ta mam la dı ğı ba let, sa də cə, 
yu bi ley xət ri nə ha zır lan mış ta-
ma şa ol mur. Bu, şairin hə yat 
yo lu haq qın da xro no lo ji-bioq-
ra fik he ka yət de yil di. Mü tə fək-
kir şair ro man tik baş lan ğı cın 
qa bar dıl dı ğı vo kal-xo reoq ra fik 
poema nın əsas qəh rə ma nı 
idi. Ha di sə lə rin epik can lan-
dı rıl ma sı səh nə nin ar xa sın da 
oxu yan və an tik teatr lar da ol-
du ğu ki mi səh nə hə rə kət lə ri ni 
şərh edən xor ifa sı ilə da ha da 
güc lə nir. Ba le tin per so naj la rı 
Nə si mi, onun sev gi li si, cəl lad-
lar, iş ğal çı lar və xalq dır. On la rın 
mü qa yi sə si və qar şı lıq lı fəaliy-
yə ti əsə rin əsas qa yə si ni or ta-
ya çı xa rır, in san şəx siy yə ti nin 
lə ya qə ti nin məğ lu be dil məz li yi 
ide ya sı nı tə rən nüm edir. Bu 
ide ya Nə si mi ya ra dı cı lı ğın da 
daim eh ti ras la təb liğ edi lib. O 
za man is tər res pub li ka, is tər sə 
də so vet mət buatı bu ta ma şa-
nı çox yük sək qiy mət lən di rir.

1973-cü il sent yab rın 23-də 
Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Ope ra və Ba let Teat rın da 
ilk də fə oy na nı lan ta ma şa-
da əsas par ti ya la rı ta nın mış 

ar tist lər Vla di mir Pletn yov və 
Çim naz Ba ba ye va ifa edib-
lər. Ta ma şa ya Na zim Rza yev 
di ri jor luq edib. Ta ma şa ikin-
ci də fə Mosk va da – Bö yük 
Teatr da – UNES CO-nun iş ti-
ra kı ilə Nə si mi nin 600 il lik yu-
bi ley təd bir lə ri çər çi və sin də 
nü ma yiş et di ri lib. 

Prem ye ra dan son ra bəs tə-
kar F.Əmi rov, lib ret to nun müəl-
li fi Anar, qu ru luş çu rəs sam 
T.Nə ri man bə yov, ba let meys ter 
N.Nə zi ro va, di ri jor N.Rza yev, 
ba let us ta la rı V.Pletn yov və 
Ç.Ba ba ye va Azər bay can Döv-
lət mü ka fa tı na la yiq gö rül dü lər. 
Bir müd dət son ra isə F.Əmi rov 
özü nün bu səh nə opu su nun 
əsa sın da “Nə si mi haq qın da 
das tan” ad lı sırf or kestr üçün 
əsə ri ni – sim fo nik or kestr üçün 
fa ciəli mu si qi si ni ya rat dı.

“Nə si mi haq qın da das tan” 
ba le ti 46 il son ra – 2019-cu il 
ma yın 25-də , şairin 650 il li yi 
mü na si bə ti lə fərq li qu ru luş da 
(və “Nə si mi” adı ilə) sə nət se-
vər lə rə təq dim edil di. Ye ni lib-
ret to nun müəl li fi Əj dər Ul duz 
ta ma şa nın sü je ti ni üç şək lə 
böl müş dü: Su fi nin gənc li yi, 
Su fi nin sə ya hət lə ri və Su fi nin 
eda mı. Ye ni lib ret to nun bi zə 
təq dim et di yi Nə si mi ger çək 

li rik qəh rə man yox, ge niş ta-
ma şa çı küt lə si nin da ha çox 
“Nə si mi” fil min dən ta nı dı ğı şair, 
mü tə fək kir, “Ənəl həqq” de yib 
hə qi qət ax ta rı şı na çı xan şəxs-
lə de mək olar ki ey ni dir. Elə ta-
ma şa nın sü jet xət ti də müəy-
yən qə dər məş hur film də ki 
ha di sə lə rin ar dı cıl lı ğı nı tək rar 
edir. Nəimi nin (Əmək dar ar tist 
Sa mir Sə mə dov) dərs keç di-
yi məd rə sə də su fi lik tə li mi nə 
yi yə lə nən gənc Nə si mi (İs lam 
Məm mə dov) və onun məs-
lək daş la rı kaina tın sir lə ri ni aç-
maq, hə qi qə tin nə ol du ğu nu 
in san la ra yay ma ğa baş la yır-
lar. Xi la fət dö yüş çü lə ri Nəimi ni 
və məd rə sə də ki su fi lə ri öl dür-
dük dən son ra Nə si mi in san la-

ra sülh, əmin-aman lıq his lə ri ni 
aşı la maq, hə qi qə ti çat dır maq 
üçün yo la çı xır. Sə ya hət bo yun-
ca Azər bay ca nı, Ya xın Şər qi 
do la şan şair (Anar Mi ka yı lov) 
bir qa dı na (Əmək dar ar tist Ni-

gar İb ra hi mo va) aşiq olur və 
bu iz di vac dan bir qı zı (Di na ra 
Şi ri no va) dün ya ya gə lir. Hə ləb-
də qə rar tu tan şair-fi lo so fun 
tə li mi Mi sir sul ta nı nı na ra hat 
edir. Çün ki Nə si mi nin tə rəf dar-
la rı, onun tə li mi ni dərk edən lər 
əda lət siz sa vaş la ra qar şı çı xır-
lar. Nə si mi əziz lə ri ni, ar dı cıl la rı-
nı itir mək dən sə, özü nü qur ban 
ver mə yi üs tün tu tur...

Fik rət Əmi ro vun əsər lə ri 
ilə pa ra lel ola raq, 70-ci il lər-
dən eti ba rən şairin ob ra zı-

nı tə cəs süm et di rən bir sı ra 
mu si qi əsər lə ri ər sə yə gə lir. 
Bun lar Ca han gir Ca han gi ro-
vun “Nə si mi” üç his sə li kan-
ta ta sı, Azər Rza ye vin or kestr, 
bass-tar və şeir ifa sı üçün 
“Nə si mi” sim fo nik poema-
sı, Əf ra si yab Bə dəl bəy li nin 
“Nə si mi” vo kal-xo reoq ra fik 
poema sı, Əziz Əziz li nin ey-
niad lı sim fo nik poema sı, Ədi-
lə Hü seyn za də nin xor ka pel-
la sı üçün iki kom po zi si ya sı və 
di gər əsər lər dir. To fiq Qu li yev 
1973-cü il də “Azər bay can-
film” ki nos tu di ya sın da re jis-
sor Hə sən Se yid bəy li nin len-
tə al dı ğı “Nə si mi” ki no fil mi nə 
çox gö zəl mu si qi ya zıb. Da xi li 
tə la tüm not la rı və in cə ifa də 
tər zi ilə zən gin olan, sim fo nik 
fraq ment lə rin bö yük rol oy-
na dı ğı bu mu si qi fil min uğur 
qa zan ma sı na əhə miy yət li 
də rə cə də kö mək edib.

İri janr lar da və for ma lar-
da əsər lər lə ya na şı, bəs tə-
kar la rı nın ya rat dıq la rı bir çox 
ka me ra-vo kal əsər lə ri nin tər-
ki bi nə Nə si mi nin poetik şe-
devr lə ri da xil edi lib. Bun dan 
əla və, qeyd et di yi miz ki mi, da-
hi şairin şeir lə ri nə gö zəl mah-
nı lar və ro mans lar bəs tə lə nib.

***
Nə si mi ob ra zı, onun əsl 

sak ral poezi ya sı nın müb həm 
mə qam la rı müasir mu si qi 
ya ra dı cı lı ğın da bəs tə kar la rın 
xə yal gü cü nü coş dur maq da 

da vam edir. Mü tə fək kir şairin 
ob ra zı Xalq ar tis ti, pro fes-
sor Fi rən giz Əli za də nin ya-
ra dı cı lı ğın da xü su si yer tu tur. 
Gör kəm li bəs tə kar Nə si mi-
nin ölü mü nün 600-cü il dö-
nü mün də (2017) xor, ifa çı və 
sim fo nik or kestr üçün möh-
tə şəm “Na si mi Pas sion” əsə-
ri ni ya ra dıb. Hə min əsər də 
hə ya tı dəh şət li edam la ba şa 
ça tan bö yük şair və mü tə fək-
ki rin keç di yi ömür yo lu mu si-
qi nin di li ilə təq dim olu nur.

Fik rət müəl lim mə nim lə 
gö rüş mək is tə di. Ev lə ri-
nə get dim. Mə nə de di 

ki, gə lən il Nə si mi nin 
600 il lik yu bi le yi qeyd 
edi lə cək və o, bu möv-
zu da bir pər də li ba let 
yaz maq, hə min ba le-

tin lib ret to su nu da 
mə nim yaz ma-

ğı mı is tə yir. 
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2017-ci ilin ap re lin də prem-

ye ra sı Ams ter dam da (Ni-
der land) ke çi ril miş bu əsə rin 
ər sə yə gəl mə si nin ma raq lı ta-
rix çə si var. Av ro pa nın ən nü-
fuz lu kon sert zal la rın dan olan 
“Ams ter dam Ro yal Con sert-
ge bouw” ar tıq bir ne çə il dir ki, 
“Pas sions” (tər cü mə si eh ti ras-
lar, əzab lar de mək dir) mu si qi 
la yi hə si ni hə ya ta ke çi rir. La yi-
hə çər çi və sin də müx tə lif mə-
də niy yət lər və din lə ri təm sil 
edən gör kəm li bəs tə kar la ra 
hə min möv zu da əsər lər si fa-
riş olu nur və ifa edi lir. İs lam 
di ni nə həsr olun muş bu cür 
əsə rin ya ra dıl ma sı haq qın da 
söh bət get dik də, onun müəl li-
fi ki mi bi zim məş hur Azər bay-
can bəs tə ka rı Fi rən giz Əli za də 
se çi lib. O, öz “Pas sion”unu 
da hi şair və bö yük əzab keş, 
hə ya tı nı hu ma nizm ide ya la rı-
nın tə rən nü mü nə qur ban ver-
miş Nə si mi yə həsr edib.

“Na si mi Pas sion” əsə ri nin 
prem ye ra sı so list lə rin, xo-
run və in gi lis di ri jo ru Mar tins 
Brab bi sin rəh bər li yi ilə Ni der-
lan dın Kral Sim fo nik Or kest-
ri nin ifa sın da təq dim edi lib. 

Nə si mi nin qə zəl lə ri nin əsa-
sın da bəs tə lən miş mah nı lar 
ori ji nal da – Azər bay can di lin-
də səs lən di, ey ni za man da 
kon ser tin ge di şin də ek ran da 
tər cü mə olun muş mətn nü-
ma yiş et di ril di. İlk mü səl man 
“Pas sion”nun prem ye ra sı üç 
min din lə yi ci ni iş ti rak et di yi 
zal da bö yük uğur la keç di. 

“Nə si mi Pas sion” əsə ri nin 
Ba kı da ilk ifa sı isə 2017-ci ilin 
iyu nun da M.Ma qo ma yev adı-
na Azər bay can Döv lət Fi lar-
mo ni ya sın da odu. Fəx rəd din 
Kə ri mo vun ida rə çi li yi ilə Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri, Xor Ka pel-
la sı və so list lər əsə rin zən gin 
or kestr ko lo ri ti ni, xor par ti ya la-
rı nın məz mu nu nu, so list lə rin 
mo no loq la rı nın bü tün də rin li-
yi ni tam şə kil də əks et di rə rək 
din lə yi ci lə rə şairin par laq ob-
ra zı nın in cə lik lə ri ni çat dır dı lar.

2017-ci il də UNES CO-nun 
Pa ris də ki mən zil-qə rar ga hın-
da Nə si mi nin ölü mü nün 600 
il li yi mü na si bə ti lə ke çi ri lən tə-
bir lər çər çi və sin də Fi rən giz 
Əli za də nin mu si qi si əsa sın da 
da ha bir əsər – “Nə si mi yə it-
haf” ta ma şa sı təq dim olun du. 

Bu qu ru luş iki məş hur ka me ra 
əsə ri nin əsa sın da ya ra dıl mış 
ba let-kon sert dir. On lar bəs tə-
ka rın “Mu ğam sa ya ğı” əsə ri nin 
və Ame ri ka nın “Kro nos” kvar-
te ti nin si fa riş et di yi və Yo-Yo Ma 
“İpək Yo lu” trans kon ti nen tal 
la yi hə üçün məx su si ya zıl mış 
“Dər viş” mu si qi si nin vəh də ti-
dir. Bu əsər lə rin əsa sın da ha-
zır la nan xo reoq ra fik ta ma şa 
din lə yi ci lə rə tək cə mu si qi ifa-
çı la rı nı gör mək de yil, həm çi nin 
beş rəq qa sın oy na dı ğı səh nə 
hə rə kət lə ri ni mü şa hi də et mək 
im ka nı ya ra dır. Bu ra da Nə si mi 
ob ra zı daim hə qi qə ti ax ta ran 

və əda lət uğ run da mü ba ri-
zə apa ran kon tekst də təq dim 
olu nub. Şair qa ra ge yim lər də 
olan iki per so naj şək lin də təq-
dim edil miş “şər qüv və lə ri” dəf 
et mə yə məc bur olur. Ta ma şa-
nın fi na lın da Nə si mi nin mis tik 
və sehr li ob ra zı nın va si tə si lə 
xe yi rin şər üzə rin də qə lə bə si 
nü ma yiş et di ri lir.

Ta nın mış xo reoq raf Nailə 
Məm məd za də nin ver di yi qu-
ru luş da Nə si mi ob ra zı nı Anar 
Mi ka yı lov, di gər ob raz la rı Anar 
Ta hi rov, Eduard Ara zov, Cə mi-
lə Kə ri mo va və Ta mil la Məm-
məd za də ifa edib lər. Mu si qi ni 

ta nın mış xa nən də, 
Xalq ar tis ti Tey yub 
As la nov, is te dad lı sk rip-
ka çı lar, Əmək dar ar tist El vin 
Qə ni yev, bey nəl xalq mü sa bi-
qə lə rin laureat la rı Eli na Drux, 
violon çel us ta sı Or xan Hü sey-
nov və di gər lə ri iş ti rak edir lər. 
“Nə si mi yə it haf” əsə ri nin Pa-
ris də ke çi ril miş prem ye ra sın-
dan son ra ta ma şa Ba kı da VI 
Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu 
və “Mu ğam dün ya sı” V Bey-
nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı çər çi-
və sin də də qo naq la ra təq dim 
olun du və al qış lar la qar şı lan dı. 

***
2019-cu ilin “Nə si mi ili” elan 

edil mə si ilə əla qə dar Bəs tə-
kar lar İt ti fa qı gənc lə rin cəlb 
olun du ğu ye ni la yi hə yə dair 
tə şəb büs irə li sü rüb. La yi hə nin 
iki əsas məq sə di var. On lar dan 
bi ri gənc lə rin diq qə ti ni Nə si mi-
nin tü kən mə yən ya ra dı cı lı ğı na 
cəlb et mək, ikin ci si Üze yir Ha-
cı bəy li nin tək ra ro lun maz “Sən-
siz” və “Sev gi li ca nan” ro mans-
qə zəl lə ri ilə əsa sı qo yul muş 
mu si qi li qə zəl jan rı nın dir çəl dil-
mə si nə kö mək et mək dir. 

ta nın mış xa nən də, 
Xalq ar tis ti Tey yub 
ta nın mış xa nən də, 
Xalq ar tis ti Tey yub 

2010-cu il dən Şə ki də ənə nə vi ola raq ke çi ri lən “İpək Yo lu” 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı na bu il Nə si mi ir si də öz mö-
hü rü nü vur du. 29 iyun – 3 iyul da ger çək lə şən say ca 10-cu 
fes ti val gün lə rin də “Nə si mi yə it haf” vo kal-xo reoq ra fik kom-
po zi si ya sı nü ma yiş olun du, Şə ki Mu si qi Kol le cin də “Nə si-
mi möv zu su nun Azər bay can bəs tə kar la rı nın əsər lə rin də 
tə cəs sü mü”nə həsr edil miş də yir mi ma sa ke çi ril di.

İyu nun 27-də isə fes ti val ərə-
fə sin də Bəs tə kar lar İt ti fa qın da 
“Nə si mi yə it haf” la yi hə si nin ilk 
mu si qi ax şa mı təş kil edil di.

İlk kon ser ti Azər bay can 
klas sik mu si qi si nin şah əsər-
lə ri – Ni ya zi nin “Rast” sim-
fo nik mu ğa mı nın violin ilə 
for te piano dueti üçün iş lən-
mə si (bey nəl xalq mü sa bi qə 
laureat la rı piano çu Fə qan 
Hə sən li, violin ifa çı sı Sü ley-
man Əy yu bov) və Ü.Ha cı bəy-

li nin “Cən gi” mi niatü rü (F.Hə-
sən li) ilə ha şi yə lən miş di. Bu 
klas sik kör pü ara sın da gənc 
bəs tə kar la rın Nə si mi qə zəl-
lə ri nə olan mu si qi it haf la rı 
məm nu niy yət lə din lə nil di.

Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu-
si qi Aka de mi ya sı nın Bəs tə kar-
lıq fa kül tə si nin tə lə bə si Vü qar 
Məm məd za də nin (bəs tə kar 
Ay dın Əzi mo vun sin fi) ba ri ton 
və for te piano üçün bəs tə lə-
di yi “Har da san” vo kal əsə ri 

da hi şairin qə zə li nin ənə nə vi 
“Şüş tər”-“Ça har gah” mə qam-
la rı na əsas la nan eh ti ras lı li rik 
ob raz da və hə zin ifa ilə (bey-
nəl xalq mü sa bi qə laureat-
la rı vo kal çı Rza Xos rov za də 
piano çu Fuad Əli za də nin mü-
şa yiəti lə) yad da qal dı.

Ey ni for ma nı – yə ni ba ri-
ton-for te piano dueti ni təq dim 
edən növ bə ti vo kal it haf Ay sel 
Əzi zo va nın bəs tə si – “Dün-
ya du ra caq yer de yil...” əsə ri 
ol du. Əsər vo kal çı Rza Xos-
rov za də və bey nəl xalq mü-
sa bi qə lər laureatı Fi ru zə Nə-
cəf li nin ifa la rın da səs lən di.

Kə ma lə Əli za də nin “Nə si mi-
qə zəl” bəs tə si ni Əmək dar ar-
tist Fə ri də Məm mə do va (sop-
ra no), bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureat la rı – Ümi də Ab ba so va 
(I violin), Sü ley man Əy yu bov (II 
violin), Hu may Ha cı za də (viola), 
Ni cat Ba ğı rov (kont ra bas) və 
Əmək dar ar tist Əy yub Əli ye-
vin ifa sın da sim li kvin tet, elə cə 
də əmək dar ar tist lər dən iba rət 
mu ğam üç lü yü – Sa hib Pa şa-

za də (tar), Toğ rul Əsə dul la yev 
(ka man ça) və Sol tan Əli yev 
(na ğa ra) təq dim et di lər. Müəl-
li fin özü ifa çı la rı for te piano ar-
xa sın da mü şa yiət et di.

Sa ra Dil ru ba nın “Hey ran 
ol mu şam” əsə ri də qis mən 
ənə nə vi-klas sik qav ra nı lan 
poetik Şərq vo kal mi niatür lə-
ri ov qa tı nı da şı yır dı. Bey nəl-
xalq mü sa bi qə lər laureat la-
rı – Rus lan Per san (ba ri ton), 
Nər min İs gən də ro va (piano), 
Se yid Ta lı bov (qa val) və Əy yub 
Əli ye vin (violon çel) ifa sın da 
səs lə nən bu əsər də ənə nə vi 
li rik əsər lər xət ti ni ta mam la dı.

Kon ser tin vi zual ef fekt-
li – döv rə mən sub ge yim və 
mil li tembr lər se çi mi nə əsas-
la nan və Nə si mi şeiriy yə ti nin 
il ham lı ob raz alə mi ni açan 
nöm rə si gənc bəs tə kar İla hə 
İs ra fi lo va nın – “Məd hi Əhəd” 
ad la nan mü rək kəb he yət və 
mu si qi in ki şa fı na ma lik bəs-
tə si idi. Rza Xos rov za də (te-
nor), Kam ran Ta lıb lı (fley ta), 
Şa hin Məm mə dov (klar net), 

Mah mud Sa lah və Ağa rə him 
Sa lah (zərb alət lə ri), Fə qan 
Hə sən li (piano), Ümi də Ab-
ba so va (violin), Əy yub Əli yev 
(violon çel) mil li üs lub ilə müa-
sir bəs tə kar tex ni ka sın da ya-
zıl mış kom po zi si ya nın mə ha-
rət li ifa sı nı təq dim et di lər.

Nə si mi poezi ya sı nın da ha 
bir ma raq lı, Qərb ça lar lı çöz-
mə si – Tu ral Məm məd li nin 
“Mən də sı ğar iki ca han” əsə-
ri müəl li fin özü (for te piano), 
Ül kər Əli ye va (sop ra no), 
Kam ran Ta lıb lı (fley ta), Toğ rul 
Məm məd li (val tor na) və adı-
çə ki lən sim li kvin te tin ifa-
sın da səs lən di.

Nə si mi qə zəl lə ri nə ya-
zıl mış mu si qi lər lə bə ra-
bər Xalq rəs sa mı Arif 
Hü sey no vun “Nə si mi 
dün ya sı” rəsm sil si lə-
si də təd bir iş ti rak çı la-
rın ru hən şairin söz 
və fi kir dün ya sı na 
apar dı.
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Azər bay can poezi-
ya sı nın və ədə bi 
di li nin in ki şa fın da 
mü hüm bir mər hə lə 

təş kil edən Nə si mi ya-
ra dı cı lı ğı dil çi lik, xü su si lə 
Azər bay can türk cə si nin 
ta ri xi in ki şa fı nı öy rən mək 
ba xı mın dan müs təs na 
əhə miy yə tə ma lik dir.

Nə si mi can lı xalq da nı şıq 
di lin dən ba ca rıq la is ti fa də 
et mək lə ya na şı, klas sik şeir 
di lin də çox ya yıl mış bə dii 
ifa də lə ri də mə ha rət lə iş-
lət miş dir. Şair Azər bay can 
şeiri nin şək li xü su siy yət lə-
ri nin tək mil ləş mə sin də çox 
mü hüm rol oy na mış, əruz 
vəz ni nin bəhr lə ri ni Azər bay-
can di li nin xü su siy yət lə ri nə 
uy ğun laş dır ma ğa ça lış mış-
dır. Onun al tı əsr ön cə yaz-
dı ğı qə zəl lər, mü ləm mə lər, 
müs tə zad, mü rəb be və tər-
ci bənd lər, rü bailər, tu yuq lar 
poezi ya mı za ay dın lıq, şəf qət 
gə tir miş, ana di li mi zi və bə-
dii sö zü mü zü ye ni zir və lə rə 
qal dır mış dır. 

Bu zən gin irs Azər bay can la 
ya na şı, dün ya nın bir sı ra öl-
kə lə ri nin ki tab xa na la rın da –
B ri ta ni ya Mu ze yi Ki tab xa na sı, 
Dü şən bə Əl yaz ma lar Fon du, 
Teh ran Mil li Ki tab xa na sı, Təb-
riz Mil li Ki tab xa na sı, İs tan bul 
Top qa pı Sa ra yı Mu ze yi Ki tab-
xa na sı və di gər ki tab xa na lar-
da mü ha fi zə olu nur.

Nə si mi nin ana di lin də yaz-
dı ğı əsər lər Azər bay can şeiri-
nin in ki şa fı na, o cüm lə dən 
Fü zu li, Nə vai, Şey xi, Ni ya zi 
və baş qa bö yük sə nət kar la-

rın ya ra dı cı lı ğı na qüv vət li tə sir 
gös tər miş dir. Bun dan baş qa, 
Hə bi bi, Kiş və ri, Hə qi qi, Şah 
İs ma yıl Xə tai ki mi şair lə rin 
ya ra dı cı lı ğın da öz ək si ni ta-
pan su fi-hü ru fi inam və dü-
şün cə lə ri də şairin öl məz ir si-
nin tə si ri ilə əla qə dar dır.

Nə si mi nin əsər lə ri ilk də fə 
1844, 1871 və 1880-ci il lər də 
İs tan bul da nəşr edil miş dir. 
Azər bay can da isə 1923-cü 
il də “Maarif və mə də niy yət” 
jur na lı nın 1-ci nöm rə sin də 
şairin bir sı ra qə zəl lə ri - “Ey 

cən nə tin xən dan gü lü...”, 
“Fir qə tin dər din dən ey can...”, 
“Dər ya yi mü hit cu şa gəl di...”, 
“Mən də sı ğar iki ca han...” 
və s. çap olun muş dur. Gör-
kəm li ədə biy yat şü nas alim, 
maarif çi Fi ri dun bəy Kö çər li-
nin 1925-ci il də “Azər bay can 
ədə biy ya tı ta ri xi ma te rial la-
rı” ki ta bın da şairin qə zə li də 
çap edil miş dir. 1926-cı il də 
ədə biy yat şü nas alim Sal man 
Müm taz Nə si mi nin qə zəl lə ri-
ni “Se çil miş şeir lər” və “Şeir-
lər” adı ilə nəşr et dir miş dir.

Şairin hə yat və ya ra dı cı lı-
ğı haq qın da ədə biy yat şü nas 
alim, aka de mik Hə mid Aras-
lı 1942-ci il də “Fə da kar şair 
(İma dəd din Nə si mi)” oçer ki ni 
qə lə mə al mış dır. O, həm çi nin, 
M.Rə fi li ilə bir gə “Qə dim ədə-
biy yat” (1942, 1945), “İma dəd din 
Nə si mi” (1972) və Nə si mi nin 600 
il lik yu bi le yi ərə fə sin də nəşr olu-
nan “Nə si mi” (Azər bay can, rus, 
in gi lis, fran sız, al man, ərəb, fars 
dil lə rin də, 1973) ki tab la rın da 
şairin hə ya tı nın bə zi mə qam-
la rı na ay dın lıq gə tir miş, Nə si mi 

şeiri nin dil və poetik ifa də gö-
zəl lik lə rin dən söz aç mış dır.

Şairin ana di lin də di va nı nın 
еl mi-tən qi di mət ni ni ilk də fə 
Azər bay can alim lə rin dən pro-
fes sor Ca han gir Qəh rə ma nov 
nəş rə ha zır la mış dır. O, Ba kı, 
Le ninq rad (in di ki Sankt-Pe ter-
burq) və İrə van əl yaz ma lar 
fond la rın da sax la nı lan beş 
nüs xə ni İs tan bul və Ba kı nəşr-
lə ri ilə tu tuş du ra raq şairin ana 
di lin də əsər lə ri nin ilk el mi-tən-
qi di mət ni ni 1973-cü il də ərəb 
əlif ba sı ilə çap et dir miş dir. 

Ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin tə şəb bü sü ilə Nə si mi nin 
600 il lik yu bi le yi nin UNES CO-
nun təd bir lə ri si ya hı sı na da xil 
edil mə si və 1973-cü il də bey-
nəl xalq miq yas da qeyd olun-
ma sı onun ir si nin də rin dən 
öy rə nil mə si nə də tə kan ver-
miş dir. Yu bi ley mü na si bə ti lə 
şairin həm Azər bay can, həm 
də baş qa dil lə rə tər cü mə edil-
miş ki tab la rı, haq qın da el mi 
təd qi qat əsər lə ri, bib lioq ra fi-
ya (M.F.Axund za də adı na Mil li 
Ki tab xa na tə rə fin dən) işıq üzü 

gör müş dür. Həm çi nin  Xalq 
ya zı çı sı İ.Hü sey no vun “Məh-
şər” ro ma nı, Xalq şairi R.Rza-
nın “Son ge cə” poema sı, Xalq 
şairi Qa bi lin “Nə si mi” poema-
sı və di gər bəd di əsər lər Nə si-
mi nin hə ya tı na işıq sal mış dır.

***
Bu gün ki tab xa na la rı mız da 

Nə si mi nin əsər lə ri nin müx tə lif 
nəşr lə ri, həm çi nin şairin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı haq qın da müx-
tə lif ki tab lar, mo noq ra fi ya lar 
var. Pre zi dent İl ham Əli ye-

vin “Azər bay can di lin də la tın 
qra fi ka sı ilə küt lə vi nəşr lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si haq qın da” 
sə rən ca mı na (2004) əsa sən, 
İma dəd din Nə si mi nin əsər-
lə ri iki cild də nə fis şə kil də çap 
olu na raq bü tün ki tab xa na la-
ra hə diy yə edil miş dir. Nə si mi-
nin əsər lə ri rus, in gi lis, al man, 
fran sız, türk, fars və baş qa 
dil lər də işıq üzü gör müş dür. 
Mil li Ki tab xa na nın fon dun da 
Nə si mi nin əl yaz ma la rı, daş-
bas ma üsu lu ilə ər sə yə gəl-
miş ki tab la rı da xil, 300-dək 
çap nü mu nə si var. 

C.Cab bar lı adı na Res pub-
li ka Gənc lər Ki tab xa na sın da, 
F.Kö çər li adı na Res pub li ka 
Uşaq Ki tab xa na sın da, elə-
cə də şə hər-ra yon MKS-lə-
rin mər kə zi ki tab xa na la rın da 
və ki tab xa na fi lial la rın da da 
oxu cu lar Nə si mi nin söz xə-
zi nə si, onun ya ra dı cı lı ğı ilə 
bağ lı ki tab la rı əl də edə bi-
lər lər. Bun dan əla və, şairin 
650 il li yi ilə bağ lı Azər bay can 
Mil li Ki tab xa na sı tə rə fin dən 
res pub li ka nın küt lə vi və ix ti-
sas laş dı rıl mış ki tab xa na la rı, 
mər kəz ləş di ril miş ki tab xa na 
sis tem lə ri üçün, Res pub li ka 
Uşaq Ki tab xa na sı tə rə fin dən 
isə yu bi ley mü na si bə ti lə mər-
kə zi ki tab xa na la rın uşaq şö-
bə lə ri üçün me to dik və sait lər 
ha zır la na raq nəşr edil miş dir.

Yu bi ley mü na si bə ti lə 
AMEA-nın Ədə biy yat İns ti tu tu 
tə rə fin dən “Bö yük Azər bay-
can şairi İma dəd din Nə si mi” 
mo noq ra fi ya sı ha zır la nır. İns-
ti tu tun di rek to ru, AMEA-nın 
vit se-pre zi den ti, aka de mik 
İsa Hə bib bəy li nin bil dir di yi nə 
gö rə, mo noq ra fi ya il ər zin də 
nəşr olu na caq.

AMEA-nın Hu ma ni tar Elm-
lər Böl mə si nin, Me mar lıq 
və İn cə sə nət İns ti tu tu nun 
təş ki lat çı lı ğı ilə “İn cə sə nət-
də Nə si mi ob ra zı” möv zu-
sun da res pub li ka el mi-
prak tik konf ran sı ke çi ri lib.

Konf rans da sə nət şü-
nas lıq üz rə elm lər dok to ru 

Se vil Fər ha do va “İma-
dəd din Nə si mi poezi-
ya sı mu ğam-ozan kon-
sep tual lıq kon teks tin də”, 
sə nət şü nas lıq üz rə fəl-

sə fə dok to ru, do sent 
Vi da di Qa fa rov 

“Nə si mi ob-

ra zı nın Azər bay can teat rın da 
səh nə tə cəs sü mü” və Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi Ayaz Sa-
la yev “Nə si mi” fil mi so vet döv-
lə ti nin qü ru bu döv rün də mil li 
özü nü dərk ami li ki mi” möv zu-
la rın da mə ru zə ilə çı xış edib lər.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu-
tun da ke çi ri lən “İma dəd din 
Nə si mi və folk lor” möv zu sun-
da res pub li ka el mi konf ran-
sın da fi lo lo gi ya üz rə elm lər 
dok to ru, pro fes sor Cə lal Qa-

sı mo vun “İma dəd din Nə si mi 
ya ra dı cı lı ğın da in san və tan rı 
mü na si bət lə ri”, fi lo lo gi ya üz-
rə elm lər dok to ru İs lam Sa-
dı ğın “Nə si mi nin tan rı-in san 
kon sep si ya sı nın “Də də Qor-
qud” və Şu mer qay naq la rı”, 
fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to-
ru Atif İs lam za də nin “Nə si mi 
dün ya gö rü şü Aşıq Ələs gər 
poezi ya sı nın məz mun sə-
viy yə si ki mi”, fi lo lo gi ya üz rə 
fəl sə fə dok to ru El çin Qa li boğ-

lu nun “Nə si mi ya ra dı cı lı ğın da 
mi fo lo ji ob raz la rın mə səl ləş-
miş bi çim də ifa də si” möv zu-
la rın da mə ru zə lə ri din lə ni lib.

Mə həm məd Fü zu li adı na 
Əl yaz ma lar İns ti tu tun da isə 
“İma dəd din Nə si mi: sə ləf lər və 
xə ləf lər – Or ta əsr lər əl yaz ma-
la rı və Azər bay can mə də niy-
yə ti nin ta ri xi prob lem lə ri” möv-
zu sun da XVII res pub li ka el mi 
konf ran sı təş kil edi lib. Konf-
rans da ins ti tu tun el mi iş lər üz-

rə di rek tor müavi ni, fi lo lo gi ya 
üz rə elm lər dok to ru, pro fes sor 
Pa şa Kə ri mo vun “Pro fes sor 
Ca han gir Qəh rə ma no vun nə-
si mi şü nas lıq fəaliy yə ti”, ins ti-
tu tun əmək daş la rı – fi lo lo gi ya 
üz rə fəl sə fə dok tor la rı Nə za-
kət Məm məd li nin “Nə si mi və 
Ət ta rın “Ber aməd” rə dif li qə-
zəl lə ri nin mü qa yi sə li təh li li”, 
Tün za lə Sey ful la ye va nın “İma-
dəd din Nə si mi şeir lə ri cüng-
lər də”, Azər bay can Döv lət 
Pe da qo ji Uni ver si te ti nin pro-
fes so ru, fi lo lo gi ya üz rə elm-
lər dok to ru Ya qub Ba ba ye vin 
“Nə si mi poezi ya sın da in san 
kon sep si ya sı” və baş qa mə ru-
zə lər təq dim olu nub.
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Mən mülki-cahan, cahan mənəm, mən!

Mən həqqə məkan, məkan mənəm, mən!

...İnsanü bəşərsən, ey Nəsimi,

Həqq der ki, haman, haman mənəm, mən!

Sö zü nün qüd rə ti ilə əsr lə ri aşa raq 
zə ma nə mi zə qə dər gə lib çı xan 
Nə si mi hu ma nizm car çı sı, bə şə-
ri ide ya la rın tə rən nüm çü sü ki mi 

dün ya da özü nə əbə di ad qa za nıb. 
Müx tə lif öl kə lə rin ta nın mış elm, 
ədə biy yat, mə də niy yət xa dim lə-
ri nin Azər bay ca nın bö yük şairi nə, 
onun ədə bi-fəl sə fi ir si nə bəs lə di yi 
də rin eh ti ram bu nun gös tə ri ci si dir.

Nə si mi poezi ya sı 600 ilin qa ran lı-
ğı nı işıq şüası ki mi yır ta raq bi zə gə lib 
çat mış dır. Ən qiy mət li cə hət də bu dur 
ki, o, in di də əv vəl ki ki mi par la yır! Mən 
Nə si mi ni dün ya li ri ka sı nın Ko per ni-

ki ad lan dır maq is tə yi rəm. Nə si mi dən 
yüz il ki çik olan Ko per nik təs diq edir di 
ki, kaina tın mər kə zi Yer de yil, Gü nəş-
dir. Bö yük ast ro no mun Gü nəş haq qın-
da de dik lə ri ni Nə si mi on dan yüz il əv-
vəl in san haq qın da de miş dir. Gü nəş 
ki mi in san da kaina tın mər kə zin də du-
rur. Nə si mi nin poetik sis te mi nin əsas 
müd dəası məhz bu dur.

Lev Ozerov
rus şərqşünası 

Cor da no Bru no Qərb dün ya sı nın Nə-
si mi si sa yıl maq la fəxr edə bi lər... Da-
hi Nə si mi şah lar, sul tan lar, xa qan lar 
döv rün də - cə ha lət zül mə tin də ic ti mai 
əda lət siz lik hökm sü rən bir za man da 
Pro me tey ki mi ca nı nı, qəl bi ni mə şə lə 
dön də rib qa ran lıq la ra il dı rım tə ki şə fəq 
saç mış dır. Bu na gö rə də onun müd rik 
və hik mət li söz lə ri dün ya dur duq ca zül-
mət lə ri par ça la yıb nə sil lər dən-nə sil lə rə 

ke çə-ke çə ör nək ola caq. Nə si mi nin də-
rin mə na lı diq qə tə şa yan söz lə ri ni oxu-
duq da hey rət lən mə mək, qü rur, fə rəh 
duy ma maq ol mur.

Cozef Nort
Amerika yazıçısı

XIV əsr də şair ol maq qor xu su, XII 
əsr Ni za mi döv rü nə gö rə da ha təh lü-
kə li idi. Bu dövr də Nə si mi ad lı bir şair 
ye tiş miş dir... Nə si mi ni di ri-di ri da ba-
nın dan soy du lar və son ra Hə ləb şə-
hə ri nin qa pı la rın dan as dı lar. Al tı əsr 
özün dən son ra ye tiş miş Mu sa Cə lil 
ki mi, Nə si mi də son nə fə si nə qə dər 
ya zıb-ya rat mış dır.

Lui Araqon
fransız yazıçı və şairi

İma dəd din Nə si mi nin ya şa yıb-ya-
rat dı ğı dövr dən bi zi ayı ran al tı əsr bu 
nə hən gin poezi ya sı üzə rin dən qə ləm 

çə kə bil mə miş dir. Ya ra dı cı lı-
ğı dün ya ədə biy ya tı xə zi nə-
si nə da xil ol muş bö yük Azər-
bay can şairi nin adı bu gün də göy 
qüb bə sin də ən bö yük ul duz lar dan 
bi ri ki mi par la yır və öz şə fəq lə ri ilə üs-
tü mü zə işıq sa lır.

Bobocan Qafurov
akademik (Tacikistan)

Nə si mi nin doğ ma ədə biy yat qar şı-
sın da baş lı ca ta ri xi xid mə ti ya zı lı ədə-
biy ya ta Azər bay can di li ni gə tir mə si dir. 
Şərq poezi ya sı nın ərəb və fars dil lə-
rin də yaz dı ğı bir dövr də onun doğ ma 
dil də ya zıl mış gö zəl “Di van”ı par laq 
şə kil də sü but et di ki, Azər bay can di lin-
də də gö zəl nəzm əsər lə ri ya rat maq 
müm kün dür.

Sergey Vasilyev
rus şairi

Klas sik Azər bay can ədə bi ir si əsr lər dir Qərb 
şərq şü nas lı ğı nın da diq qət mər kə zin də dir. Bu 
sa hə nin nü fuz lu araş dır ma çı la rı sı ra sın da al-
man ali mi, ta nın mış nə si mi şü nas Mi xael Hess 
(Mic hael Rein hard Hess) xü su si ye rə sa hib dir.

Qeyd edək ki, təd qi qat çı al man dil li mə kan da mü-
tə fək kir şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı na dair fun da-
men tal əsər lər ya zıb, öz dok tor luq dis ser ta si ya sı nı 
bu möv zu ya həsr edib. 

Azər bay can və bir sı ra türk dil lə ri ni bi lən M.Hess 
Nə si mi ya ra dı cı lı ğı nın al man di li nə mü kəm məl tər-
cü mə çi si ki mi də ta nı nır. Onun tər cü mə sin də da hi 
şairin şeir lər ki ta bı al man di lin də işıq üzü gö rüb. Ali-
min klas sik ir si mi zin nü ma yən də lə ri ilə bağ lı çı xış la rı 
və mə qa lə lə ri ma raq la qar şı la nır. 

Al man təd qi qat çı da Nə si mi sev gi si İs tan bul da ça-
lış dı ğı vaxt ya ra nıb. Bö yük Bri ta ni ya dan al dı ğı elekt-
ron mək tub da Nə si mi şeriy yə ti ilə ilk də fə ta nış olan 
alim şairin poetik dün ya sı na, ide ya la rı na ne cə vu-

ru lur sa, o vaxt dan da Şər qin bö yük mü tə fək ki ri nin 
ir si ni araş dır ma ğa baş la yır.

M.Hess he sab edir ki, Azər bay can mə də niy yət lə rin 
toq quş du ğu de yil, qo vuş du ğu, ya xın laş dı ğı mə kan-
dır: “Bu öl kə nin mə də niy yət, ədə biy yat, in cə sə nət, 
mu si qi nü mu nə lə ri zən gin dir. Azər bay can ədə biy ya-
tı nın ən ma raq lı xü su siy yə ti, zən nim cə, mil li li yi qo ru-
maq şər ti lə, ta rix və mə də niy yət lə rin bir ləş mə si, bu 
har mo ni ya nın əks et di ril mə si dir. Azər bay ca nın çox 
ma raq lı mə də niy yə ti və ədə biy ya tı var ki, İma dəd din 
Nə si mi bu ra da xü su si bir yer tu tur”.

Alim Nə si mi şeirin də bir də rin lik ol du ğu nu qeyd 
edir: “Nə si mi şe riy yə tin də elə bir duy ğu gü cü var ki, 
mən cə, hət ta tər cü mə də be lə hiss edi lir. Şairin şeir-
lə rin də o qə dər tə fər rüat, o qə dər söz, o qə dər də rin 
mə na var ki, onun ha mı sı nı bir tər cü mə də ver mək 
müm kün de yil. Çün ki onu ver mək üçün min lər cə 
şərh ver mək la zım dır. Bö yük Nə si mi ya ra dı cı lı ğı nın 
çə ki si öl çü süz dür. Nə si mi nin mə nə vi ir si nin də yə ri ni 
qiy mət lən dir mək çox çə tin dir. Mə sə lən, onun döv-
rün də ha kim olan di ni eh kam dan fərq li Hü ru fi lik 
tə li mi ni yay dı ğı na gö rə çək di yi əziy yət və fa ciəli ölü-
mün dən di ni to le rant lıq ba rə də dərs lər ala bi lə rik”.

Təd qi qat çı ya gö rə, Nə si mi şe riy yə ti nin bə dii key-
fiy yə ti və fəl sə fi gö rüş lə ri nin də rin li yi onu öz müasir-
lə rin dən cid di şə kil də fərq lən di rir. Nə si mi dü ha sı, 
onun ya ra dı cı lı ğın da kı key fiy yət və fəl sə fi gö rüş lər 
XXI əsr də də öz ak tual lı ğı nı qo ru yur. Bu da bir tə-
rəf dən oxu cu audi to ri ya sı üçün bə dii zövq, di gər 
tə rəf dən isə el mi araş dır ma lar üçün ye ni sti mul de-
mək dir. Ali min söz lə ri nə gö rə, “Nə si mi ili” bu sa hə-
də təd qi qat la ra öz töh fə si ni ve rə cək.

Böyük Çöl mirasında iz

May ayın da Pa ris də UNES CO-nun mən zil-qə-
rar ga hın da qu ru mun hi ma yə dar lı ğı ilə Bey nəl-
xalq Türk Aka de mi ya sı tə rə fin dən “Bö yük Çöl: 
mə də ni mi ra sı və dün ya ta ri xin də ro lu” ad lı bey-
nəl xalq fo rum ke çi ri lib. Fo rum çər çi və sin də türk 
dün ya sı nın gör kəm li alim və mü tə fək kir lə ri (Yu sif 
Ba la sa qun lu nun 950, Əh məd Ağaoğ lu nun 150 
il li yi) ilə bə ra bər İma dəd din Nə si mi nin ana dan ol-
ma sı nın 650 il lik yu bi le yi də qeyd olu nub. Fo rum-
da çı xış edən Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze-
yi nin di rek to ru, aka de mik Ra fael Hü sey nov Or ta 
əsr lər də Nə si mi tə rən nüm çü lə ri nin Bö yük Çö lün 
ədə bi in ki şa fı na ver di yi töh fə lər dən söz açıb, hə-
min dövr lər də fəaliy yət gös tər miş və tə ri qət və di-
ni-fəl sə fi cə rə yan lar dan da nı şıb. 

“Nə si mi 650” xü su si bu ra xı lı şı nın ha zır lan-
ma sın da “Mə də niy yət” qə ze tin də dərc edil-
miş ya zı lar dan, aka de mik İsa Hə bib bəy li nin, 
sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Zi yad xan 
Əli  ye vin mə qa lə lə rin dən, AZƏR TAC-ın ma-
te rial la rın dan, Mil li Ki tab xa na nın “İma dəd din 
Nə si mi 650” me to dik və saitin dən, di gər elekt-
ron re surs lar dan is ti fa də olu nub.

Nəş rin üzə rin də iş lə yən lər: Vü qar Əli yev, 
Fa riz Yu nis li, Ca vid Sər xan bəy li, Sə bi nə 
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Kainatda bir planet də var...
İma dəd din Nə si mi nin 650 il li yi ilə əla qə dar Bey-

nəl xalq Ast ro no mi ya İt ti fa qı (BAİ) ki çik pla net lər dən 
bi ri nə onun adı nın ve ril mə si ba rə də qə rar qə bul 
edib. Mü va fiq və sa tət it ti fa qın üz vü, azər bay can-
lı ast ro nom, fi zi ka-ri ya ziy yat elm lə ri dok to ru Əy yub 
Qu li yev tə rə fin dən qal dı rı lıb. Nə si mi pla ne ti nin ka ta-
loq nöm rə si 32939, hə rə kət zo na sı isə Mars və Yu-
pi ter pla net lə ri nin ara sın da kı as te roid qur şa ğı dır. Bu 
pla net 1995-ci il okt yab rın 24-də Çe xi ya ast ro nom la rı 
tə rə fin dən Klet rə səd xa na sın da aş kar edi lib.



Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mü va fiq sə rən cam la rı na 
əsa sən, bö yük şair və mü-
tə fək ki rin 650 il lik yu bi le yi 
və “Nə si mi ili” Azər bay ca-
nın hü dud la rın dan kə nar-
da da çox say lı təd bir lər lə 
qeyd edi lir.

“Nə si mi ili”nin öl kə miz dən 
xa ric də ən yad da qa lan ha-
di sə lə rin dən bi ri Uk ray na nın 
pay tax tı Ki yev də qüd rət li söz 
us ta dı nın abi də si nin ucal dıl-
ma sı ola caq. Ma yın 24-də 
açı lı şı ke çi ri lən hey kə lin müəl-
li fi Uk ray na nın Xalq rəs sa mı, 
ta nın mış hey kəl tə raş həm yer-
li miz Sey fəd din Qur ba nov dur. 

Azər bay ca nın Uk ray na da kı 
sə fir li yi nin si fa ri şi ilə ucal dı lan 
hey kə lin açı lış mə ra si min də 
Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı El dar Əzi zov, Ki yev 
şə hə ri nin me ri Vi ta li Kliç ko, 
dip lo ma tik kor pu sun nü ma-
yən də lə ri, soy daş la rı mız, şə-
hər sa kin lə ri iş ti rak edib lər. 
Vi ta li Kliç ko bil di rib ki, Ki yev də 
Azər bay can xal qı nın bö yük 
şairi nin abi də si nin ucal dıl-
ma sı Uk ray na və Azər bay can 
xalq la rı nın bir-bi ri nə ver di yi 
də yə rin nə ti cə si dir. El dar Əzi-
zov da öl kə lə ri miz ara sın da 
meh ri ban mü na si bət lər dən 
bəhs edə rək vur ğu la yıb ki, 
Ba kı da Ta ras Şev çen ko nun, 
Ki yev də ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin, Müs lüm Ma qo ma yev 
və in di də İma dəd din Nə si-
mi nin hey kə li nin ucal dıl ma sı 
iki öl kə ara sın da dost mü na-
si bət lə rin ba riz nü mu nə si dir. 

***

Avst ri ya nın pay tax tı Vya na-
da fəaliy yət gös tə rən Azər-
bay can Mə də niy yət Mər-
kə zin də Nə si mi nin 650 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə mu si-
qi li-ədə bi ge cə və al ma ni ya lı 
alim Mi xael Hes sin da hi Azər-
bay can şairi nə həsr olun muş 
mə ru zə ax şa mı ke çi ri lib.

Mər kə zin rəh bə ri Ley la Qa sı-
mo va çı xış edə rək Nə si mi haq-
qın da mə lu mat ve rib.

Mu si qi li-ədə bi ge cə də 
Azər bay can Döv lət Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te-
ti nin ya ra dı cı he yə ti “Bul mu-
şam həq qi...” ad lı proq ram la 
çı xış edib. Xalq ar tis ti 

Gül ya naq Məm mə do va Nə-
si mi nin qə zəl lə ri ni ifa edib. 
Xalq ar tis ti Meh ri ban Zə ki, 
gənc akt yor lar Mir sə nan Ka-
zım lı və Zi ya Ağa yev Nə si mi-
nin qə zəl və rü bailə ri ni söy lə-
yib lər. Qa val ifa çı sı Mah mud 
Sa la hın mü şa yiət et di yi sə-
nət çi lər ifa la rı ilə ta ma şa çı la ra 
xoş təəs sü rat bəxş edib lər.

***
Ser bi ya da kı sə fir li yi mi zin tə-

şəb bü sü və Belq rad da fəaliy-
yət gös tə rən Azər bay can Mə-
də niy yət Mər kə zi nin dəs tə yi ilə 
iyu nun 18-də Nə si mi nin serb 
di li nə tər cü mə edil miş seç mə 
şeir lə rin dən iba rət ki ta bı nın 
təq di ma tı, “Nə si mi” fil mi nin  
serb di lin də sub titr lər lə nü-
ma yi şi olub. İyu nun 19-da isə 
Ser bi ya Kral Aka de mi ya sı nın 

təş ki lat çı lı ğı ilə Belq rad Uni-
ver si te tin də Nə si mi nin 650 il-
lik yu bi le yi mü na si bə ti lə el mi 
sim po zium təş kil olu nub. Sə fir 
El dar Hə sə nov, Ser bi ya Kral 
Aka de mi ya sı nın üz vü, aka de-
mik So kol So ko lo viç bu cür 
təd bir lə rin iki tə rəf li əla-
qə lə rə müs bət tə si-
ri ni qeyd edib lər. 

Sim po zium da serb və azər-
bay can lı alim lər mə ru zə lər lə 
çı xış edib lər. Alim lə rə Ser bi ya 
Kral Aka de mi ya sı nın qə ra rı ilə 
tə sis olun muş “Nə si mi 650 il” 
yu bi ley və “İvo And riç” me dal-
la rı təq dim edi lib.

***
Biş kek şə hə rin də ki Ma nas 

Uni ver si te tin də İma dəd din Nə-
si mi nin 650 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş təd bir ke çi ri lib. Uni ver-
si te tin fo ye sin də Azər bay can 
Mil li Ki tab xa na sı nın fon dun da 
olan Nə si mi nin əsər lə rin dən 
iba rət ki tab sər gi si açı lıb. Ki-
tab xa na nın di rek to ru Kə rim 
Ta hi rov,  Azər bay ca nın TÜRK-
SOY-da kı nü ma yən də si El çin 
Qa far lı çı xış edib lər. Qır ğı zıs ta-
nın TÜRK SOY-da kı daimi nü-
ma yən də si Ko ja gel di Ku lu yev 
Nə si mi nin əsər lə ri nin türk xalq-
la rı nın dil lə ri nə tər cü mə edil-
mə si nin va cib li yi ni qeyd edib.

AMEA-nın Əl yaz ma lar İns-
ti tu tu nun di rek to ru, aka de mik 
Tey mur Kə rim li, Ma nas Uni ver-
si te ti nin pro fes sor la rı Lay li Uku-
ba ye va, Asıl bek Kul mur za yev, 
türk ya zı çı-araş dır ma çı Ke nan 
Çar bo ğa, qa zax şairi Sa yat 
Kam şi ger, baş qırd şairi Ta ma ra 
Yul da şe va Nə si mi ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da söh bət açıb lar.

***
Bey nəl xalq Türk Aka de mi-

ya sı nın tə şəb bü sü ilə Qa za xıs-
ta nın pay tax tı Nur-Sul tan şə-
hə rin də “Bey nəl xalq Av ra si ya 
Ki tab Sər gi si 2019” çər çi və sin-
də “Nə si mi ili”nin açı lı şı olub. 

Aka de mi ya nın pre zi den ti, 
pro fes sor Dar xan Kı dı ra li bil-
di rib ki, Nə si mi öz ya ra dı cı lı-
ğı nın miq ya sı ilə bə şə riy yə tin 
bö yük də yə ri nə çev ri lib. Bun-
la rı nə zə rə ala raq Bey nəl xalq 
Türk Aka de mi ya sı şairin şeir-
lə ri ni qa zax di lin də nəşr edib. 

Mə ra sim də öl kə mi zin Qa za-
xıs tan da kı sə fi ri Rə şad Məm-
mə dov, Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Mu sa Qu li yev, Qa za xıs ta nın 
Av ra si ya Mil li Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru, tər cü mə çi, tür ko-
loq Aman tay Şa rip çı xış edib lər. 
Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya sı 
tə rə fin dən qa zax di lin də çap 
olu nan “Azər bay can ədə biy-
ya tı an to lo gi ya sı” və Nə si mi nin 
şeir lə rin dən iba rət “Mən alə mə 
sığ ma zam” ki tab la rı təq dim 

olu nub, Azər bay can, qa zax və 
rus dil lə rin də şairin şeir lə rin dən 
par ça lar səs lən di ri lib.

***
Azər bay ca nın Be la rus da-

kı sə fir li yi tə rə fin dən Minsk də ki 
“Dost luq evi”ndə Nə si mi nin 650 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 
bə dii-mu si qi li təd bir ke çi ri lib. 
Be la rus Mə də niy yət Na zir li yi nin 
ida rə rəisi Vik to ri ya Ra ta bıls ka-
ya və sə fir Lə tif Qən di lo vun açı lış 
söz lə rin dən son ra Be la rus Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı Ədə biy yat-
şü nas lıq İns ti tu tu nun ki çik el mi 
iş çi si Tat ya na Bo ris yuk və Be la-
rus Döv lət Uni ver si te ti nin müəl-
li mi Va le ri ya Le şen ko İ.Nə si mi-
nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı na dair 
mə ru zə ilə çı xış edib lər. Tə lə bə-
lər tə rə fin dən Nə si mi nin şeir lə-

rin dən par ça lar oxu nub, 
Azər bay can rəqs lə ri 

ifa olu nub. 

*** 
“Nə si mi ili” ilə əla qə dar 

Daş kənd də ki Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə zi (AMM) 
“Mən də sı ğar iki ca han” ad-
lı poezi ya mü sa bi qə si elan 
edib. Mü sa bi qə yə təq dim 
olu nan əsər lər son ra hər iki 
di lə tər cü mə olu na raq ki tab 
ha lın da çap edi lə cək. 

Yu bi ley mü na si bə ti lə Nə si-
mi nin “Ca na nı se vi rəm” ad lı 
qə zəl lər ki ta bı öz bək di lin də 
çap olu nub. AMM-in la yi hə si 
ilə çap olu nan ki ta bı Azər bay-
can di lin dən şair və tər cü mə çi 
Ta hir Qəh har çe vi rib. Ön sö-
zün müəl li fi AMM-in di rek to ru 
Sa mir Ab ba sov, ki ta bın el mi 
məs lə hət çi si So na Və li ye va dır.

***

Hel sin ki şə hə rin də Fin lan-
di ya da fəaliy yət gös tə rən 
dias por təş ki lat la rı nın bir gə 
la yi hə si ola raq Nə si mi nin 
650 il li yi nə həsr olun muş 
konf rans ke çi ri lib. Mə lu mat 
ve ri lib ki, Fin lan di ya da Av-
ro pa Ədə bi Tər cü mə çi lər İt-
ti fa qı nın (SİETL) üz vü Ta hi rə 
Cə fə ro va nın tə şəb bü sü və 
re dak tor lu ğu ilə fin di lin də 
“Göv hə ri-la mə kan mə nəm” 
ad lı Azər bay can poezi ya an-
to lo gi ya sı çap edi lib. Top lu ya 
da xil edi lən poetik əsər lə ri 
Fin lan di ya nın ta nın mış şair-
lə ri Xan nu Mya kel ya, Le ye vu 
Leh to, həm çi nin Yuk ka Mal-
ni len, Ti mo Mal mi və Ta hi rə 
Cə fə ro va tər cü mə edib lər.

***
Azər bay can Döv lət Tər cü-

mə Mər kə zi tə rə fin dən İma-
dəd din Nə si mi nin 650 il lik 
yu bi le yi nə həsr edilən rus di-
lin də ər sə yə gə ti ril miş ki tab 
Mosk va da nəşr olu nub. Ki ta-
ba da xil edil miş 200-ə ya xın 
qə zəl və rü bai Nə si mi ya ra dı-
cı lı ğı nı işıq lan dı ran mə qa lə, 
elə cə də əsər lər də yer alan 
çə tin an la şı lan söz lə rə dair 

izah və şərh lər lə ve ri lib.

Nəsimi sözünün qüdrəti dünya ölkələrində

qi li-ədə bi ge cə və al ma ni ya lı 
alim Mi xael Hes sin da hi Azər-
bay can şairi nə həsr olun muş 
mə ru zə ax şa mı ke çi ri lib.

Mər kə zin rəh bə ri Ley la Qa sı-
mo va çı xış edə rək Nə si mi haq-
qın da mə lu mat ve rib.

Mu si qi li-ədə bi ge cə də 
Azər bay can Döv lət Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te-
ti nin ya ra dı cı he yə ti “Bul mu-
şam həq qi...” ad lı proq ram la 
çı xış edib. Xalq ar tis ti 

mik So kol So ko lo viç bu cür 
təd bir lə rin iki tə rəf li əla-
qə lə rə müs bət tə si-
ri ni qeyd edib lər. 

rin dən par ça lar oxu nub, 
Azər bay can rəqs lə ri 

ifa olu nub. 

Azər bay can Döv lət Tər cü-
mə Mər kə zi tə rə fin dən İma-
dəd din Nə si mi nin 650 il lik 
yu bi le yi nə həsr edilən rus di-
lin də ər sə yə gə ti ril miş ki tab 
Mosk va da nəşr olu nub. Ki ta-
ba da xil edil miş 200-ə ya xın 
qə zəl və rü bai Nə si mi ya ra dı-
cı lı ğı nı işıq lan dı ran mə qa lə, 
elə cə də əsər lər də yer alan 
çə tin an la şı lan söz lə rə dair 

izah və şərh lər lə ve ri lib.
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