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Elşad can Səfixanov, Rüstəm İsmayılov  
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“İmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol”. Elmi-kütləvi, ədəbi-

mədəni e-toplu. IlI e-Cild. Bakı, kitabxana.net və YYSĠB nəĢri, 2019. 

 

Elektron kitabda ―Ġ.Nəsimi-650‖ yubiley ili münasibəti ilə müxtəlif nəsil 

filoloq- alimlərin, cavan təqdiqatçıların dahi mütəffəkkir Ģair, lirik-fəlsəfi söz 

sənətkarı Ġmadəddin Nəsimi və NəsimiĢünaslıq mövzusunda yeni 

materiallar yer alıb.  

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyələĢdirdiyi, 

YYSĠB-nin «Nəsimi» kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-

kitabxana, sosial Ģəbəkələrdə‖ kulturoloji layihəsi çərçivəsində çapa 

hazırlanan bu electron topluya yubiley ili çərçivəsində ölkəmizdə və xaricdə 

keçirilən çoxsaylı ədəbi-mədəni, elmi-kütləvi tədbirlərdən hazırlanmıĢ 

materiallar, həmçinin elmi-floloji məqalələr daxil edilib.  

Müxtəlif elmi-publisitik növdə qələmə alınmıĢ bu elmi-filoloji materiallar 

Azərbaycanda və dünyada yaĢayan gənc oxuculara ünvanlanır.  

 

© YYSİB, 2019 
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DİQQƏT! 

 

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar 

beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəĢri, eləcə də elektron informasiya 

daĢıyıcılarında, Ġnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araĢdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə Ģamil 

olunmur. 
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www.kitabxana.net -  Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  

  "Nəsimi" kreativ-innovativ aksiyalarının təşkili: real, İnternet, e-kitabxana, 

sosial şəbəkələrdə" kulturoloji layihə. Elektron Kitab N 112  (15 - 2019) 

  

 Bu elektron kitablar Azərbaycan Respublikasının Gənclər 

Fondunun üçaylıq maliyyə dəstəyi ilə (2019-ci ildə  maliyyə yardımı 

müsabiqəsi), Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi tərəfindən həyata 

keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın  "Nəsimi" 

kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-kitabxana, sosial 

Ģəbəkələrdə" adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində nəĢrə hazırlanıb və yayılır.  

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini maliyyələĢdirən qurumlar: 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu - http://youthfoundation.az 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi: 

http://www.yysq.kitabxana.net  

Bu silsilədən olan digər  digər e-kitablarını buradan oxuyun: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187 

"Nəsimi" kreativ-innovativ aksiyalarının təĢkili: real, Ġnternet, e-kitabxana, sosial 

Ģəbəkələrdə" adlı kulturoloji layihəsi çərçivəsində 

hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual kursu buradan 

izləyin: https://www.facebook.com/YeniYazarlar 

 

 

http://kitabxana.net/
http://kitabxana.net/
http://youthfoundation.az/
http://youthfoundation.az/
http://www.yysq.kitabxana.net/
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187
https://www.facebook.com/YeniYazarlar


―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IlI e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

6 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2019-CU İLİN “NƏSİMİ 

İLİ” ELAN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN 

RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 

 

 Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ənənələrə malik bədii və fəlsəfi fikrində dərin iz 

qoymuĢ mütəfəkkir Ģair Ġmadəddin Nəsiminin zəngin irsi bu gün də insanların 

mənəvi-əxlaqi kamilləĢməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

ġərq xalqlarının mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yer tutan 

Nəsimi yaradıcılığı uzun illərdən bəri elmi-ədəbi fikrin diqqət mərkəzindədir. 

ġairin irsinin ölkəmizdə sistemli tədqiqi və təbliği ümummilli lider Heydər Əliyevin 

təĢəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik yubileyinin keçirildiyi vaxta təsadüf edir. Böyük 

söz ustasının 600 illiyinin YUNESKO-nun görkəmli Ģəxsiyyətlərin və əlаmətdаr 

hadisələrin yubileyləri siyahısına daxil edildiyi və beynəlxalq miqyasda qeyd 

olunduğu həmin dövrdən etibarən Nəsimi ilə bağlı çox sayda araĢdırmalar 

aparılmıĢdır. Qüdrətli Ģairin yaradıcılığının üzə çıxarılan əlyazma nüsxələri 

əsasında öyrənilməsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tarixinin tədqiqində yeni 

mərhələ açmıĢdır. Nəsiminin əsərləri ölkəmizdə dəfələrlə iĢıq üzü görmüĢdür. 

ġairin əsərləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan dilində latın 

qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il 

tarixli Sərəncamına əsasən, kütləvi tirajla nəĢr olunaraq ölkə kitabxanalarına 

hədiyyə edilmiĢdir. 

Ötən illər ərzində Nəsiminin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi istiqamətində silsilə 

tədbirlər həyata keçirilmiĢ və onun ədəbiyyatda, incəsənətdə parlaq obrazı 

yaradılmıĢ, eləcə də 1979-cu ildə ölkəmizin paytaxtında heykəli ucaldılmıĢdır. 

2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baĢ qərargahında Nəsiminin 

vəfatının 600 illiyi qeyd edilmiĢ, 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə 

Nəsimi Ģeir, incəsənət və mənəviyyat festivalı keçirilmiĢdir. 
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2019-cu ildə Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi tamam olur. Azərbaycanın 

ədəbi-mədəni fikir tarixinin bu əlamətdar hadisəsinin dövlət səviyyəsində 

layiqincə qeyd edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

―Böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi 

haqqında‖ 2018-ci il 15 noyabr tarixli 689 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb həyata 

keçirilməsi tapĢırılmıĢdır. 

Nəsimi irsinin müasir humanitar düĢüncənin tələbləri kontekstində aktuallığını, 

milli mədəni-mənəvi dəyərlərin təbliği baxımından xüsusi əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 

bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

2019-cu il Azərbaycan Respublikasında ―Nəsimi ili‖ elan edilsin. 

 

İlham Əliyev 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı Ģəhəri, 11 yanvar 2019-cu il. 

 

 

 

 

 

 

 

 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IlI e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

8 

 

«NƏSİMİ» KREATİV-İNNOVATİV AKSİYALARININ TƏŞKİLİ: 

REAL, İNTERNET, E-KİTABXANA, SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ” 

KULTUROLOJİ LAYİHƏ 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun XII Qrant müsabiqəsi 

çərçivəsində maliyyələşdirilən, “Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin 

“Nəsimi ili” elan edilməsi ilə bağlı gənclər tədbirlərinin təşkili” bölümü üzrə 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən icra olunan «Nəsimi» 

kreativ-innovativ aksiyalarının təşkili: real, İnternet, e-kitabxana, sosial 

şəbəkələrdə” kulturoloji layihəsi həyata keçirilir. 

 

Kreativ - mədəni industriya, kulturoloji turizm, art-biznes hadisəsi kimi Nəsimi 

və onun yaradıcılığı, fəlsəfi-etik baxıĢları vasitəsilə orta əsrlərdən bu yana üz 

tutan multukultural Azərbaycan mədəniyyətini-mənəvi aləmini həm gənclərə, həm 

də xaricilərə müasir dövrün tələbləri, standartları, formatları səviyyəsində 

tanıtmaqla kreativ turizmi inkiĢaf etdirmək, Nəsimi yaradıcılığını 

rəqəmsallaĢdıraraq, beynəlxalq aləmə daĢımaq, onun fəlsəfi-mədəni baxıĢlarını 

ümumbəĢəri hadisə kimi yaymaq məqsədilə həyata keçirilən layihə günümüzün 

ədəbi-mədəni gediĢatına rəng qatacaq. 

Kreativ-innovativ layihə Ġnternet - sosial Ģəbəkə və yeni mediada xüsusi 

olaraq #BiliyimĠZ həĢtağı ilə, virtual aksiya formasında reallaĢdırılacaq, eləcə də 

www.facebook.com/YeniYazarlar Ģəbəkə ünvanlı rəsmi Feysbuk səhifəsi və 

www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187 keçidli elektron kitabxanada 

xüsusi bölümü olacaq. 

Ġmadəddin Nəsimi və onun mənsub olduğu orta əsrlər bütöv Azərbaycan tarixi 

- ədəbiyyat, ilahiyyat, fəlsəfə, hürufizm, sərhədləri, mənəviyyatı, mədəniyyəti, 

adət-ənənələri haqqında dünyanın hər yerində yaĢayan 55 milyonluq 

soydaĢlarımız, xüsusən yad mədəniyyətlər mühitində, dəyərlərin aĢınması və 

xaricdən gələn müxtəlif təsirlər nəticəsində milli-mənəvi köçümüzdən uzaq 

düĢmüĢ gəncləriz üçün Ġnternet, elektron kitabxana, sosial Ģəbəkələrdən 
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yararlanaraq «Nəsimi» kreativ-innovativ, kulturoloji-virtual aksiyaların təĢkili 

nəzərdə tutulur. Bu aksiyalar zamanı qədim Azərbaycanımızı çağdaĢ dünya 

sivilizasiyasının mərkəzlərindən biri kimi tanıtmaqla yanaĢı, müxtəlif dillərdə 

ünsiyyət qura bilən gənclərimiz vasitəsilə Vətənimizin estetik-kreativ dəyərlərini 

dünyada tanıtmaq, respublikamıza beynəlxalq nüfuz gətirmək, milyonlarla xarici 

turisti ölkəmizə cəlb etmək baxımından həm də iqtisadi tərəfləri ilə cəlbedicidir. 

Nəsimi hürufizmin görkəmli nümayəndəsidir və Beynəlxalq «Nəsimi - hürufizm» 

Turizm MarĢurutunun yaradılması üçün Ġnternet resurslarında və sosial 

Ģəbəkələrdə onun intellektual-kreativ təməllərini yaratmaq vacibdir. Layihə 

çərçivəsində kitab nəĢri, Nəsimi, onun əsərləri, hürufizm mövzusunda müxtəlif 

elektron nəĢrlərin hazırlanması, onların elektron resurslar, e-kitabxana və sosial 

Ģəbəkəlrdə yerləĢdirilməsi, yayımı nəzərdə tutulur, eyni zamanda, yeni media-

sosial Ģəbəkələrdə «Nəsimi» kreativ-innovativ mərkəzin təĢkili nəzərdə tutulur. 

Tarixi yaddaĢlardakı bütöv Azərbaycan dövlətinin virtual-kreativ obrazını 

yaratmaq üçün Ġ.Nəsiminin həyatı, yaradıcılığı, fəlsəfəsi, hürufizm kimi ilahiyyat - 

dünyagörüĢü, eləcə də insarsevərliyi kimi estetik dəyərlər sistemini XXI əsrin 

formatları - ĠKT alətləri vasitəsilə yeni nəsil nümayəndələrinə, eləcə də xaricdə 

yaĢayanmilli diaspor və Azərbaycansevər gənclərin yaxından iĢtirakıyla bütün 

dünyaya çatdırmaq vacib məsələlərdən biridir. Bu mənada Azərbaycan 

Respublikasında 2019-cu ilin ―Nəsimi ili‖ elan edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamından irəli gələn məsələləri reallaĢdırmaq 

üçün gənclər təĢkilatlarının da üzərinə böyük məsuliyyətlər düĢür. QardaĢ 

Türkiyə Respublikasında Mövlanə Ruminin vətəni Konya Ģəhərinin büdcəsi məhz 

Rumisevər əcnəbi turistlərin hesabına formalaĢdığını yada salsaq, bütövlükdə 

ondan heç də geri qalmmayan dahi Nəsiminin kreativ - kulturoloji tanıtımımız 

üçün fərqli - innovativ təqdimatlarına xüsusi ehtiyac duyulur. 3 dildə divan 

yaratmıĢ, dinlərin və təriqqətlərin fövqündə duran Nəsimi yaradıcılığı, estetik-

fəlsəfi düĢüncəsi multikultural dünya üçün də maraqlı hadisədir. 

Kreativ biznes, mədəni industriya, kulturoloji turizm hadisəsi kimi Nəsimi və 

onun yaradıcılığı, fəlsəfi-etik baxıĢları vasitəsilə ortaəsrlərdən bu yana üz tutan 

multukultural Azərbaycan mədəniyyətini-mənəvi aləmini həm gənclərə, həm də 
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xaricilərə müasir dövrün tələbləri, standartları, formatları səviyyəsində ta-

nıdılmasına böyük ehtiyac duyulur. 

Layihə elektron təhsil, virtual fəaliyyət, elektron kitabxana, təqdimat-tanıtım, 

sosial Ģəbəkələrdə iĢ, kitab çapı kimi formatlarda gerçəkləĢdirilməsi nəzərdə 

tutulub. 10.09.2019 - 10.12.2019 tarixlərində həyata keçiriləcək innovativ-

kulturoloji fəaliyyət növlərindən ibarət layihə, Bakı, Ġnternet və sosial media, Ģə-

bəkələr, AbĢeron və Lənkəran rayonlarında, 3 ay müddətində reallaĢdırılılacaq. 

Kulturoloji layihə aĢağıdakı məqsədləri çatmağı qarçĢısına qoyur: 

1. Nəsimi yaradıcılığı və fəlsəfəsi mövzusunda ədəbi-sənət müsabiqəsinin 

təĢkili və yazarları, bloqerlərin o janrda yeni əsərlərin yaratmağa iĢtirakını təĢviq 

etmək. 

2. E-kitabxanada Nəsimi və NəsimiĢünaslıq ilə bağlı əsrlərindən ibarət mini 

elektron nəĢr bölümünü yaratmaq. 

3. Nəsimi və NəsimiĢünaslığa dair 20 e-kitab və rəqəmsal nəĢr hazırlayıb 

Ġnternetdə azad yaymaqla gənclərin, tələbələrin, məktəblilərin ixtiyarına 

buraxmaq. 

4. Yeni ĠKT formaları - e-kitab, rəqəmsal nəĢrlər, audio-vizual (foto-video, 

sosial media janrlarında), virtual-elektron məhsullar hazırlayıb Azərbaycanla və 

Nəsimi ilə maraqlananların istifadəsinə vermək. 

5. Ġnternetdə - Feysbukda «Nəsimi» sosial Ģəbəkə resursunu yaratmaq və 

orada e-kitabların, vizual-virtual məhsulların elektron yayımını ardıcıl aparmaq, 

rəqəmsal nəĢrlərin e-sərgisini keçirmək. 

6. Gənclər arasında «Nəsimi» kreativ-innovativ aksiyaların təĢkil etməklə 

kreativ və art turizmə dəstək vermək. 

7. Ġnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və b. Ģəbəkələrdə bu istiqamətdə 

fəaliyyətlərin dəstəklənməsi, gənclərin, yeniyetmələrin, məktəblilərin intellektual 

səviyyəsini yüksəltmək. 

Real olaraq Bakıda və bölgələrdə yaĢayan ədəbiyyatla maraqlanan 

yeniyetmələr, yaradıcı-kreativ gənclər, virtual olaraq Ġnternet və sosial Ģəbəkələr 

vasitəsilə respublikanı, eləcə də dünyadakı Nəsimi və Azərbaycan ədəbiyyatını 

sevərləri, xaricdə yaĢayan soydaĢ gənclər və tələbələri əhatələməyi hədəflənilib. 
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QEYD: 

 

Azərbaycan Respublikasinin Gənclər Fondunun XII Qrant müsabiqəsi 

çərçivəsində maliyyələĢdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi 

tərəfindən reallaĢdırılan, Ġnternet resurslarına yerləĢdirilən materiallar layihə 

çərçivəsində yayımlanır. Kreativ-innovativ layihə Ġnternet - sosial Ģəbəkə və yeni 

mediada xüsusi olaraq #BiliyimĠZ həĢtağı ilə, virtual aksiya formasında 

reallaĢdırılacaq, eləcə də www.facebook.com/YeniYazarlar Ģəbəkə ünvanlı rəsmi 

Feysbuk səhifəsi və www.kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=187 keçidli 

elektron kitabxanada xüsusi bölümü olacaq. 

 

Bütün media, yeni media, Ġnternet aksiyalar aşağıdakı həştaqlarla aparılır: 

 

#AzRGF #AzGF #Nasimi650 #Nəsimi650 #YYSĠB #BiliyimĠZ #inter-

nationalfestival #nasimifestival #nasimi650 #registernow #art #poetry #spirituality 

#azhistorymuseum #internationalrelations 

 

Aydın Xan Əbilov,  

 

YYSİB sədri, layihə rəhbəri, yazıçı-kulturoloq 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin  

Analitik-İnformasiya Bölümü 

 

 

 

 

 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IlI e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

12 

 

Özbəkistanlı şairlərin  

İmadəddin Nəsimiyə həsr etdikləri şeirlər 

 

 

  Natalya Rəcəbova  

  

 1985-ci ildə Surxandərya vilayətində doğulub. Hal-hazırda Termiz Dövlət 

Universitetində rus dilini tədris edir. O, rus dilində Ģeirlər yazır. Bir neçə Ģeir 

kitabının müəllifidir. 

  

Nəsimiyə bənzətmə 

  

  

Ġki aləm məndə cəm, dünyaya sığmaram nədən, 

Mən həqiqətdən uzaq məvaya sığmıram nədən? 

Ġbtida var, bir də son, araya sığmıram, nədən, 

Qədəmlərim özgədir, sıraya sığmıram, nədən? 

  

YaĢa deyir gen dünya, həyata sığmıram, nədən, 

Bəxtiyar olsam belə, busata sığmıram, nədən? 

Haqq-həqiqət izləyən murada sığmıram, nədən, 

Ġmanından ayrılan fəryada sığmıram, nədən? 

  

Bax, könül gözü ilə, gümana sığmıram nədən, 

Üsyankar ruhumla mən ünvana sığmıram, nədən? 

Cəhənnəm-cənnət kimi mizana sığmıram, nədən, 

Mal və mülk bazarında payana sığmıram, nədən? 

  

Mən zərəm, xəzinələr bəhrinə sığmıram, nədən, 

On səkkiz min aləmin təhrinə sığmıram, nədən? 

Könlüm ilə insanın mehrinə sığmıram, nədən, 
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Arzum ilə kainat sehrinə sığmıram, nədən? 

  

Dincliyim rəmzi kimi Ģükrana sığmıram, nədən, 

Ay-ulduzlarda olan imkana sığmıram, nədən? 

Sükutu dilləndirən lisana sığmıram, nədən, 

Altı qitə ilə dörd ümmana sığmıram, nədən? 

  

Diqqət elə dan kimi səhərə sığmıram, nədən, 

Öz arzumla dürr ilə gövhərə sığmıram, nədən? 

Varlığım sirdir mənim, cövhərə sığmıram, nədən, 

Bir gün açmıĢ qönçətək bəhərə sığmıram, nədən? 

  

ƏrĢə yetmiĢ nalətək Ģəfəqə sığmıram, nədən, 

AlıĢan ağac kimi küləyə sığmıram, nədən? 

PeĢman olmuĢ niyyətə, diləyə sığmıram, nədən, 

Bir günəĢ, ya ay kimi ürəyə sığmıram, nədən? 

  

Gənc olsam da yüzdəyəm, yazıma sığmıram, nədən, 

ġan-Ģərəfli ömrün azına sığmıram, nədən? 

ĠĢvəkar müslimətək nazıma sığmıram, nədən, 

Məndən gənc ürəyimin sazına sığmıram, nədən? 
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  Tolkun Eşbek  

  

  ġair, nasir və ədəbiyyatĢünas, Mirzə Uluğbəy adına Özbəkistan Milli 

Universitetinin müəllimidir. Bir neçə nəsr və Ģeir kitablarının müəllifidir. 

Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 

  

  

Nəsimimim əbədi nuru 

(poema) 

  

  

Böyük Azərbaycan şairi Nəsimi doğumunun 650 illiyinə 

  

  

Əcdadlardan qalan irsin 

Misilsizdir cilası. 

Ġmaddədin Nəsiminin 

GünəĢ kimi ziyası. 

Böyük Ģair əzizləyib 

Azərbaycan dilini 

Ġrfan nurun bəxĢ eləyib 

DüĢünərək elini. 

Ustadına mehr ilə  

"Hüseyni‖dən baĢlamıĢ. 

Təriqətin Ģeir ilə  

Əsərlərə aĢılamıĢ. 

Sufiliyin nurun yaymıĢ, 

Haqqın camalı kimi 

Övliyalar kamın saymıĢ, 

Allah vüsalı kimi. 

Riyaziyyat, nücum elmin 
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Qəlbinə həmrah etmiĢ. 

Öyrəndikcə irfan dilin, 

Murad-məqsədə yetmiĢ. 

Təsəvvüf və hürufilik – 

Həqiqətin təlim 

ġeilərdə coĢub müdrik, 

Öydü onu nur kimi. 

Mir ƏliĢir Nəvai də, 

Sözündə sonsuz qüdrət. 

Ehtiramın bəyan etdi: 

"Nəsayim ul-məhəbbət!‖ 

Türkcə Ģeirləri üçün  

Uca tutdu adını. 

"ġeirinin cövhəri üçün 

Öydü Ģair zatını. 

Din elinə dəyər verən 

ġair qəlbi ziyadır. 

Haqqı hər Ģeydən ön görən 

Nədimi bir dünyadır. 

Qəhrəmanlıq timsalıdır 

ġairin hər sətiri 

əsrlər ötdükcə bir-bir 

bilinməkdə qədiri. 

Vədəbaz və vəfasızı 

Daim ifĢa edərdi, 

Cəhalətlə nadanlığı 

Yox etmək idi dərdi. 

Yanılana yol göstərib 

Ġmansızdan seçərdi. 

Etiqada önəm verib, 

Cahildən vaz keçərdi. 

Ġki cahan içrə müdam 
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Haqq yolunu tutmuĢdu. 

Gülzarından diləyib kam, 

Acıların udmuĢdu. 

Könül mülkünü yaxardı 

Daim irfan məĢəli. 

Nəsillərə nur aĢlardı 

GünəĢ kimi əməli. 

Cisim ilə can birliyinə 

Ruhu keĢik çəkərdi. 

Arzusuna, diləyinə 

Xeyirxahlıq əkərdi. 

Nəsiminin qəlb dəftəri 

Könüllərə örnəkdir. 

Hikmət kimi hər əsəri  

GünəĢdən bir diləkdir.  

Can fəda etmiĢdi o, 

Xeyirxahın yolunda. 

Amma sonda qurban oldu 

Cəhalətin əlində... 

BaĢın alıb çıxıb getdi 

Azərbaycan yurdundan. 

Tənələr hər yana yetdi 

Ər Ģairin ardından. 

Anadolu, Bağdad, Bursa, 

Didərginlik yolları. 

DöyüĢən qələmdən, amma 

Yorulmadı qolları. 

Hələbdəki müsibətlər 

Qəddin bükə bilmədi. 

Nə olsa, Ģeirdən Ģeir 

Əlin çəkə bilmədi. 

Qismət imiĢ cəhalətə 
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Sonda saçdı nifrətin 

Göstərdi əhli-ümmətə 

Nə olduğun bidətin. 

Heyhat, zülüm çarəsini 

Tapa bilmir alimlər. 

Nədən Ģair dərisini 

Soydu qansız zalımlar?! 

Müəyəddin – qəddar sultan, 

Qan içməkdən qudurub. 

ġair dərisin dabandan 

Dir-diri soydurub! 

Nəsimi baĢ əyməsə də, 

Bir vəhĢinin hökmünə 

O zalım heç dəyməsə də, 

ġairin bir tükünə!.. 

  

*** 

  

Arxada qaldı zamanlar, 

ġair canlı dastandır. 

Onu əzbər bilən kim var, 

Qəlbi bir gülüstandır. 

Hikmət bağın yaradıb o, 

Fəda edib canını 

Nəsillərə can atıb o 

Qurban verib qanını. 

Özbək xalqı ta əzəldən 

Öz fəxri bilib onu 

Tanıyıb hər bir qəzəldən 

Azərbaycan oğlunu!   
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  Kristina Yarləqəbova 

  

  Özbəkistanda doğulub. Xareoqrafiya Ġnstitutunu bitirib.  

  

  

Keçmişdən gələn qonaq 

 

(İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə) 

  

"Məndə sığar iki cahan. 

Mən bu cahana sığmazam.‖ 

Ah, Nəsimi, əsrlər keçir, 

Böyük Ģairin adı səslənir. 

Qoy bu müjdəni çatdırsın səba 

Ġndi sizin olduğunuz məvaya. 

Nəsillər oxuyub yad edir Sizi! 

Siz dirilərdən dirisiniz! 

Bizim XXI əsrə xoĢ gəlmisiniz, 

Qaynayıb qarıĢın xeyrin və bəxtin 

Yeni dünyasına. 

Buyurun on doqquzuncu ilə, 

Ey əyilməz insan, üsyankar Ģair! 

Sizdən bütün dünya xahiĢ edir bunu. 

Nur verin bizim əsrə, 

Buyurun! 

Orta əsrlərə xas görkəminiz 

Bizə əsla qəribə gəlmir. 

Çünki ekrandakı o qəmgin bəniz 

Ağıllı və çağdaĢ tövrə malikdir.  

Ġlk dəfə heyrətdən titrədi dünya: 
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Nəsimi ki sağdır! Baxın, o sağdır! 

Ekrandan yer üzünü 

Bir dərin insan süzərək 

Altı əsr sonra təmkinlə deyir: 

Seyid Ġmadəddin Nəsimiyəm mən, 

Azərbaycan torpağında doğuldum, 

ġamaxıdır doğma Ģəhərim! 

Duydum, nəğmə dedim, alıĢdım, 

Qafiyə üstündə danıĢdım. 

Sevgim oxĢadıqca yurdun könlünü 

"Nəsimi‖ adlandırdı məni torpağım! 

Gənclikdən qələmi munisim saydım, 

Heç vaxt Ģeirdə, sözdə yalan demədim, 

Quranı müqəddəs bildim hər zaman, 

Məhəmməd peyğəmbər ruh verdi mənə. 

  

  

*** 

  

Mən göylərin səsiyəm, 

Tanrı niĢanəsiyəm! 

YaĢamaq istədim sərbəst və çılğın, 

Allahın ruhunu daĢıyıb! 

YaĢamaq istədim azad və dalğın, 

Hamıya əzmimi aĢılayıb, 

Yerdə sürünmək yox, uçmaq istədim! 

  

"Gənci-nihan mənəm mən uĢ,  

eyni-əyan mənəm, mən uĢ, 

Gövhəri-kan mənəm mən uĢ, 

bəhrəvu kanə sığmazam‖. 
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Mən keçmiĢi anıram, 

Mən anmaya bilmirəm! 

Qoy yüz illərlə sonra  

uyusun mənim tənim, 

Təki ruhum çağlasın! 

Mən həmin Ģamaxılı, 

Üsyankar bir Ģairəm. 

Cahil ilə nadana 

Nifrətimlə mahirəm! 

  

Ey qəddar zamanların 

Zalım hökmdarları, 

YaranıĢın Ģərəfi 

insan olduğun danıb 

Ucaltdınız "dar‖ları! 

  

Mən öz həqiqətimi 

BaĢdan bəri yüz dəfə 

Təkrar etmiĢəm sizə‖ 

Səndə bulundu, gövhərin 

Mədən sənsən, ey sənəm!‖ 

  

Mən tərənnüm etmiĢəm 

Təbiət gözəlliyin, 

Qadın ülviliyini. 

Sevgi haqda qəzəllər,  

Tuyuqlar yaratmıĢam. 

Sevgidən də ucada  

nə ola bilər axı, 

Məhəbbətsiz həyatın  

varmıdır bir mənası?! 

Ah bunların qəlbindən 
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əsən sehirli duyğu, 

ay da sənə vurğundu, 

gün də sənə vurğundu! 

Sən qızılgüldən gözəl, 

Nərgizdən qamətlisən, 

Can və tən birliyinin 

Hüsnütək heyrətlisən! 

  

*** 

  

Mən bütün yaranıĢı, 

KəhkəĢanı öyürəm, 

Qaranlıqdan iĢığa  

Nura doğru uçuram, 

Yüngül və zərif mehlə 

Təhlükəni söndürüb  

Mən nəyə güvənirəm, 

Mən nəyi anlayıram? 

Öz könül sirlərimi 

Mən kimə inanıram? 

Mən Haqqın zərrəsiyəm, 

Susmağı, ya məsləki 

Satmağı bacarmıram. 

Ah Nəsimi, mürĢidim, 

Mənim yeganə pirim! 

Sən məsləkin yolunda 

Edamı qəbul etdin. 

Mən Bağdada üz tutdum,  

Sənin etiqadını 

Yaymaq, tanımaq üçün. 

Tərk etdim doğma yurdu 

Aydın səması ilə 
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Mən Misiri görəndə 

Tutqun səması ilə 

Yuxumu xatırlayıb, 

Yuxumu xatırlayıb, 

hiss etdim ki, bir daha 

Geri qayıtmayacam! 

Allahıma üz tutdum: 

"Rəhm edib ruhuma, 

Özün hifz elə məni!‖ 

  

*** 

  

Hələbdə zindanda olarkən 

"həbsiyyə‖lər yaratdım, 

Rəsul bələdçim oldu, 

Öz aydın ləhcəmlə 

Allahla söhbət etdim. 

Mənə cənnət vəd etdi. 

Nahaq mən məhkəmədən 

Bəraət gözləyirdim, 

O mənə sifariĢli  

Edam cəzası kəsdi. 

(Orda sultan Müəyyəd  

ġairin dərisini  

Dir-diri soydurmaq  

Qərarına gəlmiĢdi, 

Təki kütlə seyr etsin 

Tanınmaz halda onu, 

Heç doğma anası da 

Tanımasın oğlunu! 

Təki xalq ibrət alsın 

Allahın cəzasından, 
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Kafirlər gözləyən 

Amansız bəlasından!) 

Mən əminəm, qayəmin 

Daim doğruluğuna. 

Sadiq oldum, sadiqəm,  

sadiq olacam ona. 

Qatillərim, son anda 

Gülməyim gəlir sizə. 

Dərimi soyursunuz 

Heçsiniz Söz önündə: 

"ƏrĢ ilə fərĢü kafünun 

Səndədir, ey mələk, bu gün!..‖ 

(EĢidirsiz, nə deyir 

Yolundan dönməz Ģair. 

Sənətin və nifrətin 

Necə sərrast söyləyir: 

"Zahidin bir barmağın  

kəssən, dönüb haqdan qaçar, 

Gör, bu gerçək aĢiqin 

Sərpa soyarlar ağrımaz!‖) 

Əslində, qanımı siz 

Nanaq yerə tökməklə, 

Məni dirildirsiniz 

Gələcəyin gözündə, 

Ġnsanlığa sevgimlə 

Haqqa sədaqətimlə! 

ƏrĢin on doqquz qatı qarĢımda 

Taybatay açdı zər qapılarını, 

Dönməzliyim üçün haqq savaĢında, 

BəxĢ etdi cənnətin tər gülüzarını! 

  

*** 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IlI e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

24 

  

Doğma məvam Bakıda, 

Bir dəniz paytaxtında 

Ayaqdayam, bürünüb 

Qranitə, bürüncə. 

Sevgi gülləri məni 

Qərq etməkdə sevincə. 

Haqqa Nəsimi kimi 

QoĢulmaq istəyirəm 

Bu yenicə dünyasının, 

Möcüzə məvasına. 

Gələcək, mən diriyəm! 

Mən hələ də Ģeirin,  

EĢqin və musiqinin 

Nur bəxĢ edən piriyəm! 
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Öktəmay 

  

 Namanqan vilayətində anadan olub. Namanqan Dövlət Universitetini bitirib. Bir 

çox şeir kitablarının müəllifi, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.  

  

 

Nəsimi 

  

  

Dünya görməmiĢdi belə rəzalət, 

Millətə, Ģairə, sözə xəyanət, 

GetmiĢdimi yoxsa dindən dəyanət, 

Dərisini soydular Ġmadəddinin! 

  

ġairin suçu yox, sözündən baĢqa, 

Alovtək parlayan gözündən baĢqa 

Dərdin kimdə bilməz özündən baĢqa 

Haqlığın duydular Ġmadəddinin! 

  

Nə vaxt dinləyibdir Ģairi zaman, 

Bəs sən harda idin, ey əhli-iman. 

Amansızlar o gün vermədi aman 

Qanına doydular Ġmadəddinin! 

  

Nadürüst dünyanın Ģiri idi o, 

Əyilməz ərənlər əri idi o, 

Xalqının misilsiz nəri idi o, 

Bağrını oydular Ġmadəddinin! 

  

Amma o parlar eĢq ayətlərindən, 

Məhəbbət yağmaqda hikmətlərindən 
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Nəvainin yüksək qiymətlərindən 

Adın Pir qoydular Ġmadəddinin! 

  

Bu gün bütün dünya eylər onu yad, 

Türk qələmi bilər özünə ustad, 

Belə olar deyə, ölməz istedad 

Sehrinə uydular Ġmadəddinin! 
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  Gülçöhrə Şəhabəddin qızı  

  

  Daşkənd şəhərində yaşayır. Nizami adına Başkənd Dövlət Pedaqoji İnstitutunu 

bitirib. Bir sıra şeir və nəsr kitablarının müəllifi, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin 

üzvüdür. 

  

  

Nəsiminin suçu nə idi?! 

  

  

Məkanla zamana, ana sığmayan, 

Yüksək ruhu cismə, cana sığmayan, 

Ġmanı bəyana, Ģaha sığmayan 

Nəsiminin suçu nə idi, axı?! 

  

"Ənəlhəq‖ deyib, haqq üçün verdi can, 

Könüldə Quranla ləkəsiz vicdan. 

Dərisin soyduran imansız sultan 

Axı, Nəsiminin suçu nə idi?! 

  

Tərənnüm edirdi təriqətini, 

Göylərə qaldırıb həqiqətini, 

Ġrs qoyub hürufi ülviyyətini, 

Deyin, Nəsiminin nə idi suçu?! 

  

Haqqın kəlamların etdikcə təkrar, 

Söz yolunda can qoydu o üsyankar. 

Ölümsüz mərdlərə ölüm etməz kar 

Nəsiminin suçu nə idi axı?! 
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Azər tarixinə düĢdü münasib 

Özbəyə də oldu Ģöləsi nəsib, 

Yad dedilər, edam hökmünü kəsib 

Axı, Nəsiminin suçu nə idi?! 

  

Sözün zirvəsində durub Ģahanə, 

O Ģeir oxudu mərdi-mərdanə, 

Fitva verən çağda qəddar zəmanə 

Deyin, Nəsiminin nə idi suçu?! 

  

Qaniçən dünyaya güldü gedəndə 

Haqqın düĢmənlərin bildi gedəndə, 

Haqdan baĢqasını sildi gedəndə, 

Nəsiminin suçu nə idi, axı?! 

  

Etiqad yanında məslək uğrunda, 

Ölümün gözünə dik baxdı sonda 

"Ənəlhəq!‖ deyə qıy vurduğu anda 

Nəsiminin suçu yox idi əsla! 
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  Ümidə Əbdüləzimova 

  

  

  Bir sıra şeir kitablarının müəllifidir. Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.  

  

 

Nəsimi kimi... 

  

Seyid Ġmadəddin Nəsimi kimi, 

Hər iki dünyaya sığmayan sima, 

Bir həyat eĢqində – daha səmimi 

Qanda çalıb, uçub getdi səmaya. 

  

Orda haqqı söylər, düz sözdür gülü,  

Nə soyular, nə də odda alıĢar. 

Həmin o türk oğlu, azər bülbülü 

Artıq GünəĢlə bir məvada yaĢar.  
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  Xəyalə (Ruqəyya Qaziyeva)  

  

  

  Namanqan vilayətində anadan olub. Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin Namanqan 

vilayət şöbəsinin məsləhətçidir. Şeir və nəsr kitabları çap olunub, oxucular 

arasında daha çox qəzəlləriylə tanınır.  

  

 

Nəsimidən təxmis 

 

  

Bağrımı Ģad etməyə, gül üzlü rənadır gələn, 

Dərd əlindən könlümü almağa ziyandır gələn, 

Xəstəsin yad eyləyib dərdimə dəvadır gələn, 

"Ey könül, Ģad ol ki, ol məhbubi-zibadır gələn, 

Mehr ilə can verdiyin mahi-dilaradır gələn‖. 

  

Ġntizarından onun qəlbimdə qəm-qüssə 

Vəsfinin can dərmanı olduğuna olmuĢ əmin, 

Sallanıb gəlməkdədir bir-bir saçıb iĢvələrin, 

"Doldu könlüm Kəbəsi nuri-səfa ilə yəqin, 

Hüsnü Yusif, xülqü Əhməd, nitqi Ġsadır gələn‖. 

  

Nazlanıb gəldikcə yar bağrımı tüğyanlar sarar 

Qəmzəsində, çox Ģükür ki, mərhəmət, Ģəfqət var, 

Gül üzünü görcək yenə yağmaqda çeĢmindən Ģərar, 

"Necə getməsin baĢımdan əql, könlümdən qərar, 

Gözləri nərgiz, ləbi ləli-müəffadır gələn‖. 

  

Firqətindən mahrununu halını agah eylərəm, 

Gah xəyalımda onu göyərdən mah eylərəm, 
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Dəmbədəm Ģahid kimi üz tutub, eyvah eylərəm 

"Ellər uyur gecələr, mən sübhədək ah eylərəm, 

Həmdülillah kim, bu gün Ģol mahsimadır gələn‖. 

  

Ayrılıq odunda yandım qönçə çağımda ikən, 

Olmadım illər boyu dildarımın vəslində Ģən, 

TuĢ gələndən qalmadı nə təndə can, nə canda tən, 

"Gül yanağın üzrə o səbülməsani zülfdən, 

Bilməzəm baĢıma ol dəmdən nə sevdadır gələn‖. 

  

Yar gəlib çatsın, deyim, gül fəslini bir yada sal 

Təngə gəldim ahü-zardan gəlmisən, yanımda qal, 

Qoy Xəyalə qulluğun məhĢərəcən etsin halal, 

"Der Nəsimini görənlər yollarına payimal: 

Yenə ol Ģurifəvü sərməstü Ģeydadır gələn‖. 
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  Nurəddin Əmincan  

  

 

Nəsimidən təxmis 

 

  

Ey gülüm, yarın vəfa bağında bağban oldu, gəl, 

Qəmli könlümdən çıxıb, nur eĢqim əyan oldu, gəl, 

Dadlı vəslindən uzaq hey didə giryan oldu, gəl 

"Həsrətindən yandı canım, cigərim qan oldu, gəl, 

Sənsiz iĢim gecə-gündüz ahü-əfğan oldu, gəl‖. 

  

Hey dikildim köĢkünün sağlarına, sollarına, 

TuĢ gəlib ah-zarlarına hər anda "bol-bol‖larına, 

Səbrim sonda misal göstərdilər qullarına, 

"Ol yaĢın hər qətrəsi dəryayi-ümman oldu, gəl‖. 

  

Can verəndə bilmədim, eĢqin sonu hicran imiĢ, 

Vəsfin üçün bir ümid etdim könüldə pərvəriĢ, 

Üstümə əğyarları salmaq deyildir doğru iĢ, 

"DüĢməni güldürmə, Ģahim sağlığilə gəl iriĢ, 

Müddəilər ta deməsün qövlü yalan oldu, gəl.‖ 

  

EĢq əzəldən peydadır aĢiq ürəyin yaxmağa, 

Ya qəfil ĢimĢək olub aĢiq baĢında çaxmağa, 

Ayrılıqda aĢiqin ağlar gözündən axmağa, 

"Bilməz Ģol gözlərim sənsiz cahana  baxmağa, 

Aləmin zövqü səfası mənə zindan oldu, gəl.‖ 

  

EĢqimi çatdır deyə, üz tutdum hər xanəndənə, 

Dərdimi anlat deyə yalvardım hər nazəndənə, 
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Gəl, Nurəddin, taleyin etmə yolunda təntənə, 

"Gündə min gəz cövr elədi bu Nəsimi bəndənə, 

Hər nə könüldən keçərsə, Ģuna qurban oldu, gəl‖. 
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  Gülzirə Şərifova  

  

  1957-ci ildə Qırğızıstanın Oş vilayətində doğulub. Başkənd Dövlət Universitetini 

bitirib. Hal-hazırda Demokratiya və İnsan Hüquqları İnstitutunda fəaliyyət 

göstərir.  

  

Nəsimi 

 

(Anadan olmasının 650 illiyinə) 

  

  

Böyük bir bayramdı türk dünyasında, 

Seyid Nəsiminin doğum ilidir. 

ġeiri olduğundan türk libasında  

Özbək də o mərdi öz oğlu bilir.  

  

Yazıb-yaradıb o Azərbaydanda, 

Tərənnüm edərək var həqiqəti. 

Nəvaları axır bu gün də qanda, 

Heyrətə gətirib bəĢəriyyəti! 

  

Ġnsanlığın Ģərəf salnaməsində 

Əyilməz qürurun timsalıdır  o! 

Əsrlərin qızıl səhifəsində  

Mərdlik və cəsarət əmsalıdır o! 
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  Gülşən Rəhim  

  

  Şairə və ədəbiyyatşünas, bir sıra elmi tədqiqatların və "Mənliyin dayanacaqları” 

adlı şeir kitabının müəllifidir. Özbəkistan Respublikasının  Elmlər 

Akademiyasında fəaliyyət göstərir. 

 

Nəsiminin 650 illiyinə 

  

Hər bir könül  

KəĢf edərkən Allahını, 

Yolun çətin tapsa, 

Ġrad tutmayın! 

Axı, gün keçirir o, 

Öz böyük əsrində, 

Haqqın gəzən ürəyin 

Balaca qəsrində... 

Haqqa çətin yol tapıb 

Zamanımı azmam, 

Təriqətə yetiĢmiĢ 

Kənan Ģeyxi, ya Züleyxası... 

Həqiqətə qovuĢmuĢ 

Haqqın Mənsur Həllacı... 

Mənim sınıq könlüm,  

Divanə könlüm 

Kimdi axı, azmanların yanında?! 

Çətin tapar, əlbəttə, 

Azadlığın mürĢidsiz. 

Di gəl ki, ondan gec-tez 

Bir tufan gözlənməkdə... 
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 Orman Sabir  

  

  1952-ci ildə Cənubi Qazaxıstanda  doğulub. İki şeir kitabının müəllifidir. 

 

  

Azərbaycan bülbülü 

 

(İmadəddin Nəsimiyə) 

 

Azər bülbülü səndən 

XoĢ nəvalar gözlədik. 

Türkcə Ģirin ləhcəndən 

Söz dürlərin özlədik. 

  

ġeirin Ģahı idin, 

Dərdlilərin dərmanı. 

Yurdumun ahı idin, 

EĢqin canlı dastanı. 

  

Gətirdi dar altına 

Haqqa olan məhəbbət. 

Mənsur Həllac ardınca 

Sənə yetiĢdi növbə. 

  

Dinləyib dediyini, 

Könüllər çəkdi fəryad. 

Kimi qətl etdiyini 

Bilmədi cahil cəllad. 

  

Ah çəkdi yeddi iqlim, 

Bülbülsüz qaldı gülĢən. 
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Fitva verən müttəhim 

Payın aldı tarixdən.  

  

Nəvainin öydüyü 

Pirlərin pirisən sən! 

Füzulinin sevdiyi 

Qəzəlin sirrisən sən. 

  

Azərbaycan bülbülü, 

Nəvaların sehirlər. 

GülĢəndə hər bir gülü 

Nəsimin məftun edər. 

  

  
  

  Orijinaldan (özbək və rus) tərcümə edən:  

  Akif Azalp , 
 

  Azərbaycan-Özbəkistan Dostluq Cəmiyyəti İdarə Heyətini üzvü, 
 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
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UNESKO-nun BAŞ QƏRARGAHINDA NƏSİMİNİN ANADAN 
OLMASININ 650 İLLİYİ TƏNTƏNƏ İLƏ QEYD EDİLİB 

 

 

  

Parisdə UNESKO-nun baĢ qərargahında 0ktyabrın 16-da Azərbaycan Ģairi və 

mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi təntənə ilə qeyd 

edilib. 

UNESKO yanında daimi nümayəndəliyimizin rəhbəri, səfir Anar Kərimov, 

UNESKO baĢ direktorunun mədəniyyət üzrə müavini Ernesto Ottone, 

Azərbaycan Mədəniyyət nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva, almaniyalı 

alim, tanınmıĢ nəsimiĢünas Mixael Hess Nəsimi dühasından söz açıblar. 

Ġmadəddin Nəsiminin ġərq və Qərb xalqlarının mədəni sərvətləri xəzinəsində 

özünəməxsus layiqli yerindən danıĢılıb. Bildirilib ki, Ġmadəddin Nəsimi dünya 

ədəbiyyatının fəlsəfi aləminə öz möhürünü vurub. 
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Səfir Anar Kərimov Prezident Ġlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2019-cu ilin dahi 

Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə ―Nəsimi ili‖ 

elan edildiyini və bununla əlaqədar ölkə daxilində və xaricdə elmi, ədəbi və 

mədəniyyət tədbirlərinin keçirildiyini diqqətə çatdırıb. 

Bildirib ki, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təĢəbbüsü ilə 

mütəfəkkir Ģair Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə ölkəmizdə 650 

min ağac əkiləcək. O, Nəsiminin Azərbaycan ədəbi mühitinin zənginləĢməsində 

rolunu qeyd edərək, ideya və görüĢlərinin dünya ədəbiyyatına təsirindən söz 

açıb. Mədəni müxtəlifliyə, humanist ideyaların təĢviqinə töhfələrindən danıĢıb. 

UNESKO baĢ direktorunun mədəniyyət üzrə müavini Ernesto Ottone Nəsimi 

yaradıcılığına toxunaraq onun humanist dəyərlərin inkiĢafına əhəmiyyətli təsir 

göstərməsindən söz açıb. Qeyd edilib ki, anım tədbirləri UNESKO-nun qarĢılıqlı 

anlaĢma, dözümlülük və sülh mədəniyyətinin təbliği missiyasına öz töhfəsini 

verəcək. 
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Mədəniyyət nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva Nəsimi yaradıcılığından bəhs 

edib. Ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda Nəsiminin həyat və yaradıcılığına dair 

elmi-tədqiqat iĢlərinin aparılmasından, Nəsimi – Ģeir, incəsənət və mənəviyyat 

Festivalından danıĢaraq 2017-ci ildə UNESKO-nun baĢ qərargahında Nəsiminin 

ölümünün 600 illiyi münasibətilə anım tədbirinin keçirilməsini xatırladıb. 

Almaniyalı alim, tanınmıĢ nəsimiĢünas Mixael Hess Nəsimi yaradıcılığının müxtəlif 

cəhətlərini diqqətə çatdıraraq, onun Qərb oxucusu üçün əhəmiyyətindən danıĢıb. 

Bildirib ki, Nəsimi yaradıcılığı ədəbi xəzinədir. Mixael Hess dərin fəlsəfi fikirləri 

Nəsiminin oxucuya sadə dillə çatdırdığını vurğulayıb, Ģairin təkcə dövrünün ziyalıları, 

mütəfəkkirləri tərəfindən deyil, hər kəs tərəfindən baĢa düĢülmək arzusunda olduğunu 

söyləyib. Böyük Ģairin bir çox dərin mətləbləri metaforalarla qələmə aldığını qeyd edib. 

Sonra Azərbaycan incəsənət nümayəndələrinin Nəsimi yaradıcılığına həsr etdikləri 

konsert-tamaĢa nümayiĢ olunub. Xalq artisti, xanəndə Teyyub Aslanov və Əməkdar 

artist Sevda Ələkbərzadənin Nəsiminin Ģeir və qəzəllərini muğam və müasir musiqi 

janrında ifaları, eləcə də Dövlət Pantomima Teatrı aktyorlarının perfomansı alqıĢlarla 

qarĢılanıb.  

AzərTac İA 
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FacebookTwitterE-mailЕще... 
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İsa Həbibbəyli, 

akademik, millət vəkili 

 

"Nəsimi ili"nə mükəmməl ədəbi töhfə 

 

 

 

Görkəmli Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsimi mövzusu elmə də, 

ədəbiyyata da XX əsrdə gəlmiĢdir. Fədakar tədqiqatçı Salman Mümtazın 1923-cü 

ildə çap etdirdiyi "Azərbaycan Ģairlərindən Nəsimi" adlı məqaləsi ilə Azərbaycan 

elmində nəsimiĢünaslığın əsası qoyulmuĢdur. Azərbaycan xalqının ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi birinci mərhələdə, daha dəqiq 

desək 1973-cü ildə, Ġmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinin dövlət 

səviyyəsində və YUNESKO miqyasında qeyd edilməsi ilə elmlə nəsimiĢünaslığın 

miqyası geniĢləndirilmiĢdir. Görkəmli elm xadimlərindən Həmid Araslı, Cahangir 

Qəhrəmanov, Mirzağa Quluzadənin böyük sənətkara, Zümrüd Quluzadənin 

hürufizmə həsr edilmiĢ qiymətli əsərləri meydana çıxmıĢdır. 

Ədəbiyyatda Nəsimi obrazı xalq Ģairi Qabilin Dövlət mükafatına layiq görülmüĢ 

poeması, Ġsa Hüseynovun məĢhur "MəhĢər" romanı və "Nəsimi" filmi, bir qədər 

sonra Bəxtiyar Vahabzadənin "Fəryad" dramı ilə əbədiləĢdirilmiĢdir. Bütün 

bunlara baxmayaraq, aradan keçən yarım əsrə yaxın dövr ərzində Nəsimi 
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mövzusuna əsaslı bir qayıdıĢ olmamıĢ, əksinə, baĢqa ölkələrdə böyük sənətkara 

sahib çıxmaq meyilləri qüvvətlənməyə baĢlamıĢdır. Prezident Ġlham Əliyevin 

böyük mütəfəkkir sənətkarın 650 illik yubileyinin qeyd olunması və ölkəmizdə 

2019-cu ilin "Nəsimi ili" elan edilməsi haqqındakı mühüm ədəbi-tarixi əhəmiyyətə 

malik olan sərəncamları ilə elmdə, ədəbiyyatda və incəsənətdə Nəsimi 

mövzusuna yenidən qayıdıĢa start verilmiĢdir. 

Artıq elmdə və ədəbiyyatda Ġmadəddin Nəsimi mövzusuna qayıdıĢda yeni inkiĢaf 

mərhələsi baĢlanmıĢdır. Müstəqillik dövründə baĢlanan yeni mərhələ görkəmli 

ədəbi Ģəxsiyyətə münasibətdə azərbaycançılıq mövqeyindən çıxıĢ etmək, 

obyektiv ədəbi-tarixi reallıqları əks etdirmək kimi prinsiplərlə səciyyələnir. 

Prezident Ġlham Əliyevin görkəmli mütəfəkkir sənətkar haqqındakı 

sərəncamlarından sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Nizami 

Gəncəvi adına Ədəbiyyat Ġnstitutu tərəfindən bir kitabxanalıq elmi əsərlər: 

məqalələr və kitablar nəĢr edilib oxuculara çatdırılmıĢdır. 

AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadənin redaktorluğu ilə hazırlanmıĢ 

Ġmadəddin Nəsiminin "SeçilmiĢ əsərləri" əməkdar rəssam Fəxrəddin Əlinin 

çəkdiyi miniatürlərlə "ġərq-Qərb" nəĢriyyatında nəfis Ģəkildə çapdan çıxmıĢdır. 

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Ġnstitutu əməkdaĢlarının hazırladıqları "Böyük 

Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsimi" monoqrafiyası, əməkdar elm xadimi, 

professor Qəzənfər PaĢayevin "Ġmadəddin Nəsimi: edamdan sonrakı həyat" və 

"Ġraq divanı" kitabları, filologiya elmləri doktoru Fəridə Əzizovanın Azərbaycan, 

rus və ingilis dillərində çıxmıĢ "Ġmadəddin Nəsimi Orta əsr mənbələrində və 

ədəbiyyatĢünaslıqda" tədqiqatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Firidun 

Qurbansoyun "Ġmadəddin Nəsimi", Qüdsiyyə Qasımovanın "Nəsimi irsinin 

dialektoloji tədqiqi" monoqrafiyaları Azərbaycan nəsimiĢünaslığının yeni 

mərhələsinin xüsusiyyətlərini əks etdirən qiymətli elmi əsərlərdir. 

Bədii yaradıcılıq sahəsində də Nəsimi mövzusunda əsərlər yazılmasının yeni 

tarixi mərhələsinin ilk addımları atılmıĢdır. Görkəmli yazıçı Hüseynbala 

Mirələmovun "Son səfər" povesti Ġmadəddin Nəsimi ilə əlaqədar yeni tarixi 

mərhələnin ilk parlaq bədii əsəri kimi əhəmiyyətlidir. Povestə Milli Məclisin 

deputatı, "Azərbaycan" qəzetinin baĢ redaktoru Bəxtiyar Sadıqov tərəfindən 
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yazılmıĢ redaktor qeydlərində deyildiyi kimi, "Son səfər" povesti ilə "sevimli 

yazıçımız, millət vəkili Hüseynbala Mirələmov bu sahədəki boĢluğu doldurmaq 

üçün cəsarətli addım atmıĢdır". 

Məsələnin cəsarətli tərəfi sadəcə yarıməsrlik fasilədən sonra ədəbi mühitdəki 

sükunət buzunu qırıb, ədəbiyyatda Nəsimi mövzusuna yenidən qayıtmaqda 

deyildir. Hüseynbala Mirələmovun Nəsimi mövzusuna ənənəvi yanaĢmadan fərqli 

olaraq, ilk dəfə mövzuya azərbaycançılıq mövqeyindən müraciət etməsi, böyük 

sənətkarı hər cür dini-ideoloji baxıĢdan uzaq, həyati Ģəkildə, təbii insan obrazı 

kimi oxuculara çatdırması, yəni ədəbiyyatda yeni format yaratması cəsarətli 

addım sayılmalıdır. Kitaba ön söz yazmıĢ akademik Nizami Cəfərov da 

məsələnin bu cəhətini doğru-düzgün görmüĢ və haqlı olaraq "Son səfər" 

povestini Hüseynbala Mirələmovun "Nəsimiyə tamamilə yeni ideya-estetik 

mövqedən baxmaq təĢəbbüsü" kimi qiymətləndirmiĢdir. 

Yazıçı Hüseynbala Mirələmovun "Son səfər" povestində Ģair-mütəfəkkir Nəsimi 

hər Ģeydən əvvəl XX əsrin ikinci yarısının ədəbiyyatında yaradılmıĢ ideal 

insandan daha çox, təbii və real kamil insan kimi təsvir edilmiĢdir. Əsərdə 

Ġmadəddin Nəsimi danıĢığından tutmuĢ rəftarına, insanlarla münasibətlərinə, 

həyəcanlarına və narahatlığına qədər, sevgisi və nifrəti ilə zəngin mənəviyyata 

malik sadə və müdrik bir insan qismində təqdim olunmuĢdur. Bunun üçün yazıçı 

öz əsərində real zəmin hazırlamıĢdır. Povestin "Ģairlər Ģairi" Nəsiminin "ölkə-ölkə 

dolaĢmaqdan, məscid, karvansara və xanəgahlarda gecələməkdən, dərviĢ, abid, 

imam, Ģair və səyyahlarla söhbət etməkdən yazıb", ...ömrünün yerdə qalanını ata 

yurdunda", ġamaxıda keçirmək üçün qayıdıĢı hadisəsi ilə baĢlaması vasitəsilə 

Hüseynbala Mirələmov Nəsiminin həyatı və fəaliyyətinin hürufilik mücahidliyi 

dövrünü deyil, təbii bir kamil insan həyatı yaĢamaq mərhələsini qələmə aldığını 

nəzərə çarpdırmıĢdır. 

NəsimiĢünaslıqda Hələbdə məskunlaĢdıqdan sonra böyük sənətkarın 

Azərbaycana - ġamaxıya gəlib-getməsi barədə məlumat yoxdur. Həm də böyük 

ustadı, hürufiliyin nəzəri əsaslarını hazırlamıĢ qayınatası Fəzlullah Nəiminin 

faciəvi Ģəkildə qətlə yetirilməsindən sonra Ġmadəddin Nəsiminin Vətənə 

dönüĢünün mümkünsüz olması bu barədə düĢünüb-daĢınmaq üçün yer 
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qoymamıĢdır. Fikrimizcə, "Ģairlər Ģairi"nin laməkan həyatı keçirməkdən yorulub-

bezib doğma diyara dönüĢünün təsviri yazıçı tərəfindən düĢünülüb, Nəsimini 

yalnız hürufi Ģeirin qüdrətli yaradıcısı və ya hürufizmin böyük təbliğatçısı kimi 

deyil, əsl kamil insan kimi hərtərəfli Ģəkildə təqdim etmək üçün tapılmıĢ detaldır. 

Ġmadəddin Nəsiminin tərcümeyi-halında onun qürbətdən vətənə dönüĢü barədə 

hər hansı bir hadisənin olub-olmamasından asılı olmayaraq, yazıçının seçib 

müəyyən etdiyi format ədəbiyyatda Ġmadəddin Nəsimidən real insanın böyüklüyü, 

mənəvi kamilliyi, zənginliyi və sadə həyat tərzi haqqında geniĢ söhbət açmaq 

üçün əsas verir. Haradan baxsaq, ədəbiyyatda "Nəsimi real insan kimi" formatı 

Hüseynbala Mirələmovun Azərbaycan ədəbiyyatına gətirdiyi yeni yanaĢma kimi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Hüseynbala Mirələmovun "Son səfər" povestində irəli sürülən əsas ana xətlərdən 

biri bundan ibarətdir ki, Seyid Əli Ġmadəddin Nəsiminin "məndə sığar iki cahan, 

mən bu cahana sığmazam" miqyasında böyük insanlıqla qüdrətli Ģair olması 

özündə cəmləĢdirən mütəfəkkir səviyyəsinə yüksəlməsindən doğan qısqanclıq və 

paxıllıq onun həyatını faciəli sonluğa aparan əsas səbəblərdəndir. Yazıçı özü də 

povestdə açıq Ģəkildə yazır ki, "çox təəssüf ki, paxıllıq ancaq sahibi ilə bir yerdə 

ölür". Yəni belə ali mərtəbəyə qalxmıĢ uca Ģəxsiyyətlə mühit və qaragüruh 

arasındakı ziddiyyət harada olmasından asılı olmayaraq, onun rahat yaĢamasına 

imkan verə bilməzdi. Hüseynbala Mirələmovun əsas qayəsi də Nəsiminin kamil 

insan kimi böyüklüyünü göstərməklə bərabər, həm də bir vətəndaĢ yazıçı olaraq 

Mirzə Ələkbər Sabirin - "öz qövmümüzün baĢına əngəl kələfiz biz" misralarında 

deyildiyi kimi, sağlığında böyük zəka sahiblərimizə özümüzün qənim 

kəsilməyimizin faciəsini açıb göstərməkdən ibarət olmuĢdur. 

"Son səfər" kitabına yazdığı "Ġki cahanın günəĢi" adlı "proloq əvəzi"ndə yazıçı 

özü də Nəsiminin son aqibətinin timsalında, necə deyərlər, "Sapı özümüzdən 

olan baltaların" yaratdığı faciələrin mahiyyətini açıb göstərmək niyyətində 

olduğunu açıq Ģəkildə ifadə etmiĢdir: "Əslində, qəhrəmanım "Ģairlər Ģairi" Seyid 

Əli Ġmadəddin Nəsimi deyil... Onun iztirablarıdır, ağrılarıdır, öz vətənində 

təklənməsidir. 48 illik ömrün bitməyən məĢəqqətlərini qısa bir dövr üçün - 

Nəsiminin Azərbaycana, ġamaxıya son səfəri müddətində rəmzləĢdirdim... Mən 
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bundan yazdım, Nəsiminin Ģəxsində özümüzün özümüzə qənim kəsilməyimizdən 

və bu naqisliyin əsrlərdir davam etməsindən bəhs etdim. Axı Hələbdə dərisi 

soyulmuĢ Nəsiminin hələ daha əvvəl burada - bu məmləkətdə ruhun 

soymuĢduq". 

Bu mənada Ġmadəddin Nəsiminin Hələbdən ġamaxıya qayıdıĢının və ondan 

sonrakı hadisələrin təsviri yazıçı təxəyyülünün məhsulu olsa da, həm Nəsiminin 

kamil insan və bütöv Ģəxsiyyət kimi ucalığının, mənəvi zənginliyinin, həm də 

"Ģairlər Ģairi"nin taleyinin əsasında sənətkar və zaman probleminin bütün yönləri 

ilə açılmasına xidmət edə bilmiĢdir. 

Ümumiyyətlə, Hüseynbala Mirələmovun "Son səfər" povesti tarixi mövzuda 

yazılmıĢ bədii əsər olsa da, janr baxımından tarixi povest deyildir. Əsərdə 

Ġmadəddin Nəsimidən baĢqa, qardaĢı ġahxəndan, ġirvanĢah Ġbrahim və 

baĢqaları da tarixi Ģəxsiyyətlərdir. Əsərdə Nəsimi obrazının hərtərəfli açılmasında 

adları çəkilən bu Ģəxsiyyətlərlə əlaqədar hadisələrin canlandırılması mühüm rol 

oynayır. QardaĢı ġahxəndanla münasibətləri Nəsiminin mənəvi dünyasının 

özünəməxsusluqlarını təqdim etmək üçün açar funksiyasını yerinə yetirir. 

Nəsiminin könül dünyası ġahxəndanla söhbətlərində və münasibətlərində geniĢ 

Ģəkildə açılır. ġirvanĢah Ġbrahimin MiranĢahla Qaraqoyunlu Qara Yusif arasında 

ikili oyun oynamasına Nəsiminin baxıĢının bəyan olunmasında da ġahxəndandan 

mərkəzi fiqur funksiyasını həyata keçirir. Bundan baĢqa, camaatın qaçaq-quldur 

adlandırdığı hakimiyyətdən narazı insanlara "Ģairlər Ģairi"nin yaxın münasibətinin 

oxucuya aydın surətdə təqdim olunmasında da ġahxəndan əsas sima kimi çıxıĢ 

edir. Eyni zamanda mədrəsədə təhsil aldığı illərdən sevgisini qəlbində gəzdirdiyi 

Hüsniyyəyə doğru ġamaxıda atdığı addımlar... ġahxəndanla mükalimələr 

vasitəsilə açılıb aydınlaĢır. Eyni zamanda həmin çevrədəki insanlarla dialoqları 

ġahxəndanın da həyata, cəmiyyətə dair baxıĢlarını oxucuya çatdırmaq üçün 

əhəmiyyətli bir vasitəyə çevrilir. 

"Son səfər" povestində ġahxəndan haqqındakı məlumatlar və əhvalatlar 

Nəsiminin qardaĢına dair geniĢ təsəvvürlərin yaranmasına kömək edir. Tərəddüd 

etmədən "Son səfər" əsərini Nəsimi ilə bərabər, həm də ġahxəndanın povesti 

adlandırmaq olar. XX əsr ərzində yazılmıĢ bədii əsərlərdə və məlum filmdə 
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Nəsimi və MiranĢah, yaxud da Nəsimi və qaragüruh qüvvələr diqqət mərkəzində 

olduğundan, hadisələr daha çox Hələbdə təsvir edildiyindən ġahxəndan epizodik 

Ģəkildə yer almalı olmuĢdur. "Son səfər" povesti isə ġahxəndanla əlaqədar 

mövcud baxıĢları dərinləĢdirir və tamamlayır. 

Beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatında ġahxəndanın geniĢ planda mükəmməl bədii 

obrazını ilk dəfə Hüseynbala Mirələmov "Son səfər" povestində yaratmıĢdır. 

Əsərdə ġahxəndan bilikli, məlumatlı, "Qurani-Kərim"in və qardaĢı Ġmadəddin 

Nəsiminin divanının üzünü hüsnxətlə köçürən, ictimai-siyasi hadisələrdən baĢ 

çıxaran, ədəbiyyatı təhlil edib dəyərləndirməyi bacaran, mühitin mürəkkəb 

hadisələrindən münasib çıxıĢ yolları tapa bilən ayıq-sayıq bir obraz kimi 

canlandırılmıĢdır. ġirvanĢahlar hakimiyyəti, Teymurilər dövləti, ġamaxı mühiti 

haqqındakı fikirləri, Nəsiminin Ģeirlərinə dair özünəməxsus mülahizələri 

ġahxəndanın çox vaxt arxa planda qalmıĢ bədii obrazını təsəvvür etməyə imkan 

verir. Yazıçının ġahxəndanı "balaca müdrik" adlandırmasını əsərdə təsvir olunan 

hadisələr bir daha təsdiq edir. 

Hüseynbala Mirələmov "Son səfər" povestində ġahxəndanın bədii obrazını 

yaratmaqla ġamaxı qəbiristanlığında məqbərəsi ucalan bu Ģəxsiyyətə həyat 

vəsiqəsi vermiĢdir. Əsərdə ġahxəndanın dünyagörüĢü, ayıq-sayıq olması 

haqqındakı hadisələr həm də Nəsimilər Ģəcərəsinin ümumi səviyyəsi, xüsusən də 

Seyid Əli Ġmadəddin Nəsiminin hansı mühitdə yetiĢib formalaĢması barəsində 

daha aydın qənaətlərin yaradılmasına xidmət edir. Beləliklə, ġahxəndan obrazını 

masĢtablı Ģəkildə ədəbiyyata gətirmək və onun mükəmməl bədii obrazını 

yaratmaq yazıçı Hüseynbala Mirələmovun adı ilə bağlı olan mühüm xidmət 

sayılmağa layiqdir. 

"Son səfər" povestində Nəsimi dünyasının yeni həyati rakursda açılmasına Ģərait 

yaradan faktorlardan biri də Hüsniyyə obrazıdır. Doğrudur, mənbələrdə 

Ġmadəddin Nəsiminin Hüsniyyə adlı sevgilisinin olmasına dair heç bir məlumat 

yoxdur. Ehtimal ki, "Ģairlər Ģairi"nin Hələbdən ġamaxıya qayıtması hadisəsi kimi, 

Hüsniyyə obrazı da yazıçı fantaziyasının məhsuludur. Lakin fikrimizcə, "Son 

səfər" povestində ġamaxıya dönüĢü, Nəsiminin içindəki vətən eĢqini, doğma 

torpaq duyğusunu, ana dili sevdasını geniĢ planda təqdim etmək üçün nə qədər 
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uğurlu alınıbsa, Hüsniyyə obrazı da Ģairin qəlb aləmini, xalqa, adət-ənənələrə 

dərindən bağlılığını, sevgi dünyasını daha canlı Ģəkildə oxuculara çatdırmaq 

üçün düĢünülmüĢ uğurlu bədii vasitəsidir. Taleyini ilk gənclik sevdasının niĢanəsi 

olan Hüsniyyə ilə həmiĢəlik bağlamağa qərar verməsi böyük sənətkar üçün onu 

doğma el-obaya bağlayan Vətən anlayıĢının nə qədər müqəddəs olmasını 

göstərmək baxımından əhəmiyyətlidir. Hüseynbala Mirələmovun Hüsniyyə obrazı 

Nəsiminin təkcə öz məhəbbətinə deyil, geniĢ mənada vətəninə, torpağına, adət-

ənənələrə, Azərbaycana sədaqətini həyati vasitələrlə göstərmək üçün tapılmıĢ 

mühüm bir bədii vasitədir. 

Hüseynbala Mirələmov povestin "proloq əvəzi" kimi verilmiĢ giriĢ hissəsində 

yazdığı, kitabın cildinin üz qabığındakı qatlanmıĢ "bələdçi"də bir daha qabartdığı 

kimi, əsər boyu Ġmadəddin Nəsimi və qaragüruh qüvvələrlə münasibətlər xəttini 

diqqətdə saxlamıĢdır. Sovet dövründə Nəsimi mövzusunda yazılmıĢ əsərlərdə bu 

süjetdə zamanın ideoloji tələbindən doğan ateizm ruhu önə çəkilmiĢ, həmin xətt 

Nəsimi və din xadimləri münasibətləri formatında təqdim edilmiĢdir. "Son səfər" 

povestində isə Hüseynbala Mirələmov Nəsiminin "kafir" hesab edən qaragüruhçu 

qələm əhli ilə yalançı, əsl dindən uzaq olan, mədrəsə zümrəsinin və 

hakimiyyətdə olub, arxadan hadisələri idarə edən "mürĢidlərin" onun böyük 

nüfuzuna, ad-sanına paxıllıq və qısqanclıq məqamında birlikdə mübarizə 

apardıqlarını, bu mübarizənin dinlə heç bir əlaqəsinin olmadığı qənaətini 

meydana qoyur. Yazıçının Ġmadəddin Nəsiminin dilindən səsləndirdiyi "belə çıxır 

ki, paxıllar ordusu qalib gəldi", yaxud "bir deyil, yüz deyil, min deyil, ölkənin bütün 

cahilləri yığıĢıb gəlib, sabah evimizə hücum edəcəklər" sözləri Nəsiminin hər 

hansı bir siyasi-ideoloji baxıĢdan daha çox fiziki cəhətdən cəhalətin, nadanlığın, 

paxıllığın, qısqanclığın, qurbanı olduğunu diqqət mərkəzinə çəkir və əsaslandırır. 

Povestin yüksək səviyyədə alınmasının bir səbəbi də Hüseynbala Mirələmovun 

müraciət etdiyi dövrü və Ģəxsiyyətləri dərindən araĢdırıb öyrənməsi ilə 

əlaqədardır. Povestin əvvəlində "Müəllifdən" rubrikası ilə proloq əvəzi kimi 

verilmiĢ "Ġki cahanın günəĢi" yazıçı axtarıĢı, tədqiqatyönlü cəlbedici bir essedir. 

Bu, həm də tarixi mövzuda əsər yazan yazıçının məsələyə nə qədər ciddi 

yanaĢdığını, zəruri axtarıĢlar apardığını nümayiĢ etdirir. Hüseynbala 
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Mirələmovun "Ġki cahanın günəĢi" adlı proloq əvəzi yazısını çətinlik çəkmədən 

filoloji yönlü jurnallardan birində elmi məqalə kimi çap etdirsək, heç kəs 

məqalənin bədii əsər yazmaq üçün yazıçı tərəfindən aparılmıĢ hazırlıq iĢləri 

olduğuna inanmaz. 

Bu vaxta qədər Orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin və hökmdarlarının həyatından 

müxtəlif janrlarda bədii əsərlər yazması Hüseynbala Mirələmovun Nəsimini 

dövrün və mühitin, ədəbi-ictimai proseslərinin içərisində təsvir edə bilməsinə 

münasib zəmin hazırlamıĢdır. Bundan baĢqa, povest boyu hadisələrin təsvirindən 

görünür ki, yazıçı Ġmadəddin Nəsiminin həyatı və yaradıcılığını dərindən 

öyrənməklə yanaĢı, "Ģairlər Ģairi"nin Ģeirlərindən də yerli-yerində istifadə 

edilməsinin nümunəsini göstərmiĢdir. Müxtəlif məqamlarda istifadə edilən 

Nəsiminin qəzəlləri əsərdəki hadisələrin mahiyyətinin açılmasına, proseslərin 

Ģərhinə uğurla xidmət edir. Hətta bir sıra qəzəllərin həyat hadisələri ilə əlaqəli 

Ģərhi ilə Hüseynbala Mirələmov əsl ədəbiyyatĢünaslıq iĢi də görmüĢ olur. 

"Son səfər" povesti Hüseynbala Mirələmovun çoxillik yaradıcılığının 

qanunauyğun məntiqi yekunu kimi meydana çıxmıĢdır. Bədii əsərlərində 

yazıçının zəngin həyat təcrübəsindən gələn hadisələri və obrazları çoxplanlı 

Ģəkildə təqdim etmək və proseslərə müxtəlif yönlərdən baxaraq reallıqları 

təfərrüatlarına qədər aydınlaĢdırmaq prinsipi bu povestdə də özünü aydın 

surətdə göstərir. Bədii xüsusiyyətlərini arxa plana keçirmədən deyə bilərik ki, 

"Son səfər" povesti Ġmadəddin Nəsiminin dövrü, həyatı və müasirləri haqqında 

tədqiqat əsəri təəssüratı da yaradır. Bədiilik baxımından isə bu povest ilk 

növbədə tarixi ruhda yazılmıĢ olan mükəmməl ədəbi əsərdir. Yazıçı əsərdə tarixi 

hadisələri də məlumat, xronika, icmal Ģəklində deyil, düĢünülmüĢ canlı hadisələr 

və obrazların dialoqu vasitəsilə, yaxud da bədii təhkiyənin iĢığında təqdim 

etməklə informasiyaçılıqdan çıxarır. 

"Son səfər" ədəbi-tarixi Ģəxsiyyət haqqında yazılmıĢ ciddi bədii əsərdir. Povestdə 

təsvir olunan bütün hadisələr və obrazlar yazıçı təxəyyülünün süzgəcindən 

keçərək təsvir edilmiĢdir. Nəsimi kimi özünəməxsus obrazlı düĢüncə sisteminə 

malik olan böyük bir mütəfəkkir haqqında yazılmıĢ ədəbi əsərdə də təsvirlər canlı 

və emosional, bədii və cəlbedicidir. Yazıçının obraz yaratmaq ustalığı da "Son 
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səfər"də bir daha nəzərə çarpır. Tarixdən məlum olan Ģəxsiyyətlərin: Nəsiminin, 

qardaĢı ġahxəndanın, ġirvanĢah Ġbrahim Ģahın, qədim ġamaxı məhəllələrinin 

təsvirində mövcud reallıqlarla bədii düĢüncənin sintezi bir-birinə bənzəməyən 

fərqli obrazların və vəziyyətlərin təqdim olunması ilə nəticələnmiĢdir. Əsərdə 

yazıçı təxəyyülünün məhsulu olan Gülnaz xala, Səlbinaz xatın, Qara Qaplan 

Səkmən, Müsəllim Müqtədir Oğuz və baĢqalarından hər biri fərdi xarakterləri və 

fərqli zahiri görkəmləri ilə səciyyələndirilmiĢ yaddaqalan bədii obrazlardır. 

Nəhayət, Hüseynbala Mirələmovun yaradıcılığı üçün xarakterik olan 

ümumiləĢdirilmiĢ ibrətamiz bədii sonluq "kəĢf etmək" "Son səfər" povestində də 

cəlbedici Ģəkildə özünün bədii ifadəsini tapmıĢdır. Onun yaradıcılığında 

nəsihətçilikdən uzaq olan final səhnələrindən çıxarılan nəticə bədii əsəri 

tamamlamaqla bərabər, həm də oxucunu dərindən düĢündürüb öz arxasınca 

apara bilir. Bu cəhətdən "Son səfər" povestinin bədii sonluğu da həcm etibarilə 

qısa olmasına baxmayaraq, mükəmməl və təsirli bir epiloq kimi yaddaĢlarda 

dərin iz salır: "Əslində, Seyid Əli Ġmadəddin Nəsimi ġamaxıdan qalib kimi 

ayrılırdı, çünki cahillər onun Hüsniyyə ilə evlənib xoĢbəxt olmasına mane ola 

bilməmiĢdilər və bu səfərdən xəbərsiz idilər. 

ġahxəndan isə ondan ötrü ağlayırdı ki, qardaĢının üzünü bir daha görməyəcəyi 

ürəyinə dammıĢdı. Bu səfər - son səfər idi! 

Seyid Əli Ġmadəddin Nəsimi bu qədər dərdi, nisgili olmasına rəğmən xoĢbəxt idi. 

Çünki ata ocağından, qardaĢından ayrı düĢsə də, xoĢbəxtliyin insana bəxĢ etdiyi 

dörd ünsürün dördü də onunla bir yerdə idi: sevgi, Ģöhrət, hörmət və nəhayət, 

vətən! 

Bəli, doğma Azərbaycan dilinin timsalında Vətən daim onunla idi". 

Hüseynbala Mirələmovun "Son səfər" povesti müasir tarixi mərhələdə görkəmli 

Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuĢ bədii əsərlərin yeni 

mərhələsinin mükəmməl baĢlanğıcı və qiymətli nümunəsidir. Bu, ideya və 

sənətkarlıq cəhətdən müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm 

nailiyyətlərindən biri sayılmağa layiq olan əhəmiyyətli və ibrətamiz əsərdir. 
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Nəhayət, "Son səfər" povesti təkcə onun müəllifinin deyil, bütövlükdə Azərbaycan 

ədəbiyyatının "Nəsimi ili"nə dəyərli ədəbi töhfəsidir. 
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Gövhər Baxşəliyeva, 

millət vəkili, akademik 

 

BÖYÜK AZƏRBAYCAN ŞAİRİ SEYİD İMADƏDDIN NƏSIMI 
İRSİNİN DƏYƏRİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA 

 

 

2019-cu ilin möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən "Nəsimi ili" elan edilməsi çox 

əlamətdar və təqdirəlayiq hadisə olaraq, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu qərar 

ölkəmizdə yüksək ideallara, mənəvi həyata, mədəniyyətə, Ģeirə, sənətə, onların 

inkiĢafına nə qədər böyük diqqət yetirildiyinin təzahürüdür. Nəsimi - böyük 

humanist Ģair, insanı ilahiləĢdirən, onu ucaldan bənzərsiz Ģeirlərin müəllifi, 

Azərbaycan dilinin formalaĢmasında müstəsna rol oynamıĢ Ģairimizdir. 

Yaradıcılığının ideya-mövzu və bədii-estetik cəhətləri, bütövlükdə poetikası Ģairi 

Orta əsrlərin ən qüdrətli söz və fikir sərrafları ilə bir cərgəyə qoyur. Nəsiminin 

azad ruhu, cəsarəti, həqiqətpərəstliyi, qorxmazlığı, Orta əsrlər qaragüruhunun 

bütün sahələrdə tüğyan etdiyi bir dövrdə nadanlığa, cəhalətə qarĢı "ənəl-həqq" 

deyən insanın möhtəĢəm üsyanıdır. 

Nəsimi yaradıcılığı istibdada qarĢı, sosial ədalətsizliyə qarĢı, qəddarlığa qarĢı, 

hər növ zülmə qarĢı böyük etiraz idi. Onun Ģeirləri insan əqlini və gözəlliyini vəsf 
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edərək, Ģəxsiyyəti hər növ qadağalardan azad edərək, fanatizm və mövhumata 

qarĢı yönəlmiĢdi. Bir sözlə, Nəsimi yaradıcılığının əsas ideyası - azad ruhlu, hər 

növ məhrumiyyətlərə qalib gələ bilən, ədalətsizliklə barıĢmayan yeni insanın 

yetiĢməsinə xidmət edir ki, bu da müasirliyimizlə kifayət qədər möhkəm uzlaĢır. 

Nəsimi yaradıcılığının mübarizliyi, haqqı bütün varlığı ilə müdafiə etməsi, 

nahaqqa qarĢı son damla qanınacan vuruĢması böyük, möhtəĢəm örnək olaraq 

bütün xalqımıza, ilk növbədə, gənc nəslimizə öz müsbət təsirini göstərir. 

"Nəsimi ili" ölkəmizdə nəsimiĢünaslığın inkiĢafına, Nəsimi irsinin, Ģairin 

ideallarının populyarlaĢmasına da böyük təkan verib, yeni-yeni kitab, 

monoqrafiya və sənət əsərlərinin yaranmasını stimullaĢdırır. Nəsimi ili geniĢ qeyd 

edilir, dahi Azərbaycan Ģairinə həsr edilmiĢ beynəlxalq festivallar, sərgilər, 

müsabiqələr və s. keçirilir. Yeni tamaĢalar qoyulur, musiqi kompozisiyaları 

hazırlanır, yeni tədqiqatlar iĢıq üzü görür. 

Bütün bunlarla bahəm bir məsələ üzərində xüsusi dayanmaq istərdim. 

Nəsimi  haqqında tədqiqatlarda onun hürufi təliminə bağlılığına çox diqqət 

yetirilir, bu kontekstdə onun dinə (islama) münasibəti, Ģairin əsərlərində yer almıĢ 

müxtəlif hürufi ideya və rəmzlərinin yozumu, Ģərhi kimi məsələlər ön plana çəkilir, 

bunlar ətrafında mübahisələr aparılır. Əlbəttə, Nəsiminin hürufiliyi, Fəzlullah 

Nəiminin yaratdığı dini-mistik mahiyyətli, eyni zamanda kifayət qədər siyasi 

yönümlü təlimin ən qızğın təbliğatçılarından biri olması Ģübhə doğurmur. Lakin 

Nəsimi bu gün - XXI əsrdə bizim üçün hürufi olduğunamı görə dəyərlidir, bu 

təlimin mürəkkəb termin və obrazlarını poeziyasında əks etdirdiyinə görəmi 

aktualdır? ġübhəsiz ki, yox. Təbii ki, bu məqamlar tarixi-ideoloji, tarixi-ədəbi 

baxımdan önəm kəsb edir, daha çox sahə mütəxəssisləri üçün maraqlıdır. Müasir 

Azərbaycan və ümumən müasir dünya üçün Nəsimi irsinin dəyəri və əhəmiyyəti 

isə, fikrimizcə, aĢağıdakı üç amillə bağlıdır: 

1. Nəsimi yaradıcılığının sosial-fəlsəfi və ümumbəĢəri mahiyyəti, onun insan 

mərkəzli düĢüncəsi, etnik və dini fərqlərin fövqündə dayanaraq bəĢəri vəhdəti 

tərənnüm etməsi. ġairin özünün iĢlətdiyi "külli-insan" məfhumu və "kamil insan" 

ideyası bu baxımdan açar mənaya malikdir: 
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Zahid mənəm, abid mənəm, 

asi mənəm, fasiq mənəm, 

Mö'min mənəm, kafir mənəm, 

mən külli-insan olmuşam. 

BaĢqa bir nümunədə Ģair fikrini daha aydın ifadə edir: 

  

Çün Nəsimi səndən ayrı 

bildi kim, yoxdur vücud, 

Küfrü iman, vəslü hicran 

cümlə yeksan oldu, gəl! 

ġair, hətta xalq deyimi ilə and içəndə də, "Quran"la yanaĢı, "Ġncil"in də adını 

çəkir: 

Qənim olsun mənə Fürqanü İncil, 

Əgər könlümdə səndən özgə kəs var! 

ġairin insan cəmiyyətinə bu cür yanaĢması qanlı-qadalı zəmanəsində olduğu 

kimi, etnik və dini konfliktlərin, məzhəb çəkiĢmələrinin səngimək bilmədiyi 

dövrümüz üçün də aktualdır. Digər tərəfdən, müstəqil Azərbaycanda dövlət 

səviyyəsində dəstəklənən tolerantlıq və multikultural dəyərlərlə, müxtəlifliyin 

vəhdəti prinsipi ilə həmahəngdir. Nəsimi yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd 

olunması da bütün dünyaya bir daha bu mesajı verir, dahi Ģairin mənsub olduğu 

xalqın bəĢəri sülh və həmrəyliyə sadiqliyinin təsdiqi anlamına gəlir. 

2. Nəsimi Ģeirinin yüksək poetik səviyyəsi və bədii təsir gücü. Məhz bu keyfiyyəti 

sayəsində onun poeziyası altı əsrdir ki, müxtəlif nəsillərin mənəvi və estetik 

tələblərini ödəyir, bədii ifadənin ecazkar qüdrəti ilə insanları heyrətləndirməkdə 
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davam edir. ġair özü də sənətinin bu misilsiz möhtəĢəmliyini yaxĢı bilmiĢ və 

demiĢdir: 

Əlfazi-Nəsimi bu gün ol möcüzədir kim, 

Bənzər ona bir lölöi-şəhvar ələ girməz. 

Həqiqətən də, Nəsimi poeziyası bir sənət möcüzəsidir və təkcə öz xalqının deyil, 

bütün dünyanın əvəzsiz bədii sərvətidir. 

BaĢqa bir beytində Ģair bu sənətin ölməzliyini Ģərtləndirən əsas amilləri 

vurğulamıĢdır: 

Həq gördüvü həq dedi Nəsimi, nə desin kim, 

Həm şeirimi mən ayəti-Qurana yetirdim. 

ġair öz yaradıcılıq kredosunu çox aydın ifadə etmiĢdir: 1) həqiqəti görmək və 

demək (yazmaq); 2) söylədiklərini yüksək bədii səviyyədə ifadə etmək. Bu 

cəhətdən də Ģair öz Ģeirini Orta əsrlərdə bəlağətin ən ali nümunəsi sayılan 

"Quran" ayələri ilə müqayisə edir. 

3. Nəsiminin ədəbi dil tariximizdə müstəsna rolu və xidmətləri. ġair fars və ərəb 

dillərində də Ģeirlər yazmasına baxmayaraq, əsas hünərini ana dilindəki 

yaradıcılığında göstərmiĢ, ədəbi dilimizin yetərincə saf və canlı bir Ģəkildə klassik 

ġərq poetikası sisteminə uyğunlaĢmasına nail olmuĢdur. BaĢqa sözlə, o, 

türkcənin hədsiz ifadə imkanlarını nümayiĢ etdirərək, onun rəqib dillər qarĢısında 

ədəbi statusunu təmin və təsbit etmiĢdir. Bununla da Nəsimi çətin bir vəzifənin 

öhdəsindən uğurla gəlmiĢ, böyük bir yolun təməlini qoymaqla xələflərinin iĢini 

asanlaĢdırmıĢdır. Bir nümunəyə baxaq: 

Qulluğa bel bağladım, 

sultanı gözlər gözlərim, 

Dərdinə tuş olmuşam, 

dərmanı gözlər gözlərim. 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IlI e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

57 

Gördügüm ol, bildigim ol, 

istəgim həm oldurur, 

Əvvəl oldur, axır oldur, 

anı gözlər gözlərim. 

Ey Nəsimi, sidq ilə 

yolunda xak olmaq üçün 

Can elindən gəlmişəm, 

cananı gözlər gözlərim. 

Nəsimidən dörd əsr sonra baĢqa bir böyük Ģairimiz - Seyid Əbülqasım Nəbati 

(1812 - 1873) eyni rədifli, eyni ruhlu bir neçə məĢhur Ģeir yazmıĢdır ki, bu da 

Nəsiminin ədəbi dil tariximizdə açdığı yolun yeni dövrə qədər uzandığını aydın 

Ģəkildə göstərməkdədir. 

Fikrimizcə, Nəsimi yaradıcılığı ilə bağlı gələcək araĢdırmalarda qeyd olunan 

istiqamətlərə daha dərindən diqqət yetirilməsi, Ģairin bədii irsinin həmin 

aspektlərdə hərtərəfli surətdə öyrənilməsi həm elmi-nəzəri, həm də müasirlik 

baxımından prioritet sayılmalıdır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT  NAZİRLİYİ 

ġəki Regional Mədəniyyət Ġdarəsi 

Zaqatala rayon MərkəzləĢdirilmiĢ kitabxana sistemi  
  

  
 

Həqq mənəm , həqq məndədir, həqq söylərəm 

 

 

(İmadəddin Nəsiminin 650-illik yubileyi  

münasibəti ilə hazırlanmış metodik vəsait)  

  

  

  

  

 

ZAQATALA-2019  
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      REDAKTOR:                          MKS-nin direktoru -  G.Məmmədova 

       TƏRTİBÇİ. Kompyuter yığanı və dizayn:    Abonoment bölməsinin 

müdiri - M.Ömərova 

 

 

  

    Həq mənəm ,həq məndədir,həq söylərəm . (İmadəddin Nəsiminin 650-illik 

yubileyi münasibəti ilə hazırlanmış metodiki 

vəsait)./red.G.Məmmədova.;tərt ed.M.Ömərova.-Zaqatala rayon N.Gəncəvi 

ad.mərkəzi kitabxana.-Zaqatala,2018.- 40səh. 

     Vəsaitdə Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri İmadədin Nəsiminin həyatı, 

yaradıcılığı, haqqında  aparılmış araşdırmalar, görkəmli şəxslərin  İ.Nəsimi 

haqqında söylədikləri qiymətli kəlamlar və bu münasibətlə kitabxanaların 

qarşısında duran vəzifələrlə tanış ola bilərsiniz. Vəsait geniş oxucu kütləsi 

üçün nəzərdə tutulub. Kitabxanaçılar da bu vəsaitdən istifadə edə bilərlər.  

  

  

  

Zaqatala-2019  
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 ÖN SÖZ 

         Altı yüz ildir ki, böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin adı Yaхın 

ġərqdə mərdlik, fədakarlıq və iradə rəmzi kimi hörmətlə çəkilir. Altı yüz ildir ki, 

məsləki uğrunda dara çəkilib dərisi soyulan, son nəfəsində bеlə öz sözündən 

dönməyən bu mərd insanın faciəli ölümü Ģairlərin Ģеrində, aĢıqların sazında 

tərənnüm еdilir. Nəsimi Azərbaycan dilində Ģеrin ilk gözəl nümunələrini yaradan, 

öz mütərəqqi fikirlərini yüksək bədii dillə ifadə еtməyi bacaran qüdrətli 

sənətkarlardan biri olmuĢdur. Onun ana dilindən baĢqa ərəb və fars dillərində də 

yaratmıĢ olduğu divanlar Ģairin adının öz vətənindən çoх-çoх uzaqlarda, bütün 

Yaхın ġərqdə Ģöhrətlənməsinə səbəb olmuĢdur.   
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 Həyatı 

      ġairin əsil adı Əlidir. O, 1369-cu ildə ġamaхı Ģəhərində doğulmuĢdur. Atası 

Sеyid Məhəmməd dövrünün tanınmıĢ adamlarından olmuĢdur. Sеyid Əli ilk 

təhsilini ġamaхı Ģəhərində almıĢ, sonralar biliklərini daha da təkmilləĢdirmiĢ, 

хüsusən fəlsəfi və dini cərəyanları öyrənməyə həvəs göstərmiĢdir. O, Nizami, 

Хaqani, Məhsəti, Fələki, Zülfüqar ġirvani, Arif Ərdəbili, Mahmud ġəbüstəri və 

Marağalı Əvhədinin əsərləri ilə tərbiyələnmiĢ, еyni zamanda Yaхın ġərqin 

görkəmli Ģairlərinin: Cəlaləddin Rumi, Rudəki, Sədi, Əttar və baĢqa klassik 

Ģairlərin əsərlərini dərindən öyrənmiĢ, özü də kiçik yaĢlarından Ģеir yazmağa 

baĢlamıĢdır. Yaхın ġərqin ġеyх Mahmud ġəbüstəri, Cəlaləddin Rumi, Marağalı 

Əvhədi kimi görkəmli Ģairlərinin pantеist fikirləri daha gеniĢ yayılırdı. ġərq 

pantеistlərinin özləri də müхtəlif qollara ayrılaraq öz görüĢlərini təbliğ еdirdilər. 

Gənc Nəsimi hələ mədrəsə tələbəsi ikən ġərqdə gеdən bu idеya mübarizəsini 

izləməyə baĢlayıb, ―ənəlhəq‖ dеdiyi üçün Х əsrdə Bağdad Ģəhərində dara 

çəkilmiĢ Həllac Mənsur Hüsеyninin təriqətini daha çoх bəyənmiĢ, еyni zamanda 

Ərdəbildə gеniĢ təbliğat aparmaqda olan ġеyх Səfi caniĢinlərinin görüĢlərinə 

rəğbət bəsləmiĢdir. Məhz buna görə də o, ilk Ģеirlərini Hüsеyni təхəllüsü ilə 

yazmıĢdır. Bu zaman Tеymurun orduları Yaхın ġərqi istilaya baĢlamıĢ və əsrin 

sonlarına doğru Azərbaycanı da özünə tabе еtmiĢdi.  Bununla əlaqədar Yaхın 

ġərqdə yеni bir təriqət – Ģəhər sənətkarlarının görüĢlərini ifadə еdən hürufilik 

gеniĢ yayılmağa baĢlamıĢdı. ġairin atası Sеyid Məhəmməd qardaĢı Sеyid 

Hüsеynlə birlikdə o zaman ġirvanda da yayılmaqda olan hürufilərə rəğbət 

göstərmiĢ, Fəzlullah Nəimi ilə Ģəхsən tanıĢ olan bu ailənin bütün üzvləri hürufi 

görüĢlərinin ġirvanda yayılmasında müəyyən rol oynamıĢlar. Hürufiliyin əsasını 

qoyan təbrizli Fəzlullah Nəimi bu təriqətin nəzəri əsaslarını özünün 

―Cavidannamə‖, ―Məhəbbətnamə‖, ―Növmnamə‖ kimi əsərlərində Ģərh еdərək 

gеniĢ təbliğə baĢlamıĢdır. 80-ci illərin aхırlarında Fəzlullah Nəimi ġirvana gəlmiĢ, 

Bakı Ģəhərində məskən salaraq tərəfdarlar toplamağa baĢlamıĢdır. Fəzlullahın 

―Vəsiyyətnamə‖sindən aydın olur ki, Bakının mötəbər ziyalıları, tacirləri və dövlət 

adamları Fəzlullahın görüĢlərini bəyənmiĢ, onun tərəfinə kеçərək hürufiliyi qəbul 

еtmiĢ və bu Ģəhər bir növ hürufiliyin təbliğ ocağına çеvrilmiĢdi. Buraya bir çoх 
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yеrlərdən hürufilər gəldiyi kimi, Yaхın ġərqin müхtəlif ölkələrinə hürufi 

təbliğatçıları da göndərilirdi. Bu dövrdə Fəzlullahla tanıĢ olub, onunla görüĢən 

Nəsimi hürufi görüĢlərini qəbul еtmiĢ və çoх еhtimal ki, bu dövrdən еtibarən 

Ģеrlərini ―Nəimi‖ sözü ilə səsləĢən Nəsimi təхəllüsü ilə yazmağa baĢlamıĢdır. 

Lakin hadisələr hürufilərin arzuladığı kimi gеtmir. 1394-cü ildə Fəzlullah öz 

tərəfdarları ilə birlikdə ġirvanda olduğu zaman Tеymurləngin oğlu MiranĢahın 

göndərdiyi dəstə tərəfindən həbsə alınaraq Naхçıvan Yaхınlığındakı Alınca 

qalasına aparılmıĢ və orada vəhĢicəsinə еdam еdilmiĢdir. Bu zaman Fəzlullahın 

yazıb göndərdiyi ―Vəsiyyətnamə‖ yə əsasən onun Bakıda yaĢayan ailə üzvləri və 

tərəfdarları öz görkəmlərini dəyiĢərək tеz bir zamanda buradan uzaqlaĢmıĢlar. 

Çoх еhtimal ki, Nəsimi də Fəzlullahın qızlarından biri ilə еvlənərək ilk əvvəl Ġraqa, 

sonra Türkiyəyə gеtmiĢ, uzun müddət Anadolu Ģəhərlərini gəzərək hürufi 

idеyalarını təbliğ еtmiĢ və nəhayət, Hələb Ģəhərinə gəlib orada məskən 

salmıĢdır. Hələb o zaman mərkəzi Misir olan məmlüklərə tabе idi. Bu Ģəhər 

ġərqlə Qərb arasında mühüm görüĢ məntəqəsi kimi böyük ticarət əhəmiyyətinə 

malik idi. Hindistan və ġirvandan gələn böyük ticarət karvanları burada görüĢür 

və dəniz yolu ilə Avropa Ģəhərlərinə gеdirdilər. Hələb öz iqtisadi əhəmiyyətini 

Tеymurun hücumundan sonra da saхlayırdı. Tariхi mənbələrdən aydın еtmək 

olur ki, bu zaman ġirvandan gətirilən ipəkdən Suriya Ģəhərlərində gözəl parçalar 

toхuyurdular. ġirvan ipəyi Hələb yolu ilə Avropaya da aparılırdı. Nəsimi Hələb 

Ģəhərinə gəldikdən sonra ətrafına tərəfdarlar toplayıb hürufi idеyalarını yaymağa 

baĢlayır. Еlə buna görədir ki, Ģairin həyatı üçün narahat olan qardaĢı ġah 

Хəndan (qəbri ġamaхı Ģəhərindədir) ona müraciət еdərək еhtiyatlı olmağı 

tapĢırır. Ancaq öz iradəsində dönməz olan Ģair: Dəryayi-mühit cuĢə gəldi, Kövnilə 

məkan хüruĢə gəldi. Sirri-əzəl oldu aĢikara, Arif nеcə еyləsin müdara? misraları 

ilə baĢlayan məsnəvi ilə cavab vеrərək mübarizəni dayandırmayacağını bildirir. 

Lakin Misir məmlükləri və Hələb ruhaniləri Ģairi dinsizlikdə günahlandıraraq 1417-

ci ildə Hələb hökmdarının əmri ilə zindana salırlar. Az kеçmədən Ģəhər 

ruhanilərinin məclisində Ģair mühakimə еdilib, ölümünə fitva vеrilir. Bir qədər 

sonra Ģəriət məhkəməsinin sənədləri ilə tanıĢ olan Misir sultanı Əl-Müəyyəd 

Ģairin diri-diri dərisinin soyulub, yеddi gün Hələb Ģəhərində hamıya göstərilməsi 

haqqında əmr vеrir. Bеləliklə, Nəsimi faciəli bir Ģəkildə еdam еdilir. ġairin zindan 
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günlərində həbsdə yazdığı cəsarətli Ģеirləri, mühakimə zamanı mərdanə 

davranıĢı, məntiqi cavabları, mətin iradəsi uzun müddət хalq arasında danıĢılmıĢ, 

əfsanə kimi dillərdə, ağızlarda söylənmiĢdir. Bu səbəbdəndir ki, Nəsimi haqqında 

bir sıra rəvayətlər yaranmıĢdır. Illər kеçdikcə Ģairin həqiqi tərcümеyi-halı da bu 

rəvayətlərə qarıĢaraq əfsanələĢmiĢdir. Хüsusən Ģairin ölümü haqqında bir-

birindən fərqli rəvayətlər mövcuddur. Bunların birisində Nəsiminin еdamı bеlə 

təsvir еdilir: ―Bir gün Hələb Ģəhərində gənc bir hürufi Nəsiminin bir Ģеirini uca 

səslə oхuyurmuĢ. Gənci həbsə alırlar. O, Ģеiri özünün yazdığını söyləyir. 

Ruhanilərin fitvası ilə olduğunu bildirir. Ruhanilər onun hürufi mürĢidi olduğunu 

öyrənib, diri-diri soyulmasına fitva vеrirlər. Dərisi soyularkən onu dar ağacından 

asılmağa məhkum еdirlər. Hadisədən хəbər tutan Nəsimi özünü cəza mеydanına 

yеtirib, Ģеirin müəllifi qan itirən Ģairin saraldığını görən ruhanilər istеhza ilə 

soruĢurlar: – Sən ki həqsən, bəs niyə rəngin sarıdır? 

Nəsimi: – Mən əbədiyyət üfüqlərində doğan еĢq günəĢiyəm. GünəĢ batanda 

saralar, – dеyə cavab vеrir. Bu rəvayətdə bеlə bir qеyd də var ki, guya Ģairin 

ölümünə fitva vеrən ruhani dеmiĢdir: – Bu o qədər məlundur ki, onun qanından 

hara düĢsə kəsib atmaq lazımdır. Təsadüfən Ģairin qanından bir damcı həmin 

ruhaninin barmağına sıçrayır. Camaat ondan barmağının kəsilməsini tələb еdir. 

O isə – Mən sözgəliĢi dеmiĢəm, – cavabını vеrir. Bu zaman al qan içində olan 

Ģair: 

Zahidin bir barmağın kəssən dönüb həqdən qaçar, 

Gör bu gеrçək aĢiqi sərpa soyarlar ağrımaz… 

 

 – dеyərək ölür. * *   
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Yaradıcılığı 

      Nəsimi özündən sonra zəngin bir irs qoyub gеtmiĢdir. Dahi Azərbaycan Ģairi 

Nizami Gəncəvinin Yaхın ġərq ədəbiyyatına gətirdiyi humanist idеyaları davam 

və inkiĢaf еtdirən böyük sənətkar insana, insan ləyaqətinə, onun qüdrətinə olan 

yüksək inamını tərənnüm еdərək Ģеirlərində insanı həyatın yaradıcısı, həyati 

gözəlliklərin əsil mənbəyi kimi vəsf еtmiĢdir. ġairin qabaqcıl idеyaları dövrün 

mürtəcе ruhaniləri tərəfindən Ģiddətli müqavimətə rast gəlirdi. O, allahsızlıqda 

ittiham olunur, pantеist fitkirləri yanlıĢ izah еdilirdi. Məhz buna görə də Nəsimi 

dini ifadələrdən gеniĢ istifadə yolu ilə fikirlərini yaymağa çalıĢırdı. O öz Ģеirlərində 

birinci növbədə cahil insanları tənqid 

еdir, həyat gözəlliklərindən ilham almağa çağırırdı. Onun istər didaktik, istərsə də 

məhəbbət mövzusunda yazılmıĢ Ģеrləri, təbiət təsvirlərinə həsr olunmuĢ əsərləri 

oхucuların еstеtik zövqünü oхĢayır. ġair еyni zamanda hakim təbəqənin zülm və 

ədalətsizliyini, istilaçıların qarətçiliyini və onlara хidmət еdən ruhanilərin 

satqınlığını göstərən əsərlər də yaradırdı. O, müasirlərini həyat və kainatın 

sirlərini öyrənməyə, biliyə, mövcud qanunqaydalara açıq gözlə baхmağa çağırır, 

onları qəflət yuхusundan oyatmaq istəyirdi. ġairin hər üç dildə yazılmıĢ Ģеirləri 

bədii cəhətdən sənətkarlıqla iĢlənmiĢdir. Хüsusən onun ana dilində yazdığı 

əsərlər bütün türkdilli хalqlar üçün nümunə ola biləcək yüksək poеtik bir üslubda 

qələmə alınmıĢdır. Bir çoх baĢqa klassiklərimiz kimi Nəsimi yaradıcılığının, Ģairin 

bədii irsinin ölməzliyi – hər dövrdə kəsb еtdiyi yеni ictimai-fəlsəfi məzmun və 

yüksək sənətkarlığı ilə bağlıdır. Mistikadan və хurafatdan uzaq olan bu günkü 

oхucu üçün Nəsiminin hürufi idеyaları, əbcəd hеsabı ilə müхtəlif manipulyasiyalar 

aparmaq yolu ilə Quran ayələrini insan üzü ilə еyniləĢdirmək cəhdləri dеyil, Ģairin 

qabaqcıl humanist görüĢləri, poеtik obrazlarının təzə-tərliyi, orijinallığı, Nəsimi 

sənətinin yüksək еstеtik təsir qüvvəsi, Nəsimi dilinin ritmikası daha çoх maraqlı 

və cəlbеdicidir. Altı yüz il öncə yaĢayıb yaratmasına baхmayaraq, Nəsimi bizim 

indiki ədəbi dilimizdən cüzi fərqlənən bir dildə danıĢır, öz хələfləri ilə söhbət еdir. 

Bu isə Qazi Bürhanəddin, Həsənoğlu, Хətai, Füzuli, Vaqiflə birlikdə Nəsiminin də 

çağdaĢ ədəbi dilimizin yaradıcılarından biri olduğunu, bu dilin bеĢiyi baĢında öz 
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―quĢ dili‖ ilə Ģirin layla çaldığını göstərməkdədir. Ġndiki oхucu yalnız Ģərhlərdən və 

еlmi əsərlərdən anlayır ki, böyük Ģairimiz Dün gеcə bir dilbər ilə еyĢimiz mə’mur 

idi, Lakin ol хunхarə gözlər uyхudan məmur idi. HəmniĢin idi Nəsimi dün gеcə bir 

yar ilə, Könlü Ģadü vəхti хürrəm, məclisi pürnur idi. dеyərkən ―dilbər‖ sözü altında 

öz müəllimi və mürĢüdü Fəzlullah Nəimini nəzərdə tuturmuĢ. Əslində bu gün 

həmin kontеkst məna və mahiyyətini tamamilə itirir və yalnız tеkst qalır: 

oхucunun gözü qarĢısında iki sеvgilinin görüĢüb danıĢdığı əsrarəngiz bir gеcə və 

gеcənin yüksək sənətkarlıqla tərənnümü canlanır. Nəsimi sənəti bütövlükdə 

insan gözəlliyinə, insan qüdrətinə hеyranlıqla dolu bir himn kimi səslənir. Ancaq 

bu gözəllik, bu qüdrət dünyada bütün insanlara dеyil, yalnız özünü tanımıĢ, dərk 

еtmiĢ kamil insanlara хasdır. Məhz buna görə Ģair kamil insanı ―canımın 

cananəsi‖ adlandırır, ona səcdə еtməyin vacib olduğunu göstərir. Kamil insanın 

gözəlliyinə səcdə еtməyənlər, onun qarĢısında hеyranlıq hissi kеçirməyənlər isə, 

Ģairin fikrincə, haq yolundan azmıĢ div, Ģеytan və qanmaz hеyvanlardır. Ancaq 

humanist Ģair bu Ģər qüvvələrin məhv еdil- 10 məsinə hökm vеrmir, əksinə, islah, 

tərbiyə yolu ilə onların özlərini tanımasına, insan olduqlarından qürur 

duymalarına çalıĢır. Nəsimi ədəbi irsinin bu gün bеlə aktual olmasının səbəbi də 

məhz insanı kamilliyə, vəhĢi instinktlərdən əl çəkməyə, Ģər əməllərə səsləyən 

―nəfsi-əmmarədən‖ (əmrеdici ruhdan – Ģеytandan) uzaqlaĢmağa səsləməsidir. 

Bu gün də insanlar öz nəfslərinin ucbatından öz qardaĢlarına zülm еdir, onların 

bədbəхtliyinə laqеyd qalırlarsa, hətta bəzən bu bədbəхtlikdən patoloji ləzzət 

alırlarsa, dеməli, Nəsimi sənəti yaĢayır və humanist idеyaların təntənəsi uğrunda 

mübarizədə tərəqqipərvər bəĢəriyyətin havadarı, silahdaĢı kimi çıхıĢ еdir. Əgər 

Nəsimi sənətindəki dərin humanizm qlobal-bəĢəri mahiyyət daĢıyırsa, onun 

yüksək poеtik sənətkarlığı, dilinin Ģirinliyi və aхıcılığı, hеyrətamiz poеtik ritmikası 

öz doğma хalqına хidmət еdir, onun еstеtik zövqünün kamilləĢməsində baĢqa 

klassiklərimizlə çiyin-çiyinə gеdir. Хüsusən хalq dilinin üslubi-qrammatik 

imkanlarından yaradıcı Ģəkildə bəhrələnməkdə Nəsimi Ģеri misilsiz, taysız, 

bərabərsizdir. Rəqib məndən sorur: nəndir sənin yar? Rəfiqimdir, həbibimdir – 

nəm olsun! Rəqibin istеhzalı, kinayəli, tikanlı sualına bu cür sərras, səlist və Ģirin 

cavabı ancaq Nəsiminin lirik qəhrəmanı vеrə bilərdi. * * * Nəsimi əsərləri Yaхın 

ġərqdə gеniĢ yayılmasına baхmayaraq bu vaхta qədər bütövlükdə toplanıb 
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mükəmməl Ģəkildə nəĢr еdilməmiĢdir. Doğrudur, onun əsərləri ilk dəfə 1844-cü, 

sonra isə 1871 və 1880-ci illərdə Istanbulda çap еdilmiĢdir. Bu nəĢrlərin 

əvvəlində Ģairin fars dilində Ģеirlərindən də nümunələr vardır. Azərbaycanda isə 

görkəmli ədəbiyyatĢünas Salman Mümtaz 1926-cı ildə Nəsimi divanını ərəb 

əlifbası ilə nəĢr еtmiĢdir. Bu nəĢrlər Nəsimi irsinin gеniĢ yayılmasında mühüm rol 

oynasalar da, böyük sənətkarın əsərlərini tamamilə əhatə еtməmiĢlər. ġairin ana 

dilində divanının еlmi-tənqidi mətnini ilk dəfə Azərbaycan alimlərindən 

C.Qəhrəmanov nəĢrə hazırlamıĢdır. O, Bakı, Lеninqrad və Ġrəvan əlyazmaları 

fondlarında saхlanılan bеĢ nüsхəni Ġstanbul və Bakı nəĢrləri ilə tutuĢduraraq 

Ģairin ana dilində əsərlərinin ilk еlmi-tənqidi mətnini ərəb əlifbası ilə nəĢr 

еtdirmiĢdir. 11 Hüsеyn Əyan da Nəsimi divanını çapa hazırlamıĢdır. O, istifadə 

еtdiyi əlyazmalardan ikisinin fotosurətini bizə göndərmiĢdir (hər iki əsərin 

fotosurətini Nizami adına Ədəbiyyat Muzеyinə vеrmiĢik). Nəsimi irsi son dərəcə 

təhriflərə uğramıĢdır. Hər Ģеydən əvvəl, böyük Ģairin davamçıları hürufiliyin ciddi 

təqib olunduğu illərdə Nəsimi divanının üzünü köçürərkən onları müəyyən 

dərəcədə dəyiĢdirmək məcburiyyətində qalmıĢlar. Nəsiminin müхtəlif ölkələrdə, 

müхtəlif zamanlarda yazdığı Ģеrlərinin hamısı divanına düĢə bilməmiĢdir. Bütün 

bunlar son dərəcə istеdadlı, orijinal üsluba malik olan novator sənətkarın zəngin 

irsinin çеĢidlənməsinə, müхtəlif variantlara düĢməsinə səbəb olmuĢdur. Biz Ģairin 

еlə bеytlərini görmüĢük ki, bir əlyazmasında o birisindən fərqli Ģəkildə 

yazılmıĢdır. ġübhəsiz ki, burada Nəsimini islah еtmək istəyən və bəzən onun 

iĢlətdiyi ifadələri baĢa düĢməyən katiblərin də az rolu olmamıĢdır. Bundan əlavə 

Ģairin əsərlərinin üzünü köçürən özbək, türkmən və türkiyəli katiblər də onun dilini 

az dəyiĢdirməmiĢlər. Məhz buna görə də əsəri nəĢrə hazırladığımız zaman Ģairin 

ən qədim əlyazmalarından olan Ankara Dil və Tariх-coğrafiya fakültəsi 

kitabхanasında olub, əsli indi itmiĢ əlyazmanın fotosurətindən istifadə еtmiĢik. 

ХVI əsrin əvvəllərində yazıldığı təхmin еdilən və Azərbaycan MЕA Əlyazmalar 

Institutunda saхlanılan hərəkəli nüsхəni əsas götürərək Topqapı nüsхəsilə 

müqayisə yolu ilə hazırladığımız bu nəĢr Nəsimi Ģеirlərinin nisbətən daha еtibarlı 

sayılan nüsхələri əsasında ərsəyə gəlmiĢdir. Divanın iki cilddə tərtibi zamanı 

Həmid Araslının 1973-cü ildə nəĢr еtdirdiyi Nəsimi əsərləri əsas götürülmüĢ, 

burada aparılmıĢ bölgünün saхlanması məqsədəuyğun sayılmıĢdır. Nəsimi 
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yaradıcılığında bol-bol istifadə еdilən Quran ayələri və ərəb sözlərinin 

apostrofsuz yazılıĢının bir sıra anlaĢılmazlıqlara gətirib çıхaracağı nəzərə 

alınaraq indiki orfoqrafik qaydalarda öz əksini tapmayan apostrof iĢarəsinin 

saхlanması da mətnin dəqiq anlaĢılması üçün zəruri hеsab еdilmiĢdir.   
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Hürufi təriqəti. İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı 

          Orta dövr Azərbaycan təriqət Ģeirləri, ümumi islam təriqət 

ədədbiyyatı əsasları üzərində yaranmıĢdır. Bu təriqətlərdən biri də hürufi 

təriqətidir. Hürufilərdə əsas obraz kamil insandır və onu ―gövhər‖ adlandırırlar. 

Hürufilərə görə Allah özünü iki Ģəkildə göstərir. Söz, kəlam Ģəklində və insan 

Ģəklində hürufilər Quranı ―Kitabi-əl-Samit‖ adlandırırlar. Ġnsanı isə ―Kitabi-ıl-Natiq‖ 

adlandırırlar. Ona görə də yaradılıĢın sirrini  hərflərlə bağlayırlar. Onlar iddia 

edirlər ki, ―Quran‖ müqəddəsdir və bu müqəddəs kitab hərflərlə yazılıbsa, demək 

hərflər də müqəddəsdir.  Hürufiliyin banisi Fəzlullah Nəimi ―Məhəbbətnamə‖, 

―Möhürnamə‖ və s. kimi əsərlərin müəllifidir. Onun ölümündən sonra Hürufilik 

təriqətinin baĢçısı Ġmaddəddin Nəsimi seçilir. 

Nəsimi Azərbaycan Ģeir dilini yüksək bir zirvəyə qaldıran, öz əsərlərində dövrün 

mütərəqqi fikirlərini tərənnüm edən, böyük Nizaminin ġərq ədəbiyyatına gətirdiyi 

qabaqcıl ideyaları davam və inkiĢaf etdirib öz amalı uğründa yorulmadan 

mübarizə aparan və bu yolda mərdliklə ölümə gedən fədakar bir sənətkardır. 

Onun Azərbaycan ədəbi dilinin inkiĢafında böyük xidmətləri olmuĢdur. 

      Nəsiminin əsərləri Azərbaycan dilində yaranan Ģerin inkiĢafında  öz 

mütərəqqi xüsusiyyətlərilə mühüm rol oynamıĢdır. Çox mürəkkəb və ziddiyyətli 

bir inkiĢaf yolu keçmiĢ olan istedadlı sənətkar Azərbaycan ədəbiyyatında ana 

dilində yaranan fəlsəfi Ģerin əsasını qoymuĢdur. 

      ġair XIV əsrin ortalarında ġamaxı Ģəhərində doğulmuĢdur. Ġlk təhsilini də bu 

Ģəhərdə almıĢdır. Azərbaycan alimlərinin mülahizəsini Fəzlullah Nəiminin 1394-

cü ildə ġirvanda həbsdə ikən yazdığı ―Vəsiyyətnamə‖də Ģairin özündən və 

atasından bəhs edilmiĢdir. Aydın olur ki, o, Seyid Məhəmməd adlı bir Ģəxsin 

oğludur. Seyid Məhəmməd də hürufilərə yaxın bir Ģəxsiyyət olmuĢdur. O, ana 

dilindən baĢqa ərəb və fars dillərini də, bu dillərdə gözəl bədii əsərlər yarada 

biləcək səviyyədə mükəmməl öyrənmiĢ, dövrünün elmlərini dərin mütaliə edib, 

xüsusən dini –fəlsəfi əsərlər və təriqətlərlə daha çox məĢğul olmuĢdur. 
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Əsərlərindən aydın olur ki, Nəsimi Yaxın ġərqin görkəmli təriqət alimlərinin bədii 

əsərlərini çox mütaliə etmiĢ, Azərbaycan Ģairləri ilə birlikdə ərəb, fars və tacik 

yazıçılarının da əsərlərinə yaxından bələd olmuĢdur. 

    ġərqin müxtəlif ölkələrinə hürufi görüĢləri yaymaq  üçün təbliğatçılar 

göndərirlər. Bu zaman Ģair də Fəzlullah Nəiminin fikirləri ilə tanıĢ olur, onunla 

görüĢür, fikirlərini qəbul edir və ona hörmətlə  Ģeirlərini Nəsimi təxəllüsü ilə yazır. 

ġairin Ģeirlərindən aydındır ki, o, Nəsimi təxəllüsünü Fəzlullah ilə görüĢdükdən 

sonra götürmüĢdür. 

Nəsimi Fəzlullah Nəiminin görüĢlərini tamamilə orijinal bir Ģəkildə mənimsəyərək 

insanı həyatın yaradıcısı, gözəlliyin təcəssümü kimi tərənnüm etməyə çalıĢır. 

ġairin yaradıcılığında insan gözəlliyinin və insan qüdrətinin tərənnümü əsas yer 

tutur. O, insanda  məhəbbət, bilik, sədaqət, vəfa kimi gözəl sifətlər görmək istəyir. 

Var-dövlətə həris olub insan gözəlliyini qiyçətləndirməyənləri nadan adlandırır, 

onlara istehza edir. 

    Nəsimi yaradıcılığında ―mən‖ həyatdır, gözəllikdir, kainatdır, bəĢəriyyətin 

taleyidir. O, elə bir poetik dünyadır ki, bütün kainatın sirləri onda gizlənmiĢdir. O, 

əbədi və əzəlidir. Dünyada müxtəlif Ģəkillərdə təzahür edir. O, elə bir gözəllikdir 

ki, əgər özünü dərk edərsə, ülvi bir varlığa çevrilib ilahiləĢir. Nəsimi əsərlərində 

insanın ən gözəl xüsusiyyəti özünü dərk etməsidir. O, bir sıra Ģeirlərində 

insanı özünü dərk etməyə çağırır. 

    Nəsimin fars dilində yazılmıĢ ―Bhrüləsrar‖ adlı fəlsəfi qəsidəsi də xüsusi 

təöqdirə layiqdir. Nizaminin ―Xəmsə‖sinə ilk dəfə nəzirə 

yazan,Xəqaninin  qəsidələrinə cavab verən böyük hind Ģairi Əmir Xosrov 

Dəhləvinin ―Dəryayi-əbrar‖ adlı fəlsəfi qəsidəsi Yaxın ġərqdə çox ĢöhrətlənmiĢdi. 

Böyük hind Ģairinin bu fəlsəfi qəsidəsinə Yaxın ġərqdə ilk dəfə cavab yazan 

sənətkar Nəsimi olmuĢdur. Onu da qeyd edək ki, Xosrov Dəhləvinin bu 

qəsidəsinə Əbdürrəhman Cami və əliĢir Nəvai kimi görkəmli sənətkarlar da 

Nəsimidən sonra cavab yazmıĢlar. Lakin Nəsiminin cavabı bunların hamısından 

fərqlənir. Ġlk baxıĢda adama elə gəlir ki, Ģair dünya nemətlərinə aludəçiliyi 

pisləyir, həqiqətdə isə əsərdə Ģair insanı özünü dərk etməyə, həyat və ölüm 
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haqqında düĢünməyə, Xəyyamyanə bir ruh ilə dünyanın baĢdan-baĢa acı 

və Ģirinliklərlə dolu olduğunu dərk etməyə çağırır və göstərir ki, bütün həyatını 

ancaq sərvət qazanmaq uğrunda sərf edən insan əzab və əziyyətdən baĢqa heç 

bir Ģeyə sahib ola bilməz. Halbuki: 

Bir ovuc tozdur küləklər qarşısında bu bədən 

Ömrümüz qor tək ərir hər an günəşdən, şölədən 

İnsan üçün mərifətdən özgə yoxdur bir bəzək 

Aqil insan zər üçün öz ömrünü verməz hədər. 

Nəsiminin divanında onun ölüm faciəsinə həsr olunmuĢ bir sıra Ģeirlər də var. Bu 

əsərlərdə Ģairin edamından bəhs olunur. 

Bizim ―dustaqlıq Ģeirləri‖ adlandırdığımız bu əsərlərdə  ölümə meydan oxuyan 

qorxmaz bir Ģairin məğrur səsi eĢidilir. Nəsimi baĢına gələcək hadisəni 

qabaqcadan görür kimi təsvir edir, əzabdan qorxmadığını, hər cür əziyyətə 

dözməyə hazır olduğunu bildirir. DüĢmənlərinə, ölümə, əzab və əziyyətlərə 

meydan oxuyur. 

Zahidin bir barmağın kəssən dönüb həqdən qaçar 

Gör bu gerçək aşiqi sərpa soyarlar ağrımaz. 

Bu Ģeirlərdən aydın olur ki, Ģairin ölümü təkcə əqidəsinə görə deyildi. 

Bəlkə  dövrün siyasi hadisələri ilə də yaxından bağlıdır. 

     Nəsimi Yaxın və Orta ġərqdə geniĢ yayılmıĢ üç dildə: ərəb, fars və 

Azərbaycan dillərində əsər yaradan ilk böyük Ģairdir. 

Onun bu dillərdə divanları vardır. ġübhəsiz ki, bu üĢ dildə  əsər 

yaratmaq Ģairə öz mütərəqqi fikirlərini güniĢ təbliğ etmək iĢində böyük kömək 

göstərmiĢdir. Eyni zamanda bu xalqlar arasında mədəni əlaqənin və fikir 

vəhdətinin yaranmasında mühüm rol oynamıĢdır. 
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Nəsimi yaradıcılığının təsiri ədəbiyyatımızda iki istiqamətdə davam etmiĢdir. 

Onun görüĢlərini qəbul edən hürufi Ģairlər-Xəlili, Sururi və baĢqaları Nəsimi 

mövzularını təkrar-təkrar qələmə almıĢ rəmzi ifadələri hürufi mənasında 

iĢlətmiĢlər. Lakin hürufi olmayan Ģairlər Nəsimi irsindən sənətkarlıq 

öyrənmiĢ  Ģairin görüĢləri ilə bağlı poetik ifadələri rəmzi mənada deyil, həqiqi 

mənada iĢlətmiĢlər. 

     Nəsiminin sənətkar  bir Ģair kimi böyük Ģöhrət qazanmasını Ģairin divanlarının 

Orta Asiyada əlyazma Ģəklində geniĢ yayılması da təsdiq edir. 

Dilbəra, mən səndən ayru ömrü canı neylərəm? 

Tacü təxtü mülki malü xanimanı neylərəm? 

İstərəm vəsli-camalın ta qılanı dərdə dəva, 

Mən sənin bimarınam, özgə dəvanı neylərəm? 

Ey müsəlmanlar, bilin kim, yar ilə xoşdur cahan, 

Çünki yardan ayrı düşdüm, bu cahanı neylərəm? 
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İmadəddin Nəsimi haqqinda maraqli faktlar  

 

       Azərbaycanın böyük alimlərindən olan mərhum akademik Ziya Bünyadov 

elmdə həmiĢə öz orijinal araĢdırma və məqalələri ilə yadda qalıb. Uzun müddət 

ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun direktoru və Milli Elmlər Akademiyasının vitse-

prezidenti olmuĢ alim xilafət dövrünün və VII-XIII əsr Azərbaycan tarixinin 

tədqiqatçısı idi. Ensiklopedik zəka sahibi olan alim bununla yanaĢı, orta əsr 

Azərbaycan tarixi, ġərq fəlsəfəsi və Ġslam mədəniyyəti barədə də geniĢ 

araĢdırmalar aparıb. Bu araĢdırmaların hər biri orijinal elmi məqalə xarakterli 

olub. Həmin məqalələrdən sonra alimlər tərəfindən tarixə yeni və əsaslı baxıĢ, 

elmi yanaĢmalar olub. Ziya Bünyadovun araĢdırmalarından biri də orta əsrlərin 

böyük mütəfəkkir Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin ölümü ilə bağlıdır. Çoxumuza 

ədəbiyyatdan və Nəsimi haqqında çəkilmiĢ filmdən məlumdur ki, Ģairi diri-diri 

edam edib, dərisini soyublar. Amma Ziya Bünyadovun məqaləsində Nəsimi 

barədəki bu məlumatlara yeni yanaĢma öz əksini tapıb. Akademik Nəsiminin 

edam olunmağı və dərisinin diri-diri soyulmağı barədə məlumatları təkzib edib. 

Ziya Bünyadov məqaləsində Nəsiminin necə öldürülməsi ilə bağlı qənaətlərin 

zəifliyi və bizə gəlib çatan materialların azlığından Ģikayət edir. Bildirir ki, müasir 

Azərbaycan ĢərqĢünasları Nəsiminin edamına aid faktları yalnız türk alimi 

Əbdülbaqi Gölpınarlının ―Ġslam ensiklopediyasında‖kı ―Nəsimi‖ adlı məqaləsindən 

götürüb və bununla da kifayətləniblər. Ziya Bünyadov Nəsiminin məhkəməsində 

kimin onun əleyhinə danıĢması, həmin adamlara Nəsiminin nə cavab verməsi 

barədə məlumatların yoxluğundan Ģikayətlənir və öz məqaləsində bu məsələyə 

aydınlıq gətirməyə çalıĢıb. Modern.az saytı mərhum akademikin bu orijinal 

fərziyyəni əks etdirən məqaləsini təqdim edir. Məqalə Ziya Bünyadovun 

ölümündən çox sonra, 

ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun orqanı olan ―Azərbaycan ġərqĢünaslığı‖ jurnalının 

2009-cu ildəki birinci nömrəsində çap olunub. ―Ġndiyə qədər Nəsiminin ölümü 

haqqında xəbər bizə yalnız türk alimi Əbdülbaqi Gölpınarlının ―Ġslam 
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Ensiklopedisi‖ndə dərc olunmuĢ ―Nəsimi‖ adlı məqaləsindən bəllidir (Bax: ―Ġslam 

Ansiklopedisi‖, Ġstanbul, 1964, cild 9, səh. 206-207). Məqalədə qısaca deyilir ki, 

Nəsiminin məhkəməsi və qətli məmlük sultanı əl-Müəyyəd Seyfəddin ġeyxin 

hakimiyyəti (815-824 hicri və ya 1412-1421-ci miladi illər) və Hələb valisi YaĢbək 

ibn Abdulla əl-Yusifinin dövründə (818-824 hicri və ya 1414-1424-ci miladi illər) 

olub. Bu məlumat alimlərimiz tərəfindən sözsüz qəbul olunur və eynilə bütün 

tədqiqatlara köçürülür. Lakin Nəsiminin məhkəməsi necə keçib, kim əleyhinə 

danıĢıb, özü nə cavab verib, qətli haqda sərəncamı kim verib – bütün bunlar 

oxuculara bəlli deyil. Bundan baĢqa, Nəsiminin adı və haralılığı haqda məlumat 

da müxtəlif ərəb mənbələrində müxtəlifdir. Ərəb müəllifləri Ġbn Həcər Əsqəlani 

(1372-1449) ―Ənba əl-qumr biəbna əl-umr‖ (―Həyat oğulları haqqında dolğun 

bilgi‖), ġəmsəddin Səxavi (1427-1497) ―əd-Da`əllami liəhl əl-qərn ət-tasi‖ (―9-cu 

hicri əsrinin əhli üzərinə parıldayan iĢıq‖) və Ġbn əl-Ġmdad əl-Hənbəli (öl. 1678) 

―ġəzərat əz-zəhəb fi əxbari min zəhəb‖ (―Ölüb gedənlər haqqında xəbərlərdən 

qızıl dənəciklər‖) əsərində aĢağıdakı məlumatı verirlər: ―820-ci (1417) ildə 

Hələbdə yaĢayan ġeyx Nəsiməddin Təbrizi öldürülmüĢdür. O, Hələbdə hürufiyyə 

məzhəbinin Ģeyxi idi. Orada onun məsləkdaĢlarının sayı artır, küfrü intiĢar edir və 

Ģöhrət qazanır. Onun sərəncamları sultan əl-Müəyyəd ġeyxin onu öldürmək 

haqqında əmrinə qədər yerinə yetirilirdi. Onun baĢını kəsib, dərisini soydular və 

cəsədini çarmıxa çəkdilər‖. Beləliklə, üç ərəb orta əsrlər müəllifləri Nəsiminin 

adını Ġmadəddin yox, Nəsiməddin kimi və yer mənsubiyyətini Nəsimi və ya 

ġirvani yox, Təbrizi kimi qələmə alırlar. Yalnız 1920-ci ildə vəfat etmiĢ 

Məhəmməd Raqib ibn Mahmud ibn HaĢim ət-Təbbaq əl-Hələbinin ―Ġlam ən-

nubəla bitarix Hələb əĢ-ġəhra‖ 

(―Ali cənabların Boz Hələbin tarixi haqqında məlumatları‖) adlı  əsərində (Hələb, 

III c., 1925, s.15-16) Nəsiminin məhkəməsi və qətli haqqında bir qədər müfəssəl 

məlumat verilir. Ancaq bu məlumatıda Məhəmməd Raqib 1479-cu ildə vəfat 

etmiĢ Əbuzər Əhməd ibn Burhan Ġbrahim Sibt ibn əl-Hələbinin ―Künüz əz-zəhəb 

fi-tarix Hələb‖ (―Hələb tarixinə dair qızıl xəzinələr‖) adlı əsərindən götürüb. 

Təəssüf ki, son əsər bizə gəlib çatmayıb.   
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Lakin ehtimal etmək olar ki, Məhəmməd Raqib Nəsimi haqqında 

məlumatı  xətərsiz köçürüb.  

  

 

Məlumatın mətni belədir: ―Ġmadəddin Nəsiminin qətli hekayəsi: ―Künüz əz-

zəhəb‖də deyilir ki, zındıq Nəsiminin qətli əmir YaĢbək ibn Abdulla əl-Yusifinin 

vaxtında olub. Ona qarĢı ittiham Hələbin Ədalət Sarayında Ģeyximiz ibn Xətibin 

və ġəmsəddin ibn Əminnəddövlənin hüzurunda irəli sürülüb. Həmin 

zaman Ģeyxin naibi Ġzzəddin, malikilərin qazılar qazısı Fətxəddin və hənbəlilərin 

qazılar qazısı ġihabəddin də orada olub. Nəsimi bir para ağılsız adamları azdırıb 

yoldan edib və bunlar onun küfrünə, zındıqlığına və mülhidliyinə (çoxallahlılıq) 

qoĢularaq, onun ardınca gediblər. Ġttiham ilə onun əleyhinə hənəfilərin qazılar 

qazısı Ġbn əĢ-ġənqasi çıxıĢ edib. Bu hadisə qazıların 

və Hələb Ģəhəri üləmalarının hüzurunda baĢ verib və naib YaĢbək ona 

(Nəsimiyə – Z.B.) deyir: ―Sən öz dediklərini sübuta yetirməlisən, yoxsa mən 

səni öldürəcəyəm!‖. Bu sözləri eĢitcək Ġbn əĢ-ġənqasi ittihamdan imtina edir. 

Nəsimi isə iki dəfə kəlmeyi-Ģəhadət deməkdən savayı baĢqa bir söz demir və 

özünə qarĢı deyilənləri inkar edir. Bu anda hənbəlilərin Ģeyxi ġihabəddin durub 

malikilərin qazısı Fətxəddindən yuxarı baĢda oturub və həmin məclisdə fitva verib 

ki, Nəsimi zındıqdır və tövbəsi qəbul olunmadan öldürülməlidir. O (ġihabəddin – 

Z.B.) Fətxəddindən yuxarı baĢa keçib oturarkən Fətxəddin özünü ondan yan 

çəkir və ġihabəddin ona deyir: ―Nə üçün də onun qətlinə fitva verilməsin?‖ 

Fətxəddin isə ona deyir, olmaya öz əlinlə ona ölüm hökmü yazmaq istəyirsən?‖ 

ġihabəddin: ―Bəli!‖ deyə cavab verir. Sonra o, fitva sənədini tutub yazır və öz 

yazısını Ģeyximiz ibn Xatibə və iĢtirak edən qalan qazı və üləmalara təqdim edir. 

Onlar isə onun fitvasına razılıq vermirlər və Fətxəddin ona deyir: ―Qazı və 

üləmalar səninlə razı olmadıqları halda, mən sənin sözünlə ona necə ölüm 

hökmü kəsə bilərəm?‖ Əmir YaĢbəksə söyləyir: ―Mən onu öldürə bilmərəm, çünki 

sultan Əl-Müəyyəd göstəriĢ verib ki onu (sultan – Z.B.) məsələdən xəbərdar 

edim. Belə ki, mən sultanın Nəsimi barəsində nə kimi sərəncam verəcəyini 

gözləməliyəm‖. Məclis bununla dağılır və Nəsimi naib YaĢbək yanında, ədalət 
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sarayında dustaq qalır. Onun iĢi ilə sultan əl-Müəyyədi tanıĢ etdilər. Bundan 

sonra YaĢbəkə göstəriĢ gəlir ki, dustaq zindana köçürülsün. Nəsimini aparıb qala 

həbsxanasına salırlar. Sonra isə Sultan əl-Müəyyədinin sərəncamı gəlir çatır ki, 

Nəsimi öldürülüb dərisi soyulsun və yeddi gün Hələbdə car çəkilib əyan edilsin, 

sonra da cəsədi parça-parça edilsin: bir qismi Əlibəy Zülqədərə və onun 

qardaĢı Nəsrəddinə göndərilsin. Belə ki, Nəsimi onların da inamlarını pozmuĢdu. 

Nəsimi ilə elə belə də etdilər. O kafir, mülhid bir adam idi. Allah bizi onun söz 

və əməllərindən hifz edib qorusun! Amma onun lətif Ģeirləri vardır!‖ Bu sözlərdən 

sonra Məhəmməd Raqib yazır: ―Mən deyirəm ki, Nəsimi onun 

adı ilə tanınmıĢ təkyədə dəfn olunub, bu təkyə Hələbin əl-Ferafire 

məhəlləsində ―Sultan hamamı‖ adı ilə məĢhur olan hamamla üzbəüz və hökumət 

evinin yanındadır. Bu təkyəni idarə edən Ģeyxlər ona ―Nəsimi təkyəsi‖ deyirlər‖. 

Bu mötəbər məxəzlərdən gətirilən məlumat göstərir ki, Nəsiminin diri-diri dərisinin 

soyulması sonralar xalq tərəfindən yaranmıĢ bir əfsanədir və geniĢ kütlənin ona 

olan hüsn-rəğbətinin rəmzidir. Bu əfsanəyə isbat edilmiĢ bir elmi məlumat kimi 

və ya tarixi bir fakt kimi baxmaq yanlıĢdır. 

                         

                                                              Müəllif: Samir Faziloğlu    
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Nəsimi ömrü: sirlərlə dolu həyat tarxçəsndən 

 

1417-ci ildə Nəsiminin mühakiməsi zamanı Hələb qaziləri və divandakı digər 

sözükeçənlər arasında ona ölüm cəzası verilməsinə dair qərar qəbul 

olunmasında yekdillik əldə edilməmiĢdi. Bu barədə düzgün məlumat verən 

məĢhur ərəb tarixçisi, sizin həmyerliniz Müvəffəqəddin Əhməd ibn Ġbrahim əl 

Hələbi «Künuzüz-zəhəb, tarixi-Hələb» adlı əsərində mötəbər 

sənədlərə əsaslanaraq göstərir ki, dinsizliyi barədə əsassız ittihamları rədd edən 

Nəsimi bu zaman kəlmeyi-Ģəhadət gətirmiĢdir. 

Hakimlərin əksəriyyəti Ģairə rəğbət bəsləmiĢ, onun edamına razı olmamıĢlar. 

Buna baxmayaraq, Misir sultanı Məmlük ibn Müəyyədin fərmanı ilə böyük Ģair 

dəhĢətli bir tərzdə edam olunmuĢdur. 

Dərisinin soyulması kimi ən ədalətsiz hökm çıxaran bədnam hakimi sanki 

vaxtilə irəlicədən görən Nəsimi bəĢər adına ləkə olan bu cür tiranları böyük 

cəsarətlə rüsvay etmiĢdi: 

Ey qılan dəva ki, şahəm, ədlü-insafın hanı? 

Çün səfa əhlindən oldun, məşrəbi-safın hanı? 

Əqidəsi uğrunda mübarizədə son nəfəsinə qədər öz amalına sadiq qalan, bu 

yolda ölümün gözünə dik baxıb edamını da mərdanəliklə qarĢılayan böyük 

təfəkkür və sarsılmaz iradə sahiblərinin Ģərəfli adlarını tarix öz pozulmaz 

səhifələrinə qızıl xətlə yazıb unudulmağa qoymur. 

Öz məĢum, faciəli taleyi ilə Nəsimi bəĢər tarixində nə birinci idi, nə də sonuncu. 

Ərəb fəlsəfi fıkrinin görkəmli nümayəndəsi, sufi mütəfəkkir Həllac Mənsur 

cəmiyyətdəki münasibətlər, insanın əxlaq və mənəviyyatı haqqında öz Ģəxsi 

qənaətlərinə axıradək sadiq qaldığı üçün hələ 918-ci ildə Bağdadda dar 

ağacından asılmıĢdı. Böyük çex sənətĢünas alimi, Praqa Universitetinin rektoru 
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Yan Qus öz islahatçı fikirlərindən dönmədiyi üçün 1415-ci ildə diri-diri tonqalda 

yandırılmıĢdı. Ġtalyan filosofu, Ģair Cordano Bruno kainatın quruluĢu haqqında 

obyektiv elmi qənaətlərindən imtina etmədiyi üçün 1600-cü ildə diri-diri tonqalda 

yandırılmıĢdı. MəĢhur ispan Ģairi və dramaturqu Qarsiya Lorka öz mübariz 

azadxah fikir və əməllərilə faĢistlərə meydan oxuduğu üçün 1936-cı ildə 

Qranadada edam edilmiĢdi. Tatar Ģairi Musa Cəlil isə Ģeirlərində parlaq əksini 

tapmıĢ antifaĢist qənaətləri üstündə 1944-cü ildə Berlin zindanında edam 

olunmuĢdu. 

Göründüyü kimi, sənətini, elmini, istedadını özü üçün həyat 

və mübarizə amalına çevirmiĢ böyük simalar cərgəsindən tarix 

vaxtaĢırı qurbanlar tələb etmiĢ, bəĢəriyyətin barmaqla sayılan qədər 

nadir övladları bu fədakar addımı atmıĢlar… Onlardan birinin mübarək 

məzarı Hələbdədir. 

Azərbaycanın xalq Ģairi Rəsul Rza keçən əsrin 60-cı illərində çox 

böyük çətinliklərə sinə gərərək Hələb Ģəhərinə gəlib Nəsiminin qəbrini ziyarət 

etmiĢ, öz təəssüratını Bakıda çıxan «Ədəbiyyat və incəsənət» qəzetində bu ad 

altında nəĢr etdirmiĢdi: «Cahana sığmayan Ģairin qərib məzarı». Rəsul 

müəllim ġirvanĢahlar dövlətinin qədim paytaxtı ġamaxıdan 

pərvazlanmıĢ Nəsiminin qəbrini görəndə onun həssas qəlbi çox kövrəlmiĢ, 

qəriblik duyğuları Ģairimizə güc gəlmiĢdi. Bu gün biz Hələbin qədim guĢələrindən 

birini, tarixlər Ģahidi Nəsimi xiyabanını dolaĢanda, burada Nəsiminin nəsilləri, 

soyadı ilə yaĢayan sakinlərlə ünsiyyətdə olanda, Ģair babamızın qəbrinin böyük 

ehtiramla qorunduğunu, onun parlaq xatirəsinə həssas və qayğıkeĢ münasibəti 

görəndə Rəsul Rzanın bizim üçün əziz olan ruhuna təsəlli verərək deyirik: 

Nəsimi, həqiqətən də öz qədirĢünas doğmaları arasındadır! Hələ 1970-ci 

illərin əvvəllərində Azərbaycanın təĢəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik yubileyinin 

dünya miqyasında keçirilməsi barədə YUNESKO-nun xüsusi qərar qəbul etməsi 

böyük Ģairimizin halal Ģöhrətini daha da artırmıĢ, dəfələrlə həm onun öz əsərləri, 

həm də həyatı, bədii irsi və fəlsəfi qənaətləri haqqında kitablar Azərbaycan, ərəb, 

fars, rus, ingilis, fransız dillərində nəĢr olunmuĢdu. Bu yubiley Bakıda 

və Azərbaycanın bütün digər bölgələrində, vaxtilə tərkibində olduğumuz 
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Sovet Ġttifaqının paytaxtı Moskva Ģəhərində, Ġttifaqlar Evinin Sütunlu zalı deyilən 

möhtəĢəm bir salonda böyük təntənə ilə qeyd edilmiĢdi. Bu tədbirlərin 

bir çoxunda o zamankı Rusiya, Avropa və Amerikanın, Yaxm ġərq ölkələrinin 

məĢhur Ģair və alimləri, Nəsimi irsinin görkəmli tədqiqatçıları, Azərbaycana o 

zaman rəhbərlik edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev iĢtirak etmiĢ, Bakıda 

Nəsiminin əzəmətli heykəli ucaldılmıĢdı. Paytaxtımızm ən gözəl 

və izdihamlı rayonlarındandan biri artıq 40 ildir ki, ulu Nəsiminin ölməz 

adını daĢıyır. Ölkəmizdə Nəsiminin xatirəsinin əbədiləĢdirilməsi tədbirləri davam 

edir. Lap bu yaxınlarda Ģairin doğulduğu ġamaxı Ģəhərinin gözəl mənzərəli 

guĢələrindən birində onun müəzzəm abidəsi ucaldılmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm cənab Ġlham Əliyevin 

təĢəbbüsü və dost Suriya hökumətinin razılığı ilə, inĢaallah, Nəsiminin 

məzarı yaxın vaxtlarda əsaslı Ģəkildə təmir edilib yüksək 

səviyyədə təravətləndiriləcəkdir. Bu tədbir əlbəttə, ilk öncə Azərbaycanın, 

Suriyanın və bütün Yaxın ġərqin dahi klassiki Ġmadəddin Nəsiminin ruhunu Ģad 

edəcək, Ģairin istedadının pərəstiĢkarlarını çox sevindirəcəkdir. Lakin biz ürəkdən 

inanırıq ki, bu tədbir, habelə Azərbaycan və Suriya yaradıcı ziyalılarının, 

mədəniyyət xadimlərinin, alimlərinin birgə keçirdikləri beynəlxalq konfransda 

ölkələrimiz arasında dostluq tellərini daha da möhkəmlədəcək, qarĢılıqlı get-

gəllərimizi çoxaldacaq, sülhün və xalqlar dostluğunun yeni təntənəsinə 

çevriləcəkdir! 

***  
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 Yubiley ilə əlaqədar kitabxanaların  qarşısında duran vəzifələr 

 

       Ġlk əvvəl yubiley ilə əlaqədar tədbirlər planı tərtib  edirik.Tədbirlər planı 13 

maddədən ibarətdir. 

  

1.Azərbaycanın böyük Ģair və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin (1369-

1417)anadan olmasının 650 illiyi münasibətilə  əlaqədar  Zaqatala rayon MKS-

ndə görüləcək iĢlərə dair tədbirlər planı tərtib etmək və ondan irəli gələn 

məsələlərin icrasının təmin etmək. 

 2. Böyük Azərbaycan Ģairi  və mütəfəkkiri Ġmadəddın Nəsiminin yubileyinin 650 

illiyi  münasibətilə kitabxanalarda Ģairin bədii irsini və yaradıcılığını özündə əks 

etdirən  ,“Haqq şairi-Nəsimi”, “Günəşə   bənzəyən şair”, ”İmadəddin Nəsimi-

600”,”Həqq mənəm” və s.baĢlıqlı sərgiləri təĢkil etmək. 

 3.  Böyük Azərbaycan Ģairi  Ġmadəddin Nəsiminin yubileyinin  650 

illiyi ərəfəsində               kitabxanalarda  oxucular arasında “Əbədiyyət 

üfüqlərində doğmuş eşq şairi - Nəsimi”  adlı Ģer  müsabiqəsinin 

keçirilməsinə nail olmaq 

 4. Böyük Azərbaycan Ģairi  Ġmadəddin Nəsiminin yubileyinin 650 illiyi 

münasibətilə kitabxanalarda―Həq mənəm,həq məndədir, həq 

söylərəm” adlı dəyirmi masa keçirmək 

 5.ġairin yubileyinin 650 illiyi ilə əlaqədar olaraq”Nəsiminin yaşadığı ictimai-

siyasi tarixi dövr”,”Nəsimi bir filosof kimi”, "Nəsiminin 

humanizmi"  və s. baĢlıqlı məruzə və mühazirələrin keçirilməsini təĢkil etmək 
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6. Böyük Azərbaycan Ģair və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin yubileyinin 650 

illiyi münasibətilə kitabxanada  "Azərbaycan şeirinin Nəsimi 

möcüzəsi" adlı ədəbi-bədii   gecənin keçirilməsinə nail olmaq 

7.Il ərzində dövrü mətbuatda Ģairin yubileyi   illiyi ilə əlaqədar çıxan 

materialların ənənəvi elektron kartotekasını tərtib etmək 

 8.“Böyük Azərbaycan Ģair və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin  yubileyi 

ilə əlaqədar kitabxanada  “Nəsimi-650” adlı carxlı video slaydın tərtib etmək 

və oxucularla birlikdə baxıĢ keçirmək 

9.Böyük Azərbaycan Ģair və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin yubileyinin 650 

illiyı  münasibətilə kitabxanada‖İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında 

hürufizim   “adlı elmi-praktik oxucu konfransı    keçirmək               

 10.Böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin yubileyinin 650 illiyi 

münasibətilə   ―Əbədi şəxsiyyət- Nəsimi”,adlı biblioqrafik vəsaitin hazırlanması 

 11.Nəsimi obrazı ədəbiyyatda, heykəl taraĢlıqda,rəssamlıqda və kinoda 

mövzularında silsilə materialların hazırlanması 

 12.Böyük Azərbaycan Ģair və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin yubileyinin 650 

illiyi münasibətilə “Nəsimi” bədii filminə baxıĢ keçirmək 

 13.Kitabxanada təĢkil edilmiĢ tədbirlər haqqında məlumat və Ģəkilləri Zaqatala 

MKS saytında, FACEBOOK,Ġnstagram səhifələrində iĢıqlandırmaq. 

Kitabxanada Ģairin həyat və yaradıcılığını oxuculara tanıdan 

məqsədyönlü tədbirlərdən biri sərgilərdir. Sərgilərin təĢkili zamanı Ģairin həyat 

və yaradıcılığı, əsərləri, ümumilikdə onun duyğulu ömür yolu oxuculara çatdırılır. 

Sərgiyə ―Qəlblərdə yaĢayan Ģair‖, ―Həq mənəm‖, ― ―Haqq Ģairi-

Nəsimi‖, ―GünəĢə bənzəyən Ģair‖, ―Məndə sığar iki 

cahan‖, ―Əbədiyyət üfüqlərində doğmuĢ eĢq Ģairi-Nəsimi dahisi‖, ―Həq mənəm, 

həq məndədir, həq söylərəm‖, ―Ġmadəddin Nəsimi-650‖ və s. baĢlıqları verilir. 

Sərgidə Ģairin görkəmli rəssamlarımız tərəfindən fırçaya alınmıĢ əsərləri öz yerini 

alır. Bundan baĢqa Ģairin müxtəlif adda olan kitabları, seçilmiĢ əsərləri, dövri 
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mətbuatda çap olunan müxtəlif materiallar və görkəmli Ģəxsiyyətlərin Ġmadəddin 

Nəsimi haqqında söylədikləri sitatlar, Ģeir parçaları verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IlI e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

82 

 

Görkəmli şəxslərin İmaməddin Nəsimi haqqında söylədikləri 

 

1.Elm Darvinin Ģəxsində insanının meymun mənĢəyini, ədəbiyyat (poeziya) 

isə Nəsiminin Ģəxsində ilahi mənĢəyini kəĢf etdi...                

           Professor YaĢar Qarayev 

 

2.Nəsimi dövrünün çox savadlı və dərin məlumatlı adamı olmuĢdur. Onun dünya 

görüĢü Ģeirlərində gizli və açıq Ģəkildə öz əksini tapmıĢdır. ġair zəngin ədəbi 

və fəlsəfi irs qoyub getmiĢdir.                     

   Filoloji elmlər namizədi L. Hüseynzadə  

 

3.Nəsimi dərin məntiqi və fəlsəfi baxıĢları, mübariz poeziyası ilə bütün oxucu 

və tədqiqatçıları heyran edir. 

                                  

                                     Tarix elmləri namizədi T. Musəvi 

  

 

4.Nəsimi ġərqin ulu Ģairi, böyük fikir adamı olmuĢdur. 

                                                          

    ġair Məmməd Aslan 
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5.Nəsimi Ģeir dünyasının incilərindəndir. 

 

 6.Nəsimi yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeni dövr 

açmıĢdır.                         

 

ƏdəbiyyatĢünas S.ġıxəliyeva 

 

7.Nəsimi öz mərdanə ölümü ilə düĢmənlərini belə təəccübləndirmiĢ, insanların 

qəlbində əsrlərlə yaĢamasına zəmin yaratmıĢdır.        

 

         Filoloji elmlər namizədi Əliyar Səfərli 

 

8.Nəsiminin Ģöhrətindən yalnız hurifilər deyil, baĢqa Ģairlər, hətta xəttatlar da 

istifadə edirdilər. 

                                   

Filoloji elmlər namizədi C. Qəhrəmanov 
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Son 

 

     ġairin yubileyi ilə əlaqədar keçirilən bir sıra tədbirlərdən biri də Ģagirdlər 

arasında keçirilən Ģeir müsabiqəsidir. ġagirdlər bir neçə gün əvvəl Ģairin müxtəlif 

Ģeirlərini öyrənib təyin olunmuĢ vaxtda kitabxanaya daxil olurlar. Münsiflər 

və iĢtirakçılar yerlərini aldıqdan sonra kitabxanaçı  

öncə qonaqları salamlayaraq.―Həq mənəm, həq məndədir, həq 

söylərəm‖,  adlı müsabiqənin qaydalarından danıĢır. Daha sonra Ġmadəddin 

Nəsiminin həyat və yaradıcılığından bəhs edir. 

Kitabxanada Ģairdən bəhs edən müxtəlif tədbirlər və eləcə də ədəbi-bədii 

gecə keçirilir. 
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“NƏSİMİ İLİ” ÇƏRÇİVƏSİNDƏ EPİQRAFİK 

 TƏDQİQATLAR APARILIR 

 

 

 

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya Ġnstitutunun əməkdaĢları ―Nəsimi ili‖ 

çərçivəsində Ģairin qardaĢı ġahi Xəndanın dəfn olunduğu deyilən ġamaxı 

rayonundakı ―ġahxəndan qəbristanlığı‖nda epiqrafik tədqiqatlara baĢlayıb. 

Ġnstitutun ―Numizmatika və Epiqrafika‖ Ģöbəsinin müdiri, arxeoloq, t.ü.f.d. Akif 

Quliyev və Ġnstitutun aparıcı elmi iĢçisi, arxeoloq, t.ü.f.d, dosent Anar 

Ağalarzadənin birlikdə apardıqları araĢdırmalarla epiqrafik məzar daĢlarının 

https://www.bakixeber.az/wp-content/uploads/2019/10/4-52.jpg
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estampı (qabarıq yazı və təsvirlərin kağız üzərində əksi) çıxarılmıĢ və 

epitafiyalardakı (qəbirüstü yazı) mətnlərin dəqiqləĢdirilmələri aparılmıĢdır. 

Ġnstitutun Ġctimaiyyətlə əlaqələr Ģöbəsinin müdiri, arxeoloq Pərviz 

Qasımovun  saytımıza verdiyi məlumata görə, baĢ daĢı və sənduqələrdən ibarət 

olan türbənin daxilindəki qəbirlər uzun illər açıq havada qaldığı üçün kitabələri 

qismən dağılmıĢdır. Sonrakı dövrdə bu məzar daĢları üzərində səkkizguĢəli türbə 

inĢa etdirilmiĢdir. Türbənin giriĢ hissəsindəki çatmatağlı qapı yerinin yuxarısında 

kitabənin yalnız boĢ yeri qalmıĢdır. Ehtimal ki, bu kitabə müəyyən bir dövrdə 

götürülmüĢdür. 

Türbənin daxilindəki sinə daĢı sənduqələri 1,70×0,35×0,50 m, baĢ daĢları isə 

1,78×0,43×0,18 m ölçüsündə olub üzərilərinə ərəb dilinin süls elementli nəsx 

xəttilə kitabələr həkk edilmiĢdir. Sənduqələrdən birində müqəddəs Quranın 

―Bəqərə‖ surəsinin 255-256-cı ayələri olan ―Ayətül-kürsi‖ həkk olunub. Digər 

sənduqədə isə, yalnız nəbati ornamentlərdən ibarət naxıĢ elementi çəkilib. Məzar 

daĢları üzərində aparılacaq epiqrafik araĢdırmalar tam baĢa çatdıqdan sonra bu 

barədə dəqiq fikir söyləmək mümkün olacaqdır. 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Akif Quliyevin bildirdiyinə görə, qəbristanlıqda dəfn 

olunan ġahi Xəndan (vəfatı:1426) (o, ―Julidəmuy‖ (farsca ―dağınıqsaçlı‖) ləqəbi 

ilə məĢhur idi) qardaĢı Seyid Ġmadəddin Nəsimi (1360-1417) ilə birlikdə 

ġamaxıda ―Məclis-əĢ-ġüəra‖ adlanan poeziya və musiqi həvəskarları məclisini 

qurmuĢdur. ―Sufizmin bir qolu olan hürufilik ideyalarını yaymaq məqsədilə Nəsimi 

ġamaxını tərk etdikdən sonra bu sənət məclislərini qardaĢı ġahi Xəndan idarə 

etmiĢdir. Tədqiqatçılara görə, türbədəki ikinci məzar daĢının arxa hissəsindəki 

təsvirlər də məhz bilavasitə sufizm təriqəti ilə bağlı müəyyən fikirləri əks etdirir‖ –

deyə A.Quliyev qeyd etdi. 

Akif Quliyevin bildirdiyinə görə, ġahi Xəndan Nəsiminin ―kəĢfi-əsrar‖ etdiyindən 

xəbərdar olduqda, qardaĢını ehtiyyatlı olmağını bildirərək bu beyti göndərmiĢdir: 

Gəl, bu sirri kimsəyə faş eyləmə, 

Xani-xası amməyə aş eyləmə, 

Həmçinin, görkəmli Ģair Seyid Əzim ġirvaninin (1835-1888) məzarı da ġaxəndan 

qəbiristanlığında yerləĢir. ġair məhz burada basdırılmasını vəsiyyət edibmiĢ: 



―Ġmadəddin Nəsimi. 650 illik poetik-fəlsəfi yol‖. IlI e-cild.   YYSĠB və kitabxana.net portalının nəĢri 

 

98 

Mən öləndə Şaxandanda basdırın, 

Çünki onun Şahi-Xəndanı vardır. 

Hal-hazırda çıxarılmıĢ estamplar üzərində epiqrafistlər tərəfindən tədqiqat iĢləri 

davam etməkdədir. 
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Ġkinci Nəsimi – Ģeir, incəsənət və mənəviyyat Festivalı 

 

28 sentyabr 2019-cu ildən ölkəmizdə ikinci Nəsimi – Ģeir, incəsənət və 

mənəviyyat Festivalına start verilib. 

Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təĢkilatçılığı ilə reallaĢan festival 

dahi Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin (1369-1417) 

yaradıcılığının tədqiqi və təbliği, onun fikir və düĢüncələrinin müasirlikdə əksini 

izləmək məqsədi daĢıyır. 

Oktyabrın 1-dək keçiriləcək tədbirlərdə Nəsimi poeziyası, böyük mütəfəkkirin 

fəlsəfi ideyaları müxtəlif incəsənət növləri və onların ahəngi vasitəsilə tərənnüm 

ediləcək. 

Xatırladaq ki, Nəsimi – Ģeir, incəsənət və mənəviyyat Festivalı ilk dəfə 2018-ci il 

sentyabrın 27-dən 30-dək keçirilib. Festival, ötənilki kimi, Ģairin fəlsəfi baxıĢlarını 

əks etdirən ―Simadan – asimana‖ və onun öz kəlamından götürülən ―Zərrə 

mənəm, günəĢ mənəm…‖ Ģüarları ilə keçirilir. Layihə çərçivəsində həm 

Nəsiminin doğma diyarı ġamaxıda, həm də paytaxt Bakı və ətraf qəsəbələrdə 

müxtəlif sənət növləri və bilik sahələrini əhatə edən tədbirlər təĢkil olunacaq. 

Budəfəki festival həm də Ģairin 650 illik yubileyinə təsadüf edir. Qeyd edək ki, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan 

Ģairi və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi ilə əlaqədar 

2019-cu il ―Nəsimi ili‖ elan olunub. 

Dörd gün ərzində Nəsimi yaradıcılığına müxtəlif sahələrdə nəzər yetiriləcək, yeni 

baxıĢlar, müxtəlif maraqlı layihələr üzərindən dahi Ģairin yaradıcılığına və 

fəlsəfəsinə baxıĢ olacaq. Festivalın bağlanıĢ mərasimi oktyabrın 1-də Heydər 

Əliyev Mərkəzində keçiriləcək. 

Milli Kitabxanada ―Nəsimi Əlyazmaları dünya kitabxanalarında‖ adlı sərginin 

açılıĢı olub 
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Sentyabrın 27-də M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında 

―Nəsimi Əlyazmaları dünya kitabxanalarında‖ adlı kitab sərgisinin açılıĢ mərasimi 

olub. 

―Mədəni sərvətlərimizin vətənə qayıdıĢı‖ layihəsi çərçivəsində təĢkil olunan sərgi 

Bakı VI Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində reallaĢıb. 

Sərginin açılıĢ mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyeva da iĢtirak edib. 

Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev tədbirdə çıxıĢ edərək sərgi haqqında ətraflı 

məlumat verib. Bildirib ki, sərgidə ġərqin böyük mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin 

yaradıcılığına həsr olunmuĢ əlyazmaların surətləri yer alır. Bu kitablar dünyanın 

müxtəlif aparıcı kitabxanalarından əldə olunaraq Milli Kitabxananın arsenalına 

daxil edilib. Sərgi ölkəmizdə VI dəfə təĢkil edilən kitab sərgi-yarmarkası 

çərçivəsində açılıb. Bu gün kitab və kitabxana iĢinə ölkəmizdə lazımi səviyyədə 

dövlət tərəfindən diqqət göstərilir. Azərbaycanda belə sərgi-yarmarkaların 

keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. 

Nazir vurğulayıb ki, Ġmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi Prezident 

Ġlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə ölkəmizdə müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunur. 

Həmçinin dövlət baĢçısının daha bir Sərəncamı ilə 2019-cu il ölkəmizdə ―Nəsimi 

ili‖ elan edilib. Prezidentin Ġmadəddin Nəsiminin yubileyinin keçirilməsi haqqında 

Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyinin əmri ilə 

tədbirlər planı hazırlanıb. Görkəmli Ģairin 650 illik yubileyi öncəsi, ötən il ədəbi-

mədəni mühitdə geniĢ rezonans doğuran əhəmiyyətli bir layihə - Heydər Əliyev 

Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk dəfə 

olaraq Nəsimi – Ģeir, sənət və mənəviyyat festivalı keçirilib. Bir gün sonra təĢkil 

ediləcək növbəti eyniadlı festival yubiley ilinin ən yaddaqalan tədbirlərindən 

olacaq. Buna görə də ―Nəsimi Əlyazmaları dünya kitabxanalarında‖ sərgisi 

Mədəniyyət Nazirliyinin ikinci dəfə keçiriləcək ―Nəsimi - Ģeir, incəsənət və 

mənəviyyat‖ beynəlxalq festivalına hədiyyəsidir. 

Nazir Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın ölkənin ən 

böyük kitabxanasına gəliĢini Fond tərəfindən kitaba, mütaliəyə və oxu 

mədəniyyətinə göstərilən diqqətin göstəricisi kimi qiymətləndirib. 
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Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov kitabxana barədə məlumatların, üç 

dildə çap olunmuĢ, ana haqqında Ģeirlərin yer aldığı kitabları Leyla Əliyevaya 

təqdim edib. 

Sonra qonaqlar sərgi ilə tanıĢ olublar. 

Həmçinin Leyla Əliyevanın iĢtirakı ilə Milli Kitabxanada beynəlxalq əməkdaĢlıq 

zalının da açılıĢı olub. 

AçılıĢda 13 ölkənin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndələrinin və 

kitabxanaların rəhbərləri də iĢtirak ediblər. Məlumat verilib ki, bu zalda həmin 

ölkələrin ədəbiyyat guĢələri və kitabxanaları ilə birbaĢa internet əlaqəsi 

yaradaraq faydalanmaq mümkündür. 

Qonaqlar Milli Kitabxananın oxu zalları ilə tanıĢ olublar. 

Türkiyədə çap olunan ―Ġmadəddin Nəsimi. Ġraq divanı" kitabının təqdimatı keçirildi 

VI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının proqramı rəngarəng tədbirlərlə 

zəngindir. Sərgi çərçivəsində müxtəlif nəĢrlərin təqdimatları, müəlliflərlə görüĢlər, 

imza mərasimləri və s. tədbirlər nəzərdə tutulur. 

Sentyabrın 27-də VI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində 

"Nəsimi. Ġraq divanı" (türk dilində) kitabının təqdimatı keçirildi. Kitab Mədəniyyət 

Nazirliyi tərəfindən 2016-cı ildən həyata keçirilən "Azərbaycan kitabının dünyaya 

tanıdılması" layihəsi üzrə Ġmadəddin Nəsiminin 650 illiyi münasibətilə Türkiyədə 

çap olunub. 

Milli Məclisin deputatı, akademik Nizami Cəfərov tədbiri açaraq bildirdi ki, 

ümummilli lider Heydər Əliyev ötən əsrin 70-ci illərində Nəsiminin yubileyini 

keçirməsəydi, Nəsimi istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada bu qədər 

tanınmazdı: "Bu baxımdan Prezident Ġlham Əliyevin 2019-cu ilin ölkəmizdə 

―Nəsimi ili‖ elan edilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncam da olduqca əhəmiyyətlidir. 

Mən professor Qəzənfər PaĢayevin tərtib etdiyi bu kitabın Türkiyədə nəĢrini 

yüksək qiymətləndirirəm. Bu kitab ərəb mühitində Nəsimi dilinin, Nəsimi 

yaradıcılığının necə qorunub saxlanılması haqqında əhəmiyyətli mənbədir. Buna 

görə Qəzənfər müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm". 

Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev ―Nəsimi ili‖ çərçivəsində bu ilin əvvəlindən 

müxtəlif tədbirlərin keçirildiyini, nəĢr layihələrinin reallaĢdığını qeyd etdi: 
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"Musiqiçilərimiz, rəssamlarımız Azərbaycan ədiblərinin əsərlərindən 

bəhrələnərək çoxsaylı yeni əsərlər yaradıblar. ġair və ədiblərin bədii irsinin 

gələcək nəsillərə çaldırılması zəruridir. Bu mənada Qəzənfər PaĢayevin ərsəyə 

gətirdiyi kitab da xüsusi əhəmiyyət daĢıyır. Aparılan araĢdırmalar Azərbaycan 

xalqının kimliyini, mədəni-mənəvi zənginliyini nümayiĢ etdirmək baxımından 

qiymətlidir. Ümid edirəm ki, ―Nəsimi ili‖ bitəndən sonra da bu tədbirlər, layihələr 

davam etdiriləcək". 

AMEA-nın vitse-prezidenti Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun direktoru, 

akademik Ġsa Həbibbəyli bildirdi ki, Milli Elmlər Akademiyasında bu il ərzində 

Nəsimi irsinə həsr olunmuĢ 16 kitab çap edilib. Nizami adına Ədəbiyyat 

Ġnstitutunda isə nəzərdə tutulan 11 kitabdan 7-si artıq iĢıq üzü görüb. Belə 

nəĢrlərdən biri də Qəzənfər PaĢayevin tərtib etdiyi Nəsiminin Ġraq divanıdır. Bu 

kitab həm Azərbaycanda, həm də dünyada nəsimiĢünaslıq elminə böyük töhfədir. 

Kitabın tərtibçisi, Ədəbiyyat Ġnstitutunun əməkdaĢı, professor Qəzənfər PaĢayev 

çıxıĢ edərək Nəsiminin uzun müddət dinsizliklə suçlandırılaraq yaradıcılığının 

kənarda qaldığını bildirdi: "Yalnız XIX əsrdə Türkiyədə Nəsiminin divanından 

parçalar, 1926-cı ildə Azərbaycanda Salman Mümtazın araĢdırması ortaya çıxdı. 

1973-cü ildə isə Heydər Əliyevin Nəsiminin yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı verdiyi 

sərəncam sayəsində dahi Ģair bütün Azərbaycanda tanındı. Onun dünyada əlliyə 

qədər əlyazması var. Ancaq Nəsiminin Ġraq divanı nüsxəsində 63 Ģeirini üzə 

çıxarmıĢam. Bu kitabın Türkiyədə yenidən çapını Nəsimi irsinin tanıdılmasında 

böyük addım hesab edirəm". 

Daha sonra çıxıĢ edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Ġlqar Fəhmi, AMEA-

nın M.Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli 

və baĢqaları nəĢrin əhəmiyyətindən danıĢdılar. 

Xatırladaq ki, ―Ġmadəddin Nəsimi. Ġraq divanı" Mədəniyyət Nazirliyinin 

"Azərbaycan kitabının dünyaya tanıdılması" layihəsi üzrə iĢıq üzü görən 43 

nəĢrdən biridir. 

Türkiyədə çap olunan ―Ġmadəddin Nəsimi. Ġraq divanı" kitabının təqdimatı keçirildi 

VI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının proqramı rəngarəng tədbirlərlə 

zəngindir. Sərgi çərçivəsində müxtəlif nəĢrlərin təqdimatları, müəlliflərlə görüĢlər, 

imza mərasimləri və s. tədbirlər nəzərdə tutulur. 
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Sentyabrın 27-də VI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində 

"Nəsimi. Ġraq divanı" (türk dilində) kitabının təqdimatı keçirildi. Kitab Mədəniyyət 

Nazirliyi tərəfindən 2016-cı ildən həyata keçirilən "Azərbaycan kitabının dünyaya 

tanıdılması" layihəsi üzrə Ġmadəddin Nəsiminin 650 illiyi münasibətilə Türkiyədə 

çap olunub. 

Milli Məclisin deputatı, akademik Nizami Cəfərov tədbiri açaraq bildirdi ki, 

ümummilli lider Heydər Əliyev ötən əsrin 70-ci illərində Nəsiminin yubileyini 

keçirməsəydi, Nəsimi istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada bu qədər 

tanınmazdı: "Bu baxımdan Prezident Ġlham Əliyevin 2019-cu ilin ölkəmizdə 

―Nəsimi ili‖ elan edilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncam da olduqca əhəmiyyətlidir. 

Mən professor Qəzənfər PaĢayevin tərtib etdiyi bu kitabın Türkiyədə nəĢrini 

yüksək qiymətləndirirəm. Bu kitab ərəb mühitində Nəsimi dilinin, Nəsimi 

yaradıcılığının necə qorunub saxlanılması haqqında əhəmiyyətli mənbədir. Buna 

görə Qəzənfər müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm". 

Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev ―Nəsimi ili‖ çərçivəsində bu ilin əvvəlindən 

müxtəlif tədbirlərin keçirildiyini, nəĢr layihələrinin reallaĢdığını qeyd etdi: 

"Musiqiçilərimiz, rəssamlarımız Azərbaycan ədiblərinin əsərlərindən 

bəhrələnərək çoxsaylı yeni əsərlər yaradıblar. ġair və ədiblərin bədii irsinin 

gələcək nəsillərə çaldırılması zəruridir. Bu mənada Qəzənfər PaĢayevin ərsəyə 

gətirdiyi kitab da xüsusi əhəmiyyət daĢıyır. Aparılan araĢdırmalar Azərbaycan 

xalqının kimliyini, mədəni-mənəvi zənginliyini nümayiĢ etdirmək baxımından 

qiymətlidir. Ümid edirəm ki, ―Nəsimi ili‖ bitəndən sonra da bu tədbirlər, layihələr 

davam etdiriləcək". 

AMEA-nın vitse-prezidenti Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun direktoru, 

akademik Ġsa Həbibbəyli bildirdi ki, Milli Elmlər Akademiyasında bu il ərzində 

Nəsimi irsinə həsr olunmuĢ 16 kitab çap edilib. Nizami adına Ədəbiyyat 

Ġnstitutunda isə nəzərdə tutulan 11 kitabdan 7-si artıq iĢıq üzü görüb. Belə 

nəĢrlərdən biri də Qəzənfər PaĢayevin tərtib etdiyi Nəsiminin Ġraq divanıdır. Bu 

kitab həm Azərbaycanda, həm də dünyada nəsimiĢünaslıq elminə böyük töhfədir. 

Kitabın tərtibçisi, Ədəbiyyat Ġnstitutunun əməkdaĢı, professor Qəzənfər PaĢayev 

çıxıĢ edərək Nəsiminin uzun müddət dinsizliklə suçlandırılaraq yaradıcılığının 

kənarda qaldığını bildirdi: "Yalnız XIX əsrdə Türkiyədə Nəsiminin divanından 
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parçalar, 1926-cı ildə Azərbaycanda Salman Mümtazın araĢdırması ortaya çıxdı. 

1973-cü ildə isə Heydər Əliyevin Nəsiminin yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı verdiyi 

sərəncam sayəsində dahi Ģair bütün Azərbaycanda tanındı. Onun dünyada əlliyə 

qədər əlyazması var. Ancaq Nəsiminin Ġraq divanı nüsxəsində 63 Ģeirini üzə 

çıxarmıĢam. Bu kitabın Türkiyədə yenidən çapını Nəsimi irsinin tanıdılmasında 

böyük addım hesab edirəm". 

Daha sonra çıxıĢ edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Ġlqar Fəhmi, AMEA-

nın M.Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli 

və baĢqaları nəĢrin əhəmiyyətindən danıĢdılar. 

Xatırladaq ki, ―Ġmadəddin Nəsimi. Ġraq divanı" Mədəniyyət Nazirliyinin 

"Azərbaycan kitabının dünyaya tanıdılması" layihəsi üzrə iĢıq üzü görən 43 

nəĢrdən biridir. 

VI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının təntənəli açılıĢ mərasimi keçirildi 

Sentyabrın 27-də Mədəniyyət Nazirliyinin təĢkilatçılığı ilə VI Bakı Beynəlxalq 

Kitab Sərgi-Yarmarkasının açılıĢ mərasimi keçirildi. 

Bakı Ġdman Sarayında təĢkil olunan və üç gün boyunca davam edəcək ənənəvi 

sərgi-yarmarka böyük Azərbaycan Ģairi, mütəfəkkir Ġmadəddin Nəsiminin 650 

illiyinə həsr olunub. Sərgidə 81 yerli və 22 ölkədən 40 xarici nəĢriyyat, poliqrafiya 

müəssisəsi, kitab evləri və s. qurumlar öz nəĢrlərini təqdim edir. 

Mərasimdə BaĢ nazirin müavini Əli Əhmədov, Prezident Administrasiyası 

Humanitar siyasət məsələləri Ģöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva, Mədəniyyət naziri 

Əbülfəs Qarayev, TÜRKSOY-un baĢ katibi Düsen Kaseinov, dövlət və hökumət 

rəsmiləri, millət vəkilləri, elm və mədəniyyət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri 

iĢtirak edirdi. 

Kitablar insan zəkasını zənginləĢdirən xəzinədir 

Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev mərasimdə çıxıĢ edərək qonaqları salamladı, 

hər dəfə olduğu kimi, bu ildə sərgi-yarmarkaya marağın böyük olduğunu bildirdi. 

Sərginin dahi Ģair, mütəfəkkir Ġmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunduğunu 

deyən nazir Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasında kitab həmiĢə özünəməxsus 

dəyərli yer tutduğunu diqqətə çaldırdı: ―Avesta‖dan, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ 

dastanlarından baĢlayaraq xalqımız öz ədəbiyyatına və mədəniyyətinə böyük 
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diqqətlə yanaĢıb. Biz böyük ədiblərimizin adı ilə həmiĢə fəxr etmiĢik. Onların 

yazdığı dəyərli bədii nümunələri əsrlərlə nəsildən-nəslə ötürərək bu günümüzə 

gətirib çatdırmıĢıq. Bu ədəbi nümunələr incəsənətin bütün sahələrinə sirayət 

edib. Bu əsərlər əsasında musiqilər yazılıb, tamaĢalar səhnəyə qoyulub, rəsm 

əsərləri yaradılıb, filmlər çəkilib. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, xalqımızın kitaba 

sevgi ənənəsini qoruyaq, daha da inkiĢaf etdirək, gənclərimizə ötürək. Müasir 

texnoloji inqilablara baxmayaraq, kitaba sevgini yaĢatmalıyıq. Kitab keçmiĢdə də 

olub, bu gün də var və gələcəkdə də olacaq. Çünki kitablar insan zəkasını 

zənginləĢdirən xəzinədir‖. 

Əbülfəs Qarayev son illərdə ölkəmizdə poliqrafiya sənətinin inkiĢafından söz 

açaraq bildirdi ki, Azərbaycan hər il beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkalarında təmsil 

olunur və kitablarımız ən yüksək mükafatlara layiq görülür: ―Sevindirici haldır ki, 

bu il Moskvada keçirilən MDB-nin "Kitab sənəti" beynəlxalq müsabiqəsində 

Nizami Gəncəvinin ―Xosrov və ġirin‖ kitabı Qran-pri mükafatını qazanıb. 

Həmçinin müxtəlif nominasiyalarda iĢtirak müsabiqədə iĢtirak edən daha bir neçə 

kitabımız da mükafat və diplomlara layiq görülüb. Beynəlxalq kitab sərgilərinə 

təqdim olunan məhsullar arasında həm dövlət, həm özəl nəĢriyyatların, eləcə də 

Heydər Əliyev Fondunun nəĢrləri yer alır. Fondun bir sıra kitabları nəĢriyyat iĢinin 

ən yaxĢı nümunələri sırasındadır‖. 

Nazir qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti nəĢriyyat-poliqrafiya sahəsinin inkiĢafına 

qayğı göstərir: ―Əsas məqsəd kitab nəĢri sahəsində ən müasir texnologiyaların 

ölkəmizə gətirilməsinə nail olmaq, kitabın təbliği və yayılması, dərsliklərin, 

lüğətlərin, tərcümə və elmi ədəbiyyatların iĢıq üzü görməsinə yönəlmiĢ qərar və 

göstəriĢlərin icrasını vaxtında təmin etmək, gənc nəslin kitaba maraq və sevgisini 

daha da artırmaq, Azərbaycan oxucusunu dünyanın aparıcı nəĢriyyatlarının 

məhsulları ilə tanıĢ etməkdir. Bu istiqamətdə görülən iĢlər Prezident Ġlham 

Əliyevin Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi 

və dünya ədəbiyyatının Azərbaycan dilində çap edilməsi haqqında imzaladığı 

müvafiq sərəncamlara uyğun olaraq reallaĢdırılır‖. 

Son illər Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsini 

yüksək qiymətləndirən Əbülfəs Qarayev belə tədbirlərin dünya ictimaiyyəti 

tərəfindən də rəğbətlə qarĢılandığını qeyd etdi. Bildirdi ki, bu günlərdə davam 
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edən XI Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı, sentyabrın 28-dən 

oktyabrın 1-dək təĢkil olunacaq Nəsimi festivalı və digər tədbirlər ölkəmizin 

həyatında mühüm mədəni hadisə kimi yaddaĢlara yazılacaq. Bu mühüm 

mədəniyyət təbirləri Prezident Ġlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban 

xanım Əliyevanın davamlı diqqət və qayğısı nəticəsində reallaĢdırılır. 

Nazir çıxıĢının sonunda sərgi-yarmarkanın iĢtirakçılarına uğurlar arzuladı. 

―Heç bir inkiĢafı kitabsız, biliklərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil‖ 

Mərasimdə çıxıĢ edən BaĢ nazirin müavini Əli Əhmədov kitab bayramı 

münasibətilə bütün oxuculara təbriklərini çatdırdı. Bildirdi ki, bu, ölkəmizin 

həyatında əlamətdar hadisə olmaqla bərabər Azərbaycanda kitabın tanıdılması 

üçün həyata keçirilən mühüm təĢəbbüsdür: ―Kitab bilik, mədəniyyət deməkdir. 

Kitab insanın, cəmiyyətin inkiĢafı deməkdir. Bütövlükdə cəmiyyətin mədəni və 

intellektual inkiĢafı öz baĢlanğıcını məhz kitabdan götürür. Kitaba məhəbbət bu 

mənada insanların, xüsusilə də gənclərin biliklərə, elmlərə həvəsinin artırılmasına 

səbəb olur. Azərbaycan xalqı həmiĢə elmə-biliyə həvəsli olub. Prezident Ġlham 

Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində beynəlxalq kitab sərgiləri, eyni zamanda 

digər beynəlxalq tədbirlər ölkəmizdə belə yüksək səviyyədə keçirilir. Prezidentin 

özünün də qeyd etdiyi kimi insan kapitalının inkiĢafı Azərbaycan cəmiyyətinin 

yüksəliĢinin, tərəqqisinin bünövrəsini təĢkil edir. Bu inkiĢaf isə kitabsız, biliklərsiz 

təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycanda kitaba həmiĢə böyük sevgi və 

hörmət olub. Bu il altıncı dəfə təĢkil olunan sərgi-yarmarka da kitaba hörmət və 

məhəbbətin bariz nümunəsidir‖. 

Əli Əhmədov qeyd etdi ki, bu gün insanlar informasiya və bilikləri müxtəlif 

elektron vasitələrdən əldə edirlər: ―Bütün bunlara baxmayaraq gənclərdə biliyə 

maraq və ehtiram formalaĢdırarkən kitabın əvəzedilməzliyini aĢılamalıyıq. Kitaba 

məhəbbətin təbliğ edilməsində böyük layihələr reallaĢdıran Mədəniyyət 

Nazirliyinə təĢəkkür edirəm. Bu layihələr kitabın təbliğatı baxımından böyük 

əhəmiyyət kəsb etməklə bərabər Azərbaycan kitabını beynəlxalq aləmdə tanıdır. 

Hesab edirəm ki, gənc nəslin kitaba məhəbbətini daha da gücləndirməklə 

cəmiyyətimizi daima irəli apara biləcəyik. Bu mənada Heydər Əliyev Fondu və 

Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın həyata keçirdiyi nəĢr layihələrinin 

böyük əhəmiyyəti var‖. 
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BaĢ nazirin müavini bütün iĢtirakçılara uğurlar arzuladı. 

Sonra qonaqlar sərgi-yarmarka ilə yaxından tanıĢ oldular. 

Xatırladaq ki, sərgi çərçivəsində tanınmıĢ Ģair və yazıçıların, elm adamlarının 

iĢtirakı ilə çoxsaylı kitab təqdimatları, imza günləri və s. tədbirlər keçiriləcək. 

Ġordaniya mətbuatı Ġmadəddin Nəsiminin həyat və yaradıcılığından yazır 

Ġordaniyanın aparıcı ―Əd-Dustur‖ qəzetində, eləcə 

də www.orobanews.com, www.nayrouz.com kimi xəbər portallarında ―Seyid 

Ġmadəddin Nəsimi: Cahanın sığmadığı həqiqət Ģairi‖ sərlövhəli məqalə dərc 

edilib. 

Məqalənin əvvəlində 2019-cu ilin Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Ġmadəddin 

Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyinə təsadüf etdiyi, məhz bu səbəbə görə cari 

ilin Azərbaycanda Prezidentin Sərəncamına əsasən ―Nəsimi ili‖ elan edildiyi 

oxucuların diqqətinə çatdırılır. Bunun Azərbaycan xalqı və dövləti tərəfindən 

Ģairin mübarək ruhuna dərin hörmət və hədsiz məhəbbətə dəlalət etdiyi 

vurğulanır. 

Yazıda Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat verilir. Dahi 

mütəfəkkirimizin poeziya yaradıcılığına toxunularaq, ilk növbədə, onun 

Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaĢı, Ġslam ġərqində ictimai-fəlsəfi Ģeirin ən böyük 

nümayəndələrindən hesab edildiyi vurğulanır, yaradıcılığında insan obrazının 

bəĢəri və eyni zamanda, ilahi xüsusiyyətlərə malik olmasının öz əksini tapdığı 

qeyd edilir. Görkəmli Azərbaycan Ģairinin Ģeirlərinin ġərq xalqlarının hafizəsində 

əbədi həkk olunduğu vurğulanır, tanınmıĢ ədəbiyyatĢünasların tədqiqatlarının, 

elmi araĢdırma və kitabların Azərbaycan xalqı tərəfindən Nəsimi Ģəxsiyyətinə və 

ölməz irsinə verilən yüksək önəmin göstəricisi olduğu qeyd edilir. 

Ġmaddədin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuĢ Beynəlxalq xalça eskizi 

müsabiqəsinin yekun sərgisi açılıb 

Sentyabrın 28-də Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində böyük mütəfəkkir Ġmadəddin 

Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuĢ Beynəlxalq xalça eskizi 

müsabiqəsinin yekun sərgisi açılıb. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.orobanews.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3oXfAItkVeMjlowPsWYLH3_hcZXUPpWo4-leDEfA3tHi4aqXuJtxFimmg&h=AT3wzo4OOhrnzBqwm8yxvzk69s_2L6WD2D1jgfC76r_p__HDflmto81RzKJF_zkBOv7RvLbqCqq5RDrniCAVhiZH228X80skPobFaeT6MDE13QginHX6f6jA30aXuuLOdbHdFTapO2ud_FoBe2e7sUaTabp3TmbRIJ-c12dmTH5vRlO-7LEhyAKMCgzNuHIdHHj3Mq5b_bPnaUUQCrYY9ConTg_LruR5jzwCtH7kArUHWtT5M_o_YZgdZ34RVRsyTztnGG82PWdbY_BE_c7ZU9rnyyBsM_x-li57jv28-Ae3cBCwh0N105f3ZY54j189na-Jk2U0bsz0wyhcpgH5ErcSrvwGO6pc1vv-EfF31RpFCzkK2Qaxf_r3FI6u31_TxsqnIL4yQ0VWFBTGy3GzkNZkRkg3yW58nXPWX1I8KgvTqTw-tPD3uDX11ap6x-gSlkYF-6f7hzhvZLbBNKKSLGqD9cfm_ceTQmBRnR-ouLcejN1wqVAkNHTRXYGiewOng_F_G5CQTHi6D_Gq1p9sz0E6m8iRhzBwqwFJTvKHL25jLpZkpLk516NShC3tU86cPGmhK0W4RVFxZagwGEHXHT4hWzF46CF7SyOr4tvd5Sa0Tq2vRn6xQSj4nzkGQ0bbqQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nayrouz.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Qf8EIhALJm7YPTxi3nBjZ_dvL-ROFwDiFniPydv8tf1le1lckBUMbkm4&h=AT3TD2W3ab5mazR8xU5jN-nWYk32HGqTk5Ell8Cq4zJ7xIWiaWMfd_CA0Nt0ZHeAYx-DHL2-6cM30rqxi7fqmctPEoSeMONprJgAvWRogpDHs6OG-9-_YDFlp7gMDclCZI9pPaht98ir5WdgPvdAI675aEdaFaWfMpc0uGG8XZ4RJnfACJZvFdTxx-slLVdEFJM8KAQ5wFvhLL7N84JROfIWSXI07MPeWyGCowweuXSZLmMKRyRR79JHjEA__jpryez9CG-pLnYppkVQJkCpc4ZZux_Scmv3cWJBX3iwfa06fL69BL7ZemsG-zkg6lnRFn0YWwuT5hyWDWzL9H0jx4mb78fEmMEzvClg6UXQwcqJy-GaV_FmMc0N6hxi6mjouyL1JVY-yoGG6ddybeocm91lFMsSTKtN-JVGdWyUbbdCXcOLMqAcXe0B_mQBz11SvsKEaieJGSviheAAnzh3Oy1oedJ-7ZYKAovwv_5FM6Sq2spO9zB3D-_jJAKMkU7iAtTCFYEYAPjDlv4AXskfdVpTRMru42QQBP06oPuRa9VJ1Ph2vU71V4RNjF3WL68ODWSdfx2Mq5bESxj8_BEUCKZPLw1aRM_15berR0CqWOZBDTt6e6Wow_OBtL5XLMkW4Q
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Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təĢkilatçılığı ilə keçirilən II 

Nəsimi - Ģeir, incəsənət və mənəviyyat Festivalı çərçivəsində baĢ tutan sərginin 

açılıĢında Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxıĢ edib. 

Nazir bildirib ki, 1973-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə 

Ġmadəddin Nəsiminin 600 illik yubileyinin UNESKO səviyyəsində qeyd edilməsi 

Azərbaycan mədəniyyəti tarixində əhəmiyyətli hadisəyə çevrilmiĢdi: ―Son illərdə 

də Ģairin Ģəxsiyyəti, yaradıcılığı həm ölkəmizdə, həm də beynəlxalq arenada 

layiq olduğu yüksək dəyəri alır, dünya ictimaiyyətinə tanıdılır. Belə ki, 

Azərbaycanın Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın qayğısı ilə 2017-

ci ilin may ayında Parisdə, UNESKO-nun baĢ qərargahında Nəsiminin vəfatının 

600 illiyi qeyd olunub. Ötən il Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyevanın təĢəbbüsü ilə ilk dəfə Nəsimi – poeziya, incəsənət və mənəviyyat 

festivalı keçirilib‖. 

Mədəniyyət naziri Prezident Ġlham Əliyevin ―Azərbaycan Respublikasında 2019-

cu ilin ―Nəsimi ili‖ elan edilməsi haqqında‖ Sərəncamının və Nəsimi - Ģeir, 

incəsənət və mənəviyyat Festivalının böyük mütəfəkkirin irsinin dərindən 

tədqiqinə Ģərait yaratdığını diqqətə çatdırıb. Festivalda beynəlxalq miqyasda 

tanınmıĢ nəsimiĢünasların, filosofların, rəssamların, Ģair və alimlərin, musiqi, 

rəqs, teatr qruplarının iĢtirakının Nəsiminin fikir və düĢüncələrinin dünyaya 

tanıdılması ilə yanaĢı, ölkəmizin təbliği baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb 

etdiyini deyib: ―Festival çərçivəsində keçirilən Beynəlxalq xalça eskizi müsabiqəsi 

və Mədəniyyət Nazirliyinin ―SÖZ‖ layihəsinin gənc Ģairlər arasında elan etdiyi ən 

yaxĢı poetik əsər müsabiqəsi də Nəsimi poeziyası, onun fəlsəfi ideyalarının ayrı-

ayrı incəsənət növləri vasitəsilə tərənnümü baxımından əhəmiyyətlidir. Belə 

müsabiqələr Nəsiminin ədəbi-mədəni irsinin öyrənilməsi ilə yanaĢı, gənc 

istedadların üzə çıxarılmasına, cəmiyyətə təqdim olunmasına xidmət edir‖. 

Sonra Beynəlxalq xalça eskizi müsabiqəsinin, həmçinin Mədəniyyət Nazirliyinin 

―SÖZ‖ layihəsi çərçivəsində elan edilən ən yaxĢı poetik əsər müsabiqəsinin 

qaliblərinə diplomlar təqdim edilib. 

Beynəlxalq xalça eskizi müsabiqəsinin nəticələrinə əsasən Fatimə Axundzadənin 

―Nəsim yeli‖ eskizi I yerə , Ruhəngiz Bağırovanın ―Məndə sığar iki cahan , mən bu 

cahana sığmazam‖ adlı iĢi II yerə , Sürəyya DadaĢovanın ―Göz yaĢı‖ əsəri isə III 
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yerə layiq görüldü. Ən yaxĢı poetik əsər müsabiqəsinin qalibləri isə Orxan 

Behbid, Zaur RəxĢan, Sahib Məmmədov, Gülbala DadaĢ, Tərlan Sadiq, Saleh 

Səbat, Adil Əkbər, Elsər Qədri, Nicat Nəsri, Səlim Nəsirli oldu. 

Tədbirdə çıxıĢ edən Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin direktoru ġirin Məlikova 

ölkəmizdə qədim tarixə malik xalçaçılıq sənətinin hazırda daha da inkiĢaf 

etdirildiyini, Heydər Əliyev Fondunun bu sahəyə böyük diqqət və dəstək 

göstərdiyini vurğulayıb. ġirin Məlikova Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi 

və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin təĢkil etdiyi müsabiqəyə Azərbaycan, 

Fransa, Ġtaliya, Hindistan, Rusiya, Ġran və Albaniyadan yaĢı 20-dən yuxarı 35 

nəfər yaradıcı Ģəxsin qatıldığını bildirib. Təqdim edilən 51 xalça eskizindən 3-

ünün qalib seçildiyini deyib: ―Qeyd edim ki, I və II yerin sahibləri münsiflər heyəti 

tərəfindən müəyyənləĢib. III yerə layiq görülən əsər isə muzeyin ―Facebook‖ 

səhifəsində açıq səsvermə nəticəsində, münsiflər heyətinin həmin yerə layiq 

gördüyü 7 eskiz arasından seçilib. Hər üç qalib Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasının tələbələridir‖. 

ġ.Məlikova çıxıĢının sonunda təĢkilatçılara, müsabiqə iĢtirakçılarına və sərgiyə 

gələnlərə minnətdarlıq edib. 

Sərgidə müsabiqədə qalib olan eskizlər əsasında Azərbaycan Milli Xalça 

Muzeyinin Ənənəvi texnologiya Ģöbəsinin nümayəndələrinin toxuduğu xalçalar 

tədbir iĢtirakçılarının önündə kəsilib. 
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“Məndə sığar iki cahan. Azərbaycanın ölməz şairi İmadəddin 

Nəsimi” kitabının təqdimatı olub 

 

Sentyabrın 28-də ġirvanĢahlar Sarayında Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət 

Nazirliyinin təĢkilatçılığı ilə keçirilən Nəsimi-Ģeir, incəsənət və mənəviyyat 

Festivalı çərçivəsində almaniyalı mühazirəçi Mixael Hessin ―Məndə sığar iki 

cahan. Azərbaycanın ölməz Ģairi Ġmadəddin Nəsimi‖ kitabının təqdimatı olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, kitab ilk dəfə olaraq Ġmadəddin Nəsiminin həyatı 

haqqında tədqiqata incəsənət nöqteyi-nəzərindən yanaĢmaqla, onun qlobal 

oxucu tərəfindən asan qavranılması imkanı yaradır. 

Tədbirdə çıxıĢ edənlər mütəfəkkir Ģairin irsinin araĢdırılmasının davam 

etdirilməsini mədəni-mənəvi dəyərlərin öyrənilməsi baxımından yüksək 

qiymətləndiriblər. Qeyd olunub ki, monoqrafiya Nəsimi irsinə həm beynəlxalq 

alimlərin, həm də daha geniĢ auditoriyanın diqqətinin cəlb olunmasında böyük rol 

oynayacaq. 260 səhifəlik kitab Almaniyanın ―Gulandot‖ nəĢriyyatında iĢıq üzü 

görüb. 

Bildirilib ki, kitab Ġmadəddin Nəsiminin həyatına misilsiz metodoloji yanaĢmanı və 

onun iĢlərinin Ģərhini təqdim edir. Bununla yanaĢı, nəĢrdə çoxlu sayda elmi 

tezislər və nəticələr də yer alıb. 

Qeyd edək ki, sözügedən kitab BP Ģirkətinin dəstəyi ilə nəĢr olunub. 

Kitabın təqdimatında çıxıĢ edən BP-nin əlaqələr, xarici iĢlər və strategiya üzrə 

vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli bildirib ki, BP ölkənin zəngin mədəni irsinin və 

milli dəyərlərinin təbliğinə yönəlmiĢ təĢəbbüsləri və fəaliyyətləri həmiĢə 

dəstəkləyib. Kitab ilkin olaraq ingilis dilində yazılıb və dərc edilib ki, bu da onu 

beynəlxalq elmi ictimaiyyət və daha geniĢ oxucu kütləsi üçün əlçatan edir. 

https://azertag.az/
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Konsert proqramı ilə davam edən tədbirdə Nəsiminin qəzəllərinə yazılmıĢ 

musiqilər səsləndirilib. 

Türkoloq Mixael Hess orta dövrlər və müasir dövr tarixi, YunanĢünaslıq, 

ĠslamĢünaslıq və Türkologiya üzrə təhsil alıb. O, 1997-ci ildə türkoloq kimi 

doktorluq və 2005-ci ildə elmlər namizədi dərəcələrini alıb, o vaxtdan etibarən 

mühazirəçi kimi fəaliyyət göstərir. 

 

https://azertag.az/xeber/Mende_sigar_iki_cahan_Azerbaycanin_olmez_sairi_Ima

deddin_Nesimi_kitabinin_teqdimati_olub-

1336146?fbclid=IwAR1xvwM13C5EvXc3120v88x_2x1UqrEAuFIxe6SrDQsU6EF

2oFGBzjs5gpE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://azertag.az/xeber/Mende_sigar_iki_cahan_Azerbaycanin_olmez_sairi_Imadeddin_Nesimi_kitabinin_teqdimati_olub-1336146?fbclid=IwAR1xvwM13C5EvXc3120v88x_2x1UqrEAuFIxe6SrDQsU6EF2oFGBzjs5gpE
https://azertag.az/xeber/Mende_sigar_iki_cahan_Azerbaycanin_olmez_sairi_Imadeddin_Nesimi_kitabinin_teqdimati_olub-1336146?fbclid=IwAR1xvwM13C5EvXc3120v88x_2x1UqrEAuFIxe6SrDQsU6EF2oFGBzjs5gpE
https://azertag.az/xeber/Mende_sigar_iki_cahan_Azerbaycanin_olmez_sairi_Imadeddin_Nesimi_kitabinin_teqdimati_olub-1336146?fbclid=IwAR1xvwM13C5EvXc3120v88x_2x1UqrEAuFIxe6SrDQsU6EF2oFGBzjs5gpE
https://azertag.az/xeber/Mende_sigar_iki_cahan_Azerbaycanin_olmez_sairi_Imadeddin_Nesimi_kitabinin_teqdimati_olub-1336146?fbclid=IwAR1xvwM13C5EvXc3120v88x_2x1UqrEAuFIxe6SrDQsU6EF2oFGBzjs5gpE
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Nəsimi festivalı çərçivəsində “Arqonavtlar”  

beynəlxalq inklüziv tamaşası təqdim olunub 

 

Sentyabrın 28-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında ―Candoco‖ 

və ―Lost dog‖ qruplarının birgə hazırladığı ―Arqonavtlar‖ beynəlxalq inklüziv 

tamaĢası və ―Candoco‖ rəqs qrupunun ifasında ―Üz-üzə‖ və ―Ġkimiz də bilirik‖ 

tamaĢaları təqdim olunub. 

 

TamaĢaların təqdimatında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 

Əliyeva da iĢtirak edib. 

 

TamaĢalar II Nəsimi – Ģeir, incəsənət və mənəviyyat Festivalı çərçivəsində 

―British Council Azerbaijan‖ın təĢkilatçılığı, Heydər Əliyev Fondunun və 

Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfdaĢlığı ilə təqdim edilib. Əvvəlcə Böyük Britaniyanın 

ölkəmizdəki səfiri Ceyms ġarp çıxıĢ edərək səhnə əsərləri haqqında məlumat 

verib. Bildirib ki, tamaĢalar inklüzivlik mövzusuna həsr olunub. Diplomat 

tamaĢaların hər kəsdə xoĢ ovqat yaradacağını söyləyib. 

 

"British Council Azerbaijan"ın direktoru Samr ġah deyib ki, bu, dörd il ərzində 

Azərbaycan, Böyük Britaniya, Ukrayna və Gürcüstandan əlilliyi olan həvəskar və 

peĢəkar aktyorların ərsəyə gətirdikləri tamaĢadır. Biz BirləĢmiĢ Krallığın 

mədəniyyət resurslarından istifadə edərək incəsənət sahəsində inklüzivliyi təĢviq 

etmiĢ, Azərbaycanın aparıcı incəsənət və mədəniyyət obyektlərinin əlillər üçün 

daha əlçatan olması məqsədilə onlarla əməkdaĢlıq etmiĢ və ictimaiyyətin əlillik 

haqqında düĢüncəsini dəyiĢməyə və daha inklüziv cəmiyyət yaratmağa öz 

töhfəmizi vermiĢik. 

 

―Arqonavtlar‖ tamaĢası müxtəlif ölkələrdən olan on nəfər peĢəkar və həvəskar, 

əlilliyi olan və olmayan ifaçının bir araya gələrək necə vahid orqanizm kimi çıxıĢ 
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etməsini nümayiĢ etdirir. Bu peĢəkar ifa 2019-cu ilin iyun ayından sentyabrınadək 

sənətkarların Kiyevdə olduqları müddətdə hazırlanıb. 

 

Sonra səhnə əsərləri nümayiĢ etdirilib. 

 

Yasmeen Godderin ―Üz-üzə‖ performansı tamaĢaçılarda gözqamaĢdırıcı 

obrazlar, cəsur və azad rəqslə ifadəsini tapmıĢ, yaxınlıq və dərin xülyalara həsr 

edilmiĢ ehtiraslı və həyəcanverici bir nəğmə təəssüratı yaradıb. Əsərdə urban-

hindi musiqisindən geniĢ Ģəkildə istifadə olunub. 

 

Xoreoqraf Arlene Fillipsin əsəri olan ―Ġkimiz də bilirik‖ qısa zaman kəsimlərindən 

ibarət seriya formasında nəql edilən romantik duetdir. Pop musiqisinin sədaları 

altında ehtiras və hissiyyatla ifa edilən bu güclü və nəfəskəsici rəqs tamaĢaçılara 

çox vaxt eyni adama necə təkrar-təkrar aĢiq olmağı və sevgimizin necə bitməsini 

göstərir. 

 

ĠĢtirakçıların məharət dolu çıxıĢları tamaĢalar tərəfindən böyük maraqla 

qarĢılanıb. 

 

 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/59/4948/N%C9%99simi-

festival%C4%B1-%C3%A7%C9%99r%C3%A7iv%C9%99sind%C9%99-

%E2%80%9CArqonavtlar%E2%80%9D-beyn%C9%99lxalq-inkl%C3%BCziv-

tama%C5%9Fas%C4%B1-t%C9%99qdim-olunub?fbclid=IwAR264dXd92MM-

9BrxASSHDHFE2h2ERxNx1M6LHby3yDffAvVtOuYYH-FlDk  

 

 

 

 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/59/4948/N%C9%99simi-festival%C4%B1-%C3%A7%C9%99r%C3%A7iv%C9%99sind%C9%99-%E2%80%9CArqonavtlar%E2%80%9D-beyn%C9%99lxalq-inkl%C3%BCziv-tama%C5%9Fas%C4%B1-t%C9%99qdim-olunub?fbclid=IwAR264dXd92MM-9BrxASSHDHFE2h2ERxNx1M6LHby3yDffAvVtOuYYH-FlDk
https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/59/4948/N%C9%99simi-festival%C4%B1-%C3%A7%C9%99r%C3%A7iv%C9%99sind%C9%99-%E2%80%9CArqonavtlar%E2%80%9D-beyn%C9%99lxalq-inkl%C3%BCziv-tama%C5%9Fas%C4%B1-t%C9%99qdim-olunub?fbclid=IwAR264dXd92MM-9BrxASSHDHFE2h2ERxNx1M6LHby3yDffAvVtOuYYH-FlDk
https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/59/4948/N%C9%99simi-festival%C4%B1-%C3%A7%C9%99r%C3%A7iv%C9%99sind%C9%99-%E2%80%9CArqonavtlar%E2%80%9D-beyn%C9%99lxalq-inkl%C3%BCziv-tama%C5%9Fas%C4%B1-t%C9%99qdim-olunub?fbclid=IwAR264dXd92MM-9BrxASSHDHFE2h2ERxNx1M6LHby3yDffAvVtOuYYH-FlDk
https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/59/4948/N%C9%99simi-festival%C4%B1-%C3%A7%C9%99r%C3%A7iv%C9%99sind%C9%99-%E2%80%9CArqonavtlar%E2%80%9D-beyn%C9%99lxalq-inkl%C3%BCziv-tama%C5%9Fas%C4%B1-t%C9%99qdim-olunub?fbclid=IwAR264dXd92MM-9BrxASSHDHFE2h2ERxNx1M6LHby3yDffAvVtOuYYH-FlDk
https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/59/4948/N%C9%99simi-festival%C4%B1-%C3%A7%C9%99r%C3%A7iv%C9%99sind%C9%99-%E2%80%9CArqonavtlar%E2%80%9D-beyn%C9%99lxalq-inkl%C3%BCziv-tama%C5%9Fas%C4%B1-t%C9%99qdim-olunub?fbclid=IwAR264dXd92MM-9BrxASSHDHFE2h2ERxNx1M6LHby3yDffAvVtOuYYH-FlDk
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Leyla Əliyeva ƏSA Teatrının anterprizasında 

 

 

Sentyabrın 27-də Azərbaycanın ilk və tək inklüziv ƏSA Teatrı Nizami Kino 

Mərkəzində "Sirri Ənəlhəqq‖ anterprizasını təqdim edib.  

 

Bu barədə Qaynarinfo-ya teatrın baĢ meneceri Nicat Qulam məlumat verib.  

 

Onun sözlərinə görə, bir neçə ay ərzində hazırlanan anterprizada Nəsimi 

fəlsəfəsinə yeni və maraqlı baxıĢ ortaya qoyulub: "Anterprizada böyük 

mütəfəkkirin doğuluĢu, biliklərini zənginləĢdirmə yolu ilə kamilləĢməsi, öz 

ideologiyasının kütləvi təbliği modern üslubda təqdim olunur. Anterprizanın ən 

cazibədar tərəfi isə bədii plastikadan istifadə olunmaqla, modern rəqslərin 

sayəsində Nəsiminin dühası auditoriyaya çatdırılmasındadır‖.  

 

ƏSA Teatrının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliyi ilə əməkdaĢlığı 

çərçivəsində baĢ tutan "Sirri Ənəlhəqq‖ anterprizası 2019-cu ildə ölkəmizdə qeyd 

olunan "Nəsimi‖ ili münasibəti ilə hazırlanıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-

prezidenti Leyla Əliyeva, ƏƏSM naziri Sahil Babayev, Heydər Əliyev Mərkəzinin 

direktoru Anar Ələkbərov, Diasporla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad 

Muradov, UNĠCEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Edvard 

Karvardin, millət vəkilləri, mədəniyyət və ictimaiyyət nümayəndələri anterprizaya 

maraqla tamaĢa ediblər.  

 

Qeyd edək ki, bu günədək Nəsimi haqqında, onun yaradıcılığı və fəlsəfəsi 

haqqında standartlaĢmıĢ klassik düĢüncə formalaĢıb. ƏSA Teatrı isə öz 

anterprizasında bütün çərçivələri dağıdaraq, Nəsimi dühasının böyüklüyünü, 
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dünyəviliyini və bəĢəri missiyasını modern trendlərlə təqdim etməklə, Nəsimi 

haqqında yeni fikirlər formalaĢdırır və tamaĢaçını həm düĢünməyə, həm də zövq 

almağa dəvət edir. "Sirri Ənəlhəqq‖ anterprizası "Nəsimi‖ ilində böyük 

Azərbaycan dahisinə inklüziv ƏSA Teatrının töhfəsidir.  Anterprizanın quruluĢçu 

rejissoru Nihad Qulamzadə, bəstəkarı Vüqar Camalzadə, xoreoqrafı Pərviz 

Məmmədrzayev, quruluĢçu rəssamı Vüsal Rəhim, geyim üzrə rəssam Nübar 

Hüseynova, qəzəl kompozisiyası Mehdi Cənnəti Fərd, redaktoru Elxan 

Xanəlizadə, multimedia meneceri Famil Mahmudbəylidir. Rollarda ElĢən 

Əskərov, Səmayə Ağayarova, Rafael ġahbəyli, Mehdi Cənnəti Fərd, Ġmran 

Lalayev, Elsevər Rəhimov, Aysel Fəziyeva, Elvin Mirzəyev, Pegah Dafe, Rəhimə 

Abdinova, Royal Allahverdiyev, Orxan Əliyev, Riad Sultanov, Nigar Ġsa, Cəmilə 

Məmədli və Aysel Əliyevadır.  

 

Plastik üslubda təqdim edilən antrepriza Ġmadəddin Nəsiminin həyat və 

yaradıcılığından bəhs edir. BaĢlanğıcda qanunla ifa edilən musiqidəki hər bir not 

Nəsiminin ideologiyasının və onun fəlsəfi fikirlərinin musiqiyə köçürülmüĢ 

təcəssümüdür. Daha sonra Nəsiminin ustadla qarĢılaĢaraq doğru yola 

istiqamətlənməsi, bu yolda həqiqəti dərk etməsi və dərk etdiyi həqiqəti insanlığa 

çatdırması, onun mübarizəsi, sonda isə zülmə boyun əymədən haqdan 

dönməməsi və ruhunun əbədi dünyada nura qovuĢmağı böyük məharətlə təqdim 

olunub. 

 

 

https://qaynarinfo.az/az/leyla-eliyeva-esa-teatrinin-anterprizasinda-fotolar/ 

 

 

 

 

https://qaynarinfo.az/az/leyla-eliyeva-esa-teatrinin-anterprizasinda-fotolar/
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Suraxanıda Nəsiminin 650 illik yubileyinə 

 həsr olunmuş elmi sessiya  

 

 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 

Ġnstitutu, Suraxanı Rayon Ġcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 

Ġncəsənət Universiteti, Suraxanı rayon Heydər Əliyev Mərkəzi və YAP Suraxanı 

Rayon Mərkəzinin birgə təĢkilatçılığı ilə görkəmli Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin 

Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuĢ elmi sessiya keçirilib. 

Tədbir iĢtirakçıları əvvəlcə Ulu Öndərin Suraxanı rayonunda ucaldılmıĢ abidəsi 

önünə gül dəstələri qoyub, xatirəsini ehtiramla yad ediblər. 

 

Suraxanı rayon Ġcra Hakimiyyətinin akt zalında təĢkil edilən tədbiri giriĢ sözü ilə 

Suraxanı rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı Ġlqar Abbasov açaraq bildirib ki, 

bildiyimiz kimi, Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibəti ilə ölkəmizin rəhbəri cənab 

Prezident Ġlham Əliyev bu ili ―Nəsimi ili‖ elan edib. Diqqətə çatdırılıb ki, məhz bu 

Sərəncamın iĢığında həm respublikamızda, həm də xaricdə Ģairin yubileyi 

münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilir. 
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Ġcra baĢçısı Suraxanı nefti ilə çəkilmiĢ rəsm əsərlərini həm akademik Ġsa 

Həbibbəyliyə, həm də professor Ceyran Mahmudovaya təqdim edib. 

 

Sonra Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına 

Ədəbiyyat Ġnstitutunun direktoru, akademik Ġsa Həbibbəyli çıxıĢ edərək xatırladıb 

ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 11 yanvar 2019-

cu il tarixli Sərəncamı ilə 2019-cu il bütövlükdə ―Nəsimi ili‖ elan edilib. Bununla 

əlaqədar olaraq Ədəbiyyat Ġnstitutunda on bir kitabın nəĢri nəzərdə tutulduğunu 

və onlardan bir neçəsinin artıq iĢıq üzü gördüyünü qeyd edib. Əlavə edib ki, 

Ədəbiyyat Ġnstitutunun kollektivi  ġamaxıda təĢkil edilən elmi sesiyada 

məruzələrlə çıxıĢ edib. Həmçinin azərbaycanlı alimlərin Serbiya, Qazaxıstan, 

Özbəkistan, Tacikistan, Bolqarıstan və digər ölkələrdə Ģairə həsr olunmuĢ 

tədbirlərdə iĢtirak etdiklərini diqqətə çatdırıb. 

Tədbirdə Ġsa Həbibbəyli Ədəbiyyat Ġnstitutunun Nəsimi yaradıcılığı ilə bağlı 

nəĢrlərini Suraxanı Rayon Ġcra Hakimiyyətinə hədiyyə edib. 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Ġncəsənət Universitetinin rektoru, professor 

Ceyran Mahmudova isə rəhbərlik etdiyi ali təhsil müəssisəsində ―Nəsimi ili‖ 

çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər haqqında məlumat verib. Bildirib ki, bu il 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Ġncəsənət Universiteti tərəfindən mütəfəkkir 

Ģair Ġmadəddin Nəsimiyə ithaf olunan ―Hüsnü-cəmal, əqli kamal‖ adlı bədii qiraət 
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müsabiqəsi keçirilib. Bundan əlavə, universitet tərəfindən Ģairin qəzəlləri 

əsasında muğamlardan ibarət kompozisiya hazırlanıb. Bu gün nümayiĢ olunacaq 

kompozisiyanın xalq artisti Teyyub Aslanov tərəfindən hazırlandığını diqqətə 

çatdırıb. 

 

Sonra AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun Orta əsrlər 

Azərbaycan ədəbiyyatı Ģöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, dosent Fəridə 

Əzizova ―Ġmadəddin Nəsiminin həyatı və mühiti‖, Erkən yeni dövr Azərbaycan 

ədəbiyyatı Ģöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, dosent Mahirə Quliyeva 

―Nəsiminin sənətkarlıq dünyası‖ və Ədəbiyyat Ġnstitutunun elmi iĢlər üzrə direktor 

müavini, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aygün Bağırlı ―Azərbaycan 

ədəbiyyatında Nəsimi mövzusu‖ adlı məruzələrlə çıxıĢ ediblər. 

Tədbir ―Nəsimi‖ filmindən fraqmentlər və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 

Ġncəsənət Universitetinin müəllim və tələbə heyətinin təqdimatında bədii hissə ilə 

davam edib. Nəsiminin Ģeirləri səsləndirilib və muğam ifaçıları qəzəllərini 

oxuyublar. 

 

http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/4640-suraxanida-nesiminin-650-illik-

yubileyine-hesr-olunmus-elmi-sessiya-kecirilib 

 

http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/4640-suraxanida-nesiminin-650-illik-yubileyine-hesr-olunmus-elmi-sessiya-kecirilib
http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/4640-suraxanida-nesiminin-650-illik-yubileyine-hesr-olunmus-elmi-sessiya-kecirilib
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Moskvada Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş 
elmi-praktik konfrans keçirilib 

 

  

Rusiya Dövlət Humanitar Universitetində (RDHU) görkəmli ədib Ġmadəddin 

Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuĢ ―Rusiya ilə Azərbaycan arasında 

humanitar əməkdaĢlıq: tarixi-mənəvi ənənələr və müasirlik‖ mövzusunda elmi-

praktik konfrans keçirilib. 

Tədbirdə Rusiya Dövlət Duması MDB ĠĢləri Komitəsinin sədri Leonid KalaĢnikov 

və RDHU-nun prezidenti Yefim Pivovarın təbrik məktubları oxunub. Universitetin 

prorektoru Ġrakli Bolkvadze tədbiri açaraq bildirib ki, Azərbaycan ilə əməkdaĢlıq 

universitetin prioritet istiqamətlərindən biridir. RDHU-da xeyli sayda azərbaycanlı 

tələbə- həm Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, həm də 

müxtəlif proqramlar çərçivəsində Moskvaya gəlmiĢ gənclər təhsil alır. Postsovet 

ölkələri və regional tədqiqatlar kafedrasında artıq 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycan 

dili tədris olunur, ölkənin tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatına dair kurslar keçirilir. 

Səfir Polad Bülbüloğlu universitetin daimi fəxri qonağıdır. 
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Azərbaycan Xarici ĠĢlər Nazirliyinin xüsusi tapĢırıqlar üzrə səfiri ElĢad 

Ġsgəndərov, Beynəlxalq Avrasiya ĠnkiĢaf Assosiasiyasının sədri Elçin Əsgərov, 

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin dosenti Ġsmayıl AğakiĢiyev 

və baĢqaları xatırladıblar ki, bu il Azərbaycanda ―Nəsimi ili‖ elan olunub. Dahi 

Azərbaycan Ģairinə həsr olunmuĢ konfransın Moskvada keçirilməsini rəmzi 

hadisə adlandıran natiqlər iki ölkə arasında humanitar əlaqələrin tarixindən 

danıĢaraq, qeyd ediblər ki, Azərbaycanın bir çox elmi, mədəni, təhsil ənənələri 

Rusiya ilə bağlıdır. 

Siyasi Tədqiqatlar Ġnstitutunun baĢ direktoru Sergey Markov Rusiya-Azərbaycan 

əlaqələrinin möhkəmlənməsində dövlət baĢçılarının rolunu qeyd edərək bildirib 

ki, prezidentlər Vladimir Putin və Ġlham Əliyev arasında gözəl Ģəxsi münasibətlər 

mövcuddur. ―Onlar hər ikisi çox yaxĢı humanitar təhsil alıblar – Ġlham Əliyev 

Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Ġnstitutunu, Vladimir Putin isə Leninqrad 

Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, müasir beynəlxalq siyasətə dərindən 

bələddirlər‖, - deyə S.Markov bildirib. 

 

http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/4648-moskvada-nesiminin-650-illik-

yubileyine-hesr-olunmus-elmi-praktik-konfrans-kecirilib 

 

http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/4648-moskvada-nesiminin-650-illik-yubileyine-hesr-olunmus-elmi-praktik-konfrans-kecirilib
http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/4648-moskvada-nesiminin-650-illik-yubileyine-hesr-olunmus-elmi-praktik-konfrans-kecirilib
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Zakirə Əliyeva, 

araşdırmaçı 

 

Nəsimi haqqında ilk biblioqrafik nəşr - "Əqidə fədaisi" 

  

Əsərləri dünya ədəbiyyatının Qızıl fonduna daxil olmuĢ, klassik Ģeirimizin 

görkəmli nümayəndəsi Seyid Ġmadəddin Nəsimi doğma Azərbaycan dilində 

əsərlər yazan və bununla dilimizin inkiĢafına böyük təsir göstərən Ģair, humanist 

ideyalar carçısı, mütərəqqi fikirli filosof idi. Mərdlik və yenilməzlik simvolu olan 

Ģair Vətənindən uzaqlarda edam olunsa da əsərləri ölkədən-ölkəyə, dildən-dilə, 

əsrdən-əsrə keçərək günümüzə kimi yaĢamıĢdır. 

Azərbaycan xalqı, eləcə də dünyanın bütün ədəbi ictimaiyyəti 1973-cü ilin 

payızında Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyini təntənəli surətdə qeyd etməyə 

hazırlaĢırdı. YUNESKO xətti ilə bütün dünyada qeyd edilən bu yubileyə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin tapĢırığı ilə respublikamızda da ciddi hazırlıq 

iĢləri görülürdü: "Nəsiminin yubileyini yüksək səviyyədə hazırlamaq və keçirmək 

bütün ictimaiyyətimizin borcudur. Biz Ģübhə etmirik ki, bu hadisə ədəbiyyat 

əlaqələrinin daha da inkiĢaf etməsinə, Azərbaycan və qardaĢ respublikaların 

yazıçıları arasında yaradıcı əməkdaĢlığın daha da möhkəmlənməsinə səbəb 

olacaqdır". 

Bu çağırıĢa böyük məsuliyyətlə yanaĢan alimlərimiz dünyanın müxtəlif arxiv, 

muzey, əlyazma fondları və elmi kitabxanalarında saxlanılan Nəsimi "Divan"larını 

yenidən araĢdırır, Ģair haqqında elmi məqalələr, monoqrafiyalar, kitabçalar yazır, 

nəĢriyyatlar böyük mütəfəkkirin ədəbi irsini yenidən nəĢr edir, mətbuatımız 

yubileylə əlaqədar maraqlı materiallar dərc edirdi. 

"Azərbaycan" dərgisinin təkcə 8-ci sayında onlarca məqalə - Əli Fəhmi "Nəsimi 

Ģeirində dini ehkamın tənqidi"; Ġsmayıl Cəfərpur "Nəsimi və Hafiz"; Mirzə 
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Ġbrahimov "Odlar yurdunun Prometeyi"; Mirzağa Quluzadə "Nəsimi irsinin 

öyrənilməsi tarixinə dair"; Elməddin Əlibəyzadə "Nəsiminin söz aləmi"; 

Qulamhüseyn Beqdeli "Ġki cahan, yoxsa..."; Arif Məmmədov "Nəsimi və musiqi"; 

Fuad Qasımzadə "Müasir Türkiyə alimləri Nəsimi və hürufilik haqqında"; Abdulla 

Məhəmmədi "Nəsimin "Bəhrül-əsrar" əsəri barədə"; Ġbrahim Ġbrahimov 

"CahanĢah Həqiqi Nəsimi haqqında"; BalaĢ Azəroğlu "Nəimi və Nəsimi" və b. iĢıq 

üzü görmüĢdü. 

"Ədəbiyyat qəzeti" də öz növbəsində geri qalmamıĢdı - Cahangir Qəhrəmanov 

"Nəsimi"; M.H.Təhmasib "Nəsimi və xalq poeziyası"; Rəsul Rza "Cəsarət və 

mərdliyin yüksək poeziyası"; Məmməd Arif "Adım adəmdir, adəm"; Süleyman 

Rəhimov "Nəsimi bizimdir"; Bəxtiyar Vahabzadə "Mütəfəkkir Ģair" və b. elmi 

məqalələr, Azərbaycan Elmlər Akademiyasında keçirilən elmi sessiya, Vatikan 

Kitabxanasında Nəsiminin qəzəllərinin tapılması haqqında xəbərlər də daxil 

olmaqla  Nəsimi ab-havalı informativ mühit geniĢlənməkdə idi. 

Belə bir Ģəraitdə Nəsimi irsinin tədqiqi, təbliği sahəsində mədəni-maarif 

müəssisələrinin, o cümlədən kitabxanaların və ən əsası isə biblioqraflarımızın 

üzərinə də çox mühüm vəzifələr düĢürdü. Bu qeyd edilən dövrə qədər biblioqrafik 

nəĢrlərin sırasında müasir dövrümüzdə mövzusundan və tətbiq dairəsindən asılı 

olaraq yüzlərlə növünü müĢahidə etdiyimiz bir biblioqrafik vəsait - Nəsimi 

haqqında biblioqrafik vəsait nəĢr olunmaması keçirilən tədbirlərin hazırlanması 

iĢinə də öz mənfi təsirini göstərirdi. Bunu nəzərə alan o illərdə kifayət qədər 

peĢəkar biblioqraf kimi tanınmıĢ, görkəmli ədəbiyyatĢünas alim Əmin Tahir oğlu 

Əfəndiyev elə həmin 1973-cü ildə təcili olaraq Nəsimi haqqında ilk biblioqrafik 

vəsaiti tərtib etməyi qarĢısına məqsəd qoydu və buna nail oldu. 42 səhifəlik bu 

nəĢr həcmcə kiçik görünsə də, yubiley ərəfəsində və ümumiyyətlə, Nəsimi irsinin 

tədqiqatı sahəsində istifadə oluna biləcək mötəbər və gərəkli bir mənbə idi. 

Biblioqrafik vəsaitdə ilk dəfə olaraq Nəsiminin o dövrə qədər məlum olan və nəĢr 

edilmiĢ əsərləri, Ģairin həyat və yaradıcılığı haqqında yazılmıĢ materiallar 

verilmiĢdir. Vəsaitə "Nəsimi ədəbiyyat və incəsənətdə" adlı xüsusi bölmənin daxil 

edilməsi də məqsədəuyğun sayılmıĢdır. Bu ilk biblioqrafik nəĢr təbii ki, müəyyən 

çatıĢmazlıq və nöqsanlardan xali deyildi. Lakin vaxt darlığı və üstəlik sovet 
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dövrünün məhdud informasiya mühitini nəzərə alsaq qeyd etdiyimiz nöqsanlar da 

anlaĢılandır. 

Biblioqrafiya tərtibçi və redaktor Ə.Əfəndiyevin "Əqidə fədaisi" adlı giriĢ məqaləsi 

ilə baĢlayır. Məqaləni geniĢ Ģərh etməyərək burada verilən maraqlı məqamların 

bəzilərini diqqətə çatdırmaqla kifayətlənəcəyik: 

"...1369-cu ildə Ģəhər sənətkarları arasında hörmət qazanmıĢ Ģamaxılı Seyid 

Məhəmmədin bir oğlu dünyaya gəlir. Bu körpə, indi anadan olmasının 600 illiyini 

qeyd etdiyimiz Ġmadəddin Nəsimi idi". 

"Hürufilik Allahı inkar etmir, lakin onu göylərdən yerə endirir. Nəsimi "mənəm 

Allah", "Allah insanın özüdür" - deyir... ədalətsizliyi, riyakarlığı ifĢa edən qorxmaz 

Ģair Nəsimi özünün məhv olacağını baĢa düĢürdü...". 

"Nəsimi qələmindən çıxan bütün əsərlər bu gün elm aləminə məlum deyildir. 

Təsəvvür etmək çətin deyildir ki, zəmanəsinə qarĢı çıxan, vətənini tərk edib 

təqiblərə məruz qalaraq yazıb yaradan Ģairin əsərlərinin bir hissəsi itib-batmıĢ, bir 

qismi tələf edilsə də, dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif kitabxana və 

əlyazma fondlarında mühafizə olunmaqdadır. Müxtəlif əlyazma fondlarında 

saxlanılan "Divan"lardakı mətn fərqləri Orta əsrlərdə Ģairlərin əsərlərinin bir 

qayda olaraq xəttatlar və katiblər tərəfindən üzü köçürülməsi səbəbindən irəli 

gəlirdi. ... Nəsiminin əsərlərini ilk dəfə ədəbiyyatĢünas-tənqidç Salman Mümtaz 

1926-cı ildə çap etdirmiĢdir. Ġkinci nəĢr 1962-ci ildə M.Quluzadənin tərtib və 

redaktəsi ilə nəĢr edilən "SeçilmiĢ əsərlər"idir". 

Beləliklə, tərtibçi Nəsimi əsərlərinin digər nəĢrləri haqqında geniĢ məlumatı 

diqqətə çatdırır. Biblioqrafik vəsaitin ikinci hissəsində Nəsiminin rus dilində çap 

olunmuĢ əsərlərinin siyahısının ardınca dövri mətbuatda dərc edilmiĢ qəzəlləri, 

rübailəri, daha sonra haqqında yazılmıĢ kitablar və məqalələr verilmiĢdir. Bu 

bölmədə tanınmıĢ rus yazıçısı Nikolay Tixonovun Nəsimiyə həsr etdiyi "Böyük 

humanist Ģair" adlı məqaləsi də oxuculara təqdim olunur. 

Nəsimi irisinin araĢdırılmasına gedən yollar biblioqrafik mənbələrin - kataloqların, 

göstəricilərin, vəsaitlərin formalaĢdırdığı informasiya mühitindən keçir. Dahi 
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mütəfəkkir Ģairin ədəbi-elmi irsi hələ daha geniĢ miqyasda tədqiqatlara 

möhtacdır. ġairin anadan olmasının 650 illik yubileyi ərəfəsində nəĢr edilən 

kitablar, monoqrafiyalar, elmi məqalələr tədqiqatçıların yeni-yeni tapıntıları, 

fikirləri, qənaətləri ilə zəngindir. NəĢr ediləcək biblioqrafik salnamələr də Nəsimi 

ədəbi irsinin yeni informativ salnamələrinə çevriləcəkdir. 1973-cü ildə tərtib 

edilmiĢ bu göstərici isə bugünkü Nəsimi ab-havalı informasiya mühitimizin 

təməlinə qoyulmuĢ ilk, etibarlı və ciddi bünövrə daĢı idi. Nəsimi irsini bugünümüz 

və gələcək üçün yaĢatmaq yolunda əməyi olan Əmin Əfəndiyev Ģair haqqında ilk 

biblioqrfiyanın müəllifi kimi öz adını bu bünövrə daĢına həkk etmiĢ oldu. 
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Safurə Quliyeva, 

filologiya elmləri doktoru 

 

"Nəsimi haradandır?" sualına cavab 

  

 

Zaman-zaman xaqanlar, hökmdarlar saraylarında salnaməçilər, mirzələr saxlayıb 

öz ömür yollarını, tale əməllərini qələmə aldırmıĢlar ki, böyük Ģəxsiyyət 

olduqlarını tarixə saldırsınlar, unudulmasınlar. Yeri gələndə baĢqa ünlü 

hadisələrdən və Ģəxslərdən də nələrsə qeydə alınırdı ki, bunun da çərçivəsi, 

hüdudları var idi. Ancaq xalqın yazıb-oxumaq bilməyən sadə əməkçi insanı isə 

könlünə yatan, ruhunu oxĢayan, heyran qaldığı əməl sahibinə elinin-yurdunun 

söz bulağından duyğularının nəğməsini avazlandırar, rəvayətlər qoĢardı. Təbii, 

sarayın yazarı ilə adi bir əməkçinin yaratdıqları söz gövhərləri bir-birinin eyni ola 

bilməzdi. Salnaməçi, istərsə müdrik bir təzkirəçi güzəranının hamisi olan 

hökmdarının istəyini, rəyini mükəmməl dərk edirdi; bircə an belə, bunu yaddan 

çıxarmağa Ģüuru yol verməzdi. Həm də yaxĢı bilirdi ki, yazısını özündən, 

nəzarətçi vəzirdən və olsa-olsa, 3-5 nəfərdən qeyri oxuyan olmayacaq. "Sonralar 

nə olacaq, necə olacaq - kim bilir?". Çölün düzündə tütəyi ilə nəğməsini qoĢan 

çoban, dili bayatılı cütçü isə heyrətə düĢdüyü olaya, ya Ģəxsə sinəsindən qopan 

sözlərini dağla-çəmənlə, çayla-bulaqla, göydə buludlarla bölüĢərdi. Çimir edib 
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gözünü açınca elin ürəyinə yatımlı bu sözlər ağızdan-ağıza keçər, diyarbədiyar 

yayılardı. Hər ağızdan da bir alqıĢ nəfəsi bu söz incisini cilalayar, ona ruh verər, 

rəng qatardı. Beləcə, bir sadə el adamının könlünü riqqətə gətirən, istəyicə 

qoĢduğu nəğmə, bayatı, rəvayət cünglərə yazılmasa da, xalqın sözündə-

söhbətində yer alır, məqamı düĢən kimi xatırlanır, yaddaĢlarda yaĢarı olurdu: 

Əzizim, soy iləndi, 

Şahmar da soy ilandı. 

Nəsimitək bu aşiq 

Yolunda soyulandı... 

Bu günlərdə Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun əməkdaĢı, filologiya 

elmləri doktoru Fəridə Əzizovanın "Ġmadəddin Nəsimi Orta əsr mənbələrində və 

ədəbiyyatĢünaslıqda" monoqrafiyasından (TEAS Press NəĢriyyat evi, 2019) 

aldığım güclü təəssüratı vərəqə köçürməyimə oradakı məhz bir el rəvayəti təkan 

verdi. Belə rəvayət edirmiĢlər ki, "Nesiminin derisi yüzülünce, bir də bakmıĢlar ki, 

eyilib derisini almıĢ ve bir post kibi sırtına vurub yürümüĢ. Kimse peĢine düĢmeye 

cəsarət edememiĢ. Helebin on iki qapısında bulunan qapıçılar ve xalq görmüĢlər 

ki, Nesimi, derisi sırtında qapıdan çıkmıĢ ve sir olmuĢ. Qapıçılar ve xalq bir araya 

gelince her kes, filan qapıdan çıkdı diye iddiaya giriĢmiĢ ve anlaĢılmıĢ ki, o, on iki 

qapıdan da çıkmıĢdır. ġimdiki tekke ve türbe onun gömüldüyü yere degil, 

yüzüldügü yere yapılmıĢ" (Değirmençay V.). 

Dahi Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin faciəli, iĢgəncəli ölümündən 

sarsılmıĢ insanlar ona bəslədikləri dərin rəğbəti, heyranlığı onun ruhunun 

müqəddəsliyə qovuĢması ilə yaddaĢlarda əbədiləĢdirmiĢlər. Bu rəvayət kitabın 

son səhifələrində yer almıĢdır. Bütün monoqrafiyada isə müəllif Yaxın ġərqin 

Orta əsrlərdə ən cəfakeĢ söz ustadının nəsil Ģəcərəsi, doğumu və ölümü, adı, 

həyatı barədə öz zamanından bəri Orta əsr mənbələri, habelə türk, fars, rus, 

Avropa alimlərinin tədqiqatlarını konkret məqsədlə araĢdırmıĢ, Ġmadəddin Nəsimi 

haqqında mövcud olan müxtəlif mülahizələri, həqiqəti aydınlatmaq mövqeyindən 

ümumiləĢdirərək məntiqi, elmi nəticələrini təqdim etmiĢdir. Bu məqsədlə o, dünya 
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nəsimiĢünaslığında  Ģairin öz zamanından bizim günlərədək nəĢr olunmuĢ ən 

sanballı təzkirələri və elmi ədəbiyyatları tədqiqata cəlb etmiĢ, obyektivə aldığı 

məsələ ətrafındakı fikir ayrılıqlarını diqqətə çatdıraraq, görkəmli ĢərqĢünas 

alimlərin mühakimələrinə istinadən problemin köklərini aĢkarlamağa səy etmiĢdir. 

F.Əzizova ilk öncə Orta əsrlərdə yaranan təzkirələr, tarix, coğrafiya kitabları,  yeri 

gələndə onların müəllifləri barədə də yığcam arayıĢ verərək, rus və Avropa 

ĢərqĢünaslarının onlara "dəqiqliyi o qədər də etibarlı olmayan və hər cür əsassız 

ehtimallarla dolu" (Ġ.M.FilĢtinski) deyə yanaĢdıqlarını nəzərə çatdırır. Habelə, türk 

alimi Hüseyn Ayanın da fikrincə: "Bu mənbələr konkret dəqiq faktlar əsasında 

qurulmayıb, ... mötəbər və səhih heç nə tapmaq olmur, - hər Ģey tarixin qaranlıq 

pərdəsi arxasındadır". Belə mülahizələrdən çıxıĢ edərək müəllif göstərir ki, 

həqiqətən böyük Ģairimiz Nəsimi haqqında Orta əsrlərdə verilən məlumatlar 

fakta, sənədə dayanmadıqları üçün bir-birindən ya xeyli fərqlənir, ya da müəlliflər 

biri digərini təkrar etməklə mühakimələr yürüdürlər. Belə, mənbələrdəki 

mülahizələrə görə, Nəsimi ya Təbrizdə, ġirazda, ya Bağdadın, yaxud Hələbin 

yaxınlığındakı eyniadlı Nəsim adını daĢıyan ərazilərdə (belə bir yerin mövcudluğu 

barədə heç bir Orta əsrlərə aid coğrafiya kitabında məlumat yoxdur - Yaqut 

Həməvi), eləcə də Diyarbəkrdə və ya Nisibində dünyaya göz açıb. Lakin bütün 

bu mənbələrin qeyri-dəqiqliyinə və müxtəlifliyinə baxmayaraq, alimin "həqiqətə 

gedən yolda həmin mənbələrə də diqqət yetirməsi məqsədəuyğun" bilməsinə 

tamamilə haqq qazandırırıq. Çünki bütün bunlar ġərqdə dahi Ģairimizə verilən 

yüksək dəyərin (hər yerdə Nəsimini özlərinki etmək istəyi və təĢəbbüsü - S.Q.) 

ifadəsi olmaqla yanaĢı, həm də beynəlxalq ĢərqĢünas alimlərin onun haqqındakı 

mülahizələrinin müasir azərbaycanlı, həm də rusdilli, ingilisdilli oxuculara 

(tədqiqat üç dildə nəĢr olunmuĢdur - S.Q.) küll halında çatdırmasıdır. 

ġairimizin doğum yeri və adı ilə bağlı ilk yazılı məlumatın onun müasiri olan ərəb 

təzkirəçisi ibn Həcər əl Əsqəlanidən (1372-1449) gəldiyini və ardınca onu təkrar 

edən qələm dostu Səhavinin məlumatlarının qeyri-dəqiqliyini müəllif belə 

əsaslandırır ki, hürufilik təriqətinə görə, Nəsiminin öz kimliyini gizli saxlamalı 

olduğu elmə məlum həqiqətdir. F.Əzizova yazır: "...əqidə və baxıĢlarını yayaraq 

öz hərəkət coğrafiyasını tez-tez dəyiĢdiyi bir Ģəraitdə... çox güman ki, sonuncu 
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tərk etdiyi məmləkətin adını çəkərək cavab vermiĢ və həmin yer də onun vətəni 

kimi qəbul edilmiĢdir. Elə buna görə də mənbələrdə tarixçi və salnaməçilərin 

Ģairin doğulduğu məkan hesab etdikləri ən müxtəlif Ģəhərlərin və ölkələrin adları 

qeyd olunub". Müəllifin digər bir arqumenti isə əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Orta 

əsr mənbələrindəki məlumatların etibarsızlığı, fakta, sənədə söykənməməsidir. 

Monoqrafiyada qeyd olunur ki, Ģairin öz dövrünün təzkirəçiləri onu "Nəsimi 

Təbrizi" kimi təqdim edib, anadan olduğu məkanı düzgün müəyyən etməsələr də, 

hər halda Azərbaycandan olmasına Ģübhə etməyiblər. F.Əzizova, həmçinin XIV-

XV əsrlərdə Azərbaycanın ərazisində Təbrizin mərkəzi Ģəhər olmasını 

vurğulayaraq tarixə qısa ekskurs edir və belə inandırıcı mülahizə yürüdür ki, o 

dövrdə söhbət Azərbaycandan gedəndə "ilk yada düĢən Təbriz olurdu". 

(Fikrimizcə, tamamilə məntiqidir. Necə ki, hal-hazırda ölkəmizin hər hansı 

guĢəsindən istənilən kəs xarici ölkəyə gedib, "haradan gəlmisən?" sualına 

Azərbaycandan olduğunu söyləyirsə, ondan ilk andaca: "Bakıdansan?" - deyə 

soruĢulur - S.Q.) 

XVI əsrdən sonra yazılmıĢ mənbələrdə yenə heç bir əsaslı, səhih dəlil olmadan 

Nəsiminin türkmən, fars, ərəb mənĢəyi, ġiraz, Bağdad, Diyarbəkr və s. 

Ģəhərlərdə doğulması versiyaları meydana çıxmıĢdır. F.Əzizova fərziyyələrin hər 

birinin mənbəyinə iĢıq salıb, digər ĢərqĢünas alimlərdən gətirdiyi sitatlar və 

təkzibolunmaz məntiqi mühakimələrlə onları geri oturdur. Bunlardan yalnız birini 

nəzərə çatdırmaq istərdik. Mənbələrdən çıxıĢ edərək  Nəsimini "Ġran farsına (yəni 

ġiraza) aid edən və onun türk divanı haqqında susan Ġran alimlərindən" 

...Rzaqulu xan Hidayət, Həsən ġirazi Fəsai, Məhəmmədəli ət-Təbrizi və b. Ģairin 

ġirazda doğulub, onun yaxınlığındakı Zərkanda dəfn edildiyini yazırlar. Lakin 

əksəriyyətlə bir-birini təkrar edən Ġran alimləri  özləri də bu mülahizədə yekdil 

olmamıĢlar. Belə ki, V.Ġ.Hakimi onun Bağdaddan olduğunu iddia etsə də, ġ.Cuya 

və Q.Beqdeli öz əsərlərində onu Seyid Əli Nəsimi ġirvani adlandırıb, ġirvandan 

olduğuna iĢarə etmiĢlər. Və yaxud: "XVI əsr alimi Lətifinin və ona istinad edən 

Bəyani Həsən Çələbi, ġəmsəddin Sami və Mehmet Nailin ehtimalları Yaqut 

Həməviyə istinad edən Abbas Əzzavi tərəfindən təkzib edilmiĢdi". Müəllif belə bir 

vəziyyətin Ģairin adı ilə bağlı yürüdülən fərziyyələrdə də müĢahidə edildiyini 
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açıqlayır: Nəsimuddin (Əsqəlani), Ġmaduddin (Lətifi, Həsən Çələbi...), Seyid 

Ömər Nəsimi (Bursalı Mehmet Tahir, Nail Duma...), Müslihuddin (Əli Əmir 

Əfəndi, AĢıq Çələbi...), Əli (Cəlali Pəndari), Əbu Səid (Nəfisi), Cəlaluddin 

(Məhəmməd Ġsfahani) və s. və i. Monoqrafiyada bu adlara münasibət bildirilərək 

qeyd olunur ki, müəlliflərin hər biri Ģairin adı və ya təxəllüsü önündə "Seyid" 

sözünə müraciət etmiĢdir. Məsələn, "Namı Cənab Seyid Ġmaduddindir..., yüksək 

dərəcəli seyidlərdəndi", yaxud "...Seyyid Ġmaduddin... arif, fazil, kamil, muhaddis 

və usta bir Ģairdir" (Məhəmmədəli ət-Təbrizi) və s. F.Əzizova Ģairin "Əli", "Ġmad" 

adları ilə bağlı mülahizələri ümumiləĢdirərək belə nəticəyə gəlir ki, tədqiqatçılar 

Ģairin adı ilə bağlı tam əminliklə inandırıcı dəlil-sübut göstərə bilmirlər, yalnız 

ehtimallar, bu və ya digər tezisin müddəaları əsasında qurulmuĢ kombinasiyalar 

mövcuddur". 

Nəsiminin mənsub olduğu təriqətlər ətrafında mənbələrdəki fikirayrılıqlarına da 

monoqrafiyada geniĢ yer verilmiĢdir. Bu sıradan nimetullahi, 

hüseyniyyə,  bektaĢilik, hürufilik və s. kimi Orta əsrlərdə mövcud olan dini 

təriqətlər haqqında yığcam məlumatlar nəzərə çatdırılmaqla Nəsiminin dini-fəlsəfi 

görüĢlərinin məxəzlərinə aydınlıq gətirilmiĢdir. ġeirlərini əsasən "Nəsimi" 

təxəllüsü ilə yazsa da, seyrək rast gəlinən Hüseyni, Məsihi, Hüseyni Nəsimi, 

Seyyid Əli, HaĢimi, QureyĢi kimi təxəllüslər məhz zaman-zaman onların 

görüĢlərinə rəğbətindən irəli gəlirdi. 

Nəsiminin "aĢkın və taĢkın sözleriyle", "Belağatı ve büyüleyici ədəbi üslubu ilə 

dinleyenleri etkiliyən" (Değirmençay V.), "Ģairlik gücüyle" öz əqidəsinin 

təbliğatında cəsarətli, qorxmaz olduğu da tədqiqatlarda vurğulanmaqdadır. 

F.Əzizova qeyd edir ki, bütün bunlar "ġairin edamına gətirib çıxarmaya bilməzdi". 

ġairin amansız edamının ağır təsiri altında çoxlu əfsanə və rəvayətlər yarandı. 

Fars və türk mənbələrindən gətirilən sitatlarla müəllif Ģairin Ġsa, Süleyman və 

Musa kimi peyğəmbərlər səviyyəsinə ucaldılmasından söz açır, Nəsiminin "erkən 

əsrlərdən bəri insanı kor-koranə itaətə sürükləyən doqmatik görüĢləri 

darmadağın edib, yüksək sənətkarlıq nümunəsi olan əsərlərində insanın 

ucalardan uca Yaradanla bənzərliyi həqiqətini bəyan edən "Ənəlhəqq" əqidəsi 
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yolunda "ġəhidlər Ģahı" zirvəsində qərarlaĢan Nəsimiyə" layiq yüksək ehtiram 

göstərmək bizim vəzifəmizdir qənaətinə gəlir. 

Mən NəsimiĢünas deyiləm. Əlli ilə yaxındır ki, XX əsr Azərbaycan poeziyasının 

araĢdırıcıları sırasındayam. Ancaq Nəsimi poeziyasının pərəstiĢkarıyam. 

Akademik Ġsa Həbibbəylinin "ġərqĢünaslıqdan azərbaycanĢünaslığa" sərlövhəli 

ön sözündə "Nəsiminin elmi tərcümeyi-halının əsaslı Ģəkildə yazılması üçün 

əhəmiyyətli bir mənbə" kimi dəyərləndirdiyi F.Əzizovanın 

monoqrafiyasını  birnəfəsə oxudum. Altı əsrdən bəri dahi Ģairimiz haqqında 

yazılmıĢ yüzdən çox ən sanballı mənbələrdən gətirilən nümunələr sayəsində 

xeyli bilgiləndim. Müəllifin yüksək vətənpərvərlik hissi ilə çox böyük bir diqqət və 

məsuliyyətlə ərəb, fars, türk, rus, ingilis nəsimiĢünaslarının fikirayrılıqlarını 

ümumiləĢdirərək gəldiyi nəticə ilə də yazımı yekunlaĢdırıram: "Ərəb və fars 

Ģairləri üçün mümkünsüz olan türk divanının təkzibolunmaz Ģəhadətliyi ilə o, türk 

xalqının oğludur, azərbaycanlıdır; o, dilinin, üslubunun, Ģeirlərinə səpələnmiĢ 

Ģivəsinin Ģəhdi-Ģəkər avazına görə, dilçi alimlərimizin də sübut etdikləri kimi, 

Azərbaycanın ġirvan mahalındandır. Dahi Ģair Seyid Əli Ġmadəddin Nəsiminin 

həyat və yaradıcılığının gələcəkdəki tədqiqi məhz bu vahid konsepsiya əsasında 

aparılmalıdır. ġairin irsinin öyrənilməsində məhz bu vahid konsepsiya ölkəmizin 

nəsimiĢünasları tərəfindən qəbul edilməlidir ki, bunu dünya ĢərqĢünaslarının 

diqqətinə çatdırmaq mümkün olsun. Yalnız o zaman Ģairin azərbaycanlı olmasına 

Ģübhə edənlərin mübahisəsi kəsilə bilər". 
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Nəsimi ilə bağlı müsabiqəyə yekun vuruldu 

 

Şamaxı deputatı Elxan Süleymanovun təşəbbüsü ilə 

 

Oktyabrın 24-də Şamaxının millət vəkili Elxan Süleymanov Şamaxı şəhər 

İncəsənət Təhsili Mərkəzində “Nəsimi böyük mütəfəkkir kimi” mövzusunda 

Şamaxının 67 orta və tam orta məktəb şagirdləri arasında keçirilmiş inşa 

müsabiqəsinin yekun tədbirində iştirak edib. Millət vəkilinin təşəbbüsü və 

dəstəyi ilə keçirilmiş inşa müsabiqəsini Azərbaycanda Vətəndaş 

Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası (AVCİYA) və 1905.az portalı 

təşkil edib. 

11-12 oktyabr 2019-cu il tarixdə ġamaxıda keçirilmiĢ inĢa müsabiqəsində Göylər 

1 saylı tam orta məktəbin IX sinif Ģagirdi Qəniyeva Nərmin Ġskəndər qızı I yerə, 

Çuxuryurd kənd tam orta məktəbin X sinif Ģagirdi Abdurahmanova Arzu Ġslam 

qızı və Göylər kənd 1 saylı tam orta məktəbin IX sinif Ģagirdi Kərimova Nəzrin 

MüĢfiq qızı II yerə, Məlhəm kənd tam orta məktəbin VIII sinif Ģagirdi Hidayətov 

Nuran Aqil oğlu, ġamaxı Ģəhər 9 nömrəli tam orta məktəbin X sinif Ģagirdi 

Abbasova Gültəkin Nemət qızı və Çuxuryurd kənd tam orta məktəbin VIII sinif 

Ģagirdi Əfəndiyeva Vüsalə Vüqar qızı isə III yerə layiq görülüb. 

Aktyor Səfa Mehdinin aparıcılığı ilə keçən tədbirdə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Firudin Qurbansoy, inĢa müsabiqəsinin münsiflər heyətinin rəhbəri, filologiya 

elmləri doktoru, professor Asif Hacılı, Çuxuryurd kənd tam orta məktəbinin 

direktoru Fuad Nəsirov, ġamaxı rayon Təhsil Ģöbəsinin müdiri Namiq Nağıyev, 

ġəhriyar qəsəbəsi tam orta məktəbinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı muəllimi 

NiĢanə Əyyubova çıxıĢ ediblər. Yerli sakin, Nəsimi yaradıcılığının bilicisi Fərəc 

Əliyev böyük mütəfəkkirin Ģeirlərindən nümunələr söyləyib. 

Tədbirdə çıxıĢ edən millət vəkili Elxan Süleymanov 2019-cu ilin ―Nəsimi ili‖ elan 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamını dahi 

Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə böyük töhfə kimi 
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dəyərləndirib. Millət vəkili inĢa müsabiqəsinin qaliblərini bir-bir səhnəyə dəvət 

edərək Ģəxsən diplom, ―ġamaxı ensiklopediyası‖ kitabları və pul mükafatları ilə 

təltif edib, onlara öz tövsiyələrini çatdırıb. Müsabiqədə I yerə layiq görülmüĢ 

Göylər 1 saylı tam orta məktəbin IX sinif Ģagirdi Qəniyeva Nərminin Azərbaycan 

dili və ədəbiyyatı muəllimi XoĢqədəm Ġsrafilova xüsusi diplom, xatirə hədiyyələri 

və pul mükafatına layiq görülüb. 

 

GörüĢün sonunda xatirə fotoĢəkli çəkdirilib. 
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İsveçdə Nəsimi yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib 

 

 

 

Oktyabrın 25-də İsveçin paytaxtı Stokholmda dahi Azərbaycan şairi 

İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş poeziya gecəsi keçirilib. 

"Qafqazinfo" xəbər verir ki, "ġeraton Stokholm" otelində keçirilən tədbir Diasporla 

ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsinin və Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun dəstəyi, 

Azərbaycan Naminə Cəmiyyətinin təĢkilatçılığı ilə gerçəkləĢib. Tədbirin əsas 

məqsədi dahi Azərbaycan mütəfəkkirinin yaradıcılığının təbliği və xalqımızın 

dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələr haqqında məlumatların Ġsveç və dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması olub. 

Azərbaycan və Ġsveçin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə baĢlayan təntənəli 

mərasimdə dövlət, ictimaiyyət və media nümayəndələri, Azərbaycan, 

Qazaxıstan, Gürcüstanın Ġsveçdəki səfirliklərinin diplomatları, Diasporla ĠĢ üzrə 

Dövlət Komitəsinin təmsilçiləri, Azərbaycan diaspor təĢkilatlarının rəhbərləri və 

fəalları iĢtirak ediblər. 

Azərbaycan, ingilis və isveç dillərində aparılan tədbirdə Umea Universitetinin 

müəllimi Səadət Kərimi Ģair haqqında elmi tədqiqatlara əsaslanan məruzə ilə 

çıxıĢ edib. 
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Diasporla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsinin sektor müdiri Səlhət Abbasova təmsil etdiyi 

qurum adından tədbir iĢtirakçılarını salamlayıb. Qeyd edib ki, Nəsiminin əsərləri 

və fəlsəfəsi insanları hər zaman cəlb edir: "Böyük qürurla deyə bilərəm ki, 

Azərbaycan bəĢəriyyətə Nizami, Füzuli, Xaqani, Nəsimi kimi və bu siyahını 

uzada biləcək digər böyük və ölməz mütəfəkkirlər bəxĢ edib". 
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Nəsiminin 650 illik yubileyi Türkiyənin  

Kocaeli şəhərində qeyd edilib 

  

Böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi 

münasibətilə Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF), Heydər 

Əliyev Mərkəzinin və Kocaeli Azərbaycanlı Tələbələr Dərnəyinin (KATD) birgə 

təĢkilatçılığı ilə Kocaeli Ģəhərində konfrans keçirilib. 

TADEF-dən bildiriblər ki, yerli ictimaiyyətin tanınmıĢ nümayəndələrinin, 

azərbaycanlı tələbələrin iĢtirakı ilə keçirilən tədbirdə əvvəlcə Ģəhidlərimizin 

xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət 

himnləri səsləndirilib. 
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Sonra ―Nəsimi‖ bədii filmi nümayiĢ olunub. 

Tədbirdə TADEF-in və Heydər Əliyev Mərkəzinin sədri Bilal Dündar, KATD-in 

sədri Akif Kətanov çıxıĢ edərək Nəsiminin yubileyinin bütün türk dünyasında 

geniĢ qeyd olunduğunu bildiriblər. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Ġctimai-Siyası Proseslər və Beynəlxalq 

AraĢdırmalar Mərkəzinin sədri Samir Adıgözəlli və jurnalist Məhəmmədəli Qəribli 

Prezident Ġlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2019-cu ilin ölkəmizdə ―Nəsimi ili‖ elan 

olunması, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 650 

min ağacın əkilməsi barədə təĢəbbüsü, Nəsimi yaradıcılığının ucalığı və 

tədqiqinin əhəmiyyətindən danıĢıblar. 

Konfrans iĢtirakçıları Kocaeli vilayətinin rəsmi Ģəxsləri ilə də görüĢüblər. 
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Özbəkistanın milli xəbər agentliyi Nəsiminin 650 

 illiyi ilə bağlı məqalə yayıb 

  

 

 

Özbəkistan milli informasiya agentliyi (UzA) dahi Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin 

Nəsiminin 650 illiyi ilə bağlı özbək dilində geniĢ məqalə dərc edib. 

Azərbaycanın dostu, tanınmıĢ jurnalist Rüstəm Cabbarovun müəllifi olduğu 

məqalədə Ģairin həyat və yaradıcılığından söhbət açılır. 

Məqalədə bildirilir ki, Nəsimi ilk təhsilini ġamaxıda alıb, dövrün elmlərini, dinlərin 

tarixini, məntiqi, riyaziyyati və astronomiyanı öyrənib. 

Nəsimi dövrünün görkəmli müəllimlərindən bu elmləri mənimsədikdən sonra 

hürufi Fəzlullah Nəiminin təlimlərindən bəhrələnib. Səfərlərinin hamısında ustadı 

Nəimini müĢayiət edib. 
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Müəllif yazır ki, Nəsimi Özbəkistanda da çox sevilir, kitabları çap edilir. Bu 

yaxınlarda DaĢkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 

Mərkəzinin təĢəbbüsü ilə alim və tərcüməçi Tahir Qəhharın tərcüməsində Ģairin 

―Cananı sevərmən‖ kitabı özbək dilində çap olunub. 

Yazıda vurğulanır ki, hazırda Azərbaycanda böyük Ģairin 650 illik yubileyinə 

hazırlıq iĢləri görülür. /Azərtac/ 
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İmadəddin Nəsimi 

Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu Ġmaməddin Nəsimi 1369-cu ildə ġamaxıda 

anadan olmuĢdur. Azərbaycan Ģairi, mütəfəkkir «Ġmaməddin Nəsimi» adı ilə 

məĢhurdur. Ġlk təhsilini ġamaxıda almıĢ, dövrün elmlərini, dinlərin tarixini, məntiq, 

riyaziyyat və astronomiyanı öyrənmiĢdir. 

10-cu əsrdə Bağdadda dara çəkilmiĢ Həllac Mənsur Huseyninin sufi görüĢlərini 

təbliğ edən Nəsimi ilk Ģerlərini «Hüseyni» təxəllüsü ilə yazmıĢdır. 14-cü əsrin 

sonlarında Azərbaycanda geniĢ yayılmıĢ hürufi təĢkilatları ilə əlaqə saxlamıĢdır. 

Hürufiliyin banisi Fəzlullah Nəiminin görüĢlərini mənimsəyərək, bu təriqətin 

fikirlərini təbliğ edən Ģerlər yazmağa baĢlamıĢ və bu vaxtdan etibarən Nəiminin 

təxəllüsü ilə həmahəng səslənən «Nəsimi» təxəllüsünü qəbul etmiĢdir.1394-cü 

ildə Nəimi edam edildikdən sonra onun «Vəsiyyətnamə»sinə əsasən Nəsimi 

Təbrizə, oradan da Anadoluya (Türkiyə) getmiĢ, hürufilik fikirlərini yaydığı üçün 

dəfələrlə zindana salınmıĢdır. Ömrünün son illərini Hələbdə (Suriya) yaĢamıĢ, 

orada həbs olunmuĢ, «kafir», «dinsiz» elan edilərək Misir sultanının əmri və 

ruhanilərin fitvası ilə diri-diri dərisi soyulmuĢdur. Nəsimi mürəkkəb yaradıcılıq 

yolu keçmiĢdir. Nəsimi lirik Ģairdir. Yaradıcılığa aĢiqanə Ģerlərlə baĢlayan Nəsimi 

sonralar dövrün siyasi, ictimai, əxlaqi mövzularında əsərlər yazmıĢ, Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixində ana dilində yaranan fəlsəfi qəzəlin banisi olmuĢdur. 

O, həyat, cəmiyyət haqqında açıq deyilməsi qorxulu olan tənqidi fikirlərini 

aĢiqanə misralar və ya təbiət təsvirləri içərisində söyləmiĢdir. Nəsiminin bədii 

yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının və ədəbi dilinin inkiĢafında mühüm bir 

mərhələdir. Nəsiminin yaradıcılığı dilçilik, xüsusilə Azərbaycan türkcəsinin tarixi 

inkiĢafını öyrənmək baxımından da müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Nəsimi 

Azərbaycan Ģerinin Ģəkli xüsusiyyətlərinin təkmilləĢməsində çox mühüm rol 

oynamıĢ, əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərinə 

uyğunlaĢdırmağa çalıĢmıĢdır. 
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O, 3 dildə gözəl müləmmələr yazmıĢdır. Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında ana 

dilində ilk dəfə müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazmıĢdır. Onun rübailəri, 

tüyuğları bədii quruluĢ və məzmunca oricinal və qiymətlidir. Rübailərində 

hürufiliyin müddəaları, Ģairin fəlsəfi görüĢləri, Həyat və Kainat haqqında 

düĢüncələri yığcam və məntiqi bir dildə ifadə olunmuĢdur. 

Nəsiminin əsərləri hələ sağlığında Azərbaycan, Yaxın ġərq, Ġraq, Kiçik Asiya və 

Suriyada, eləcə də Orta Asiyada və uyğurlar içərisində geniĢ Ģöhrət tapmıĢdı. 

Nəsiminin ana dilində yazdığı əsərlər Azərbaycan Ģerinin inkiĢafına, o cümlədən 

ġah Ġsmayıl Xətai, Füzuli, Vaqif kimi böyük sənətkarların yaradıcılığına qüvvətli 

təsir göstərmiĢdir. 

Nəsimi yaradıcılığı 15-ci əsrdən etibarən bütün türk ədəbiyyatına (türk, türkmən, 

özbək və s.) qüvvətli təsir göstərmiĢdir. Nəsimi əsərləri erməni əlifbası ilə 

köçürülmüĢ, Azərbaycan türkcəsində yazan erməni Ģair-aĢıqlarına da təsir 

göstərmiĢdir. ġairin əsərləri əlyazma Ģəklində geniĢ yayılmıĢdır.Həmin əlyazma 

nüsxələri dünyanın bir sıra mötəbər kitabxanalarında saxlanılır. ġairin əsərlərin 

dönə-dönə çap edilmiĢ, haqqında tədqiqat əsərləri yazılmıĢdır. 

YUNESKO-nun qərarı ilə Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyi dünya 

miqyasında qeyd olunmuĢ (1973), Azərbaycanda və Moskvada keçirilən yubiley 

təntənələrində dünyanın bir çox ölkəsindən gəlmiĢ nümayəndələr iĢtirak etmiĢdir. 

Bakı rayolnlarından birinə Nəsiminin adı verilmiĢ, Bakıda heykəli (heykəltaraĢlar 

T.Məmmədov, Ġ.Zeynalov) ucaldılmıĢdır.Azərbaycan EA Dilçilik Ġnstitutu 

Nəsiminin adınadır. 

  

―Qürbətin doğma məzarları‖ — Nəsiminin qəbri 

Modern.az saytı vətənində deyil, qürbətdə ―uyuyan‖, müəyyən səbəblərdən, 

yaxud hansısa missiya naminə doğma məkanı tərk edən və həyatla da orada 

vidalaĢan tanınmıĢ simaları tanıtmaq qərarına gəlib. Ġlk olaraq Azərbaycan 

filosofu, hürufizmin Nəimidən sonra ən görkəmli nümayəndəsi olan Ġmadəddin 

Nəsiminin məzarından bəhs ediləcək. Bu gün Nəsiminin qəbri mühasirə 

halqasında olan Hələb Ģəhərindədir. 
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XV əsrin əvvəllərində hürufiliyin zəngin elmi-ilahi əsaslarını  baĢqa ərazilərdə 

yaymaqdan ötrü Nəsimi bir çox yerlərə səyahət edib. Fəzlullah Nəimi ideyaları və 

öz poeziya inciləri düĢdüyü yerlərdə yaxĢı qarĢılansa da, həmin ərazilərin hakim 

dairələri tərəfindən təqiblərə məruz qalıb. Osmanlı zindanlarında bir neçə dəfə 

həbs edilən Nəsimi Suriyanın Hələb Ģəhərində öz moizələrini oxuyarkən aĢkar 

olunub və həbs edilib. 

Məlumatlara görə, iki dəfə keçirilən məhkəmədə Hələb qaziləri və divandakı digər 

sözükeçənlər arasında Nəsimiyə ölüm cəzası verilməsinə dair qərar qəbul 

olunmasında yekdillik əldə edilməmiĢdi. Bu barədə düzgün məlumat verən 

məĢhur ərəb tarixçisi Müvəffəqəddin Əhməd ibn Ġbrahim əl Hələbi ―Künuzüz-

zəhəb, tarixi-Hələb‖  adlı əsərində mötəbər sənədlərə əsaslanaraq göstərir ki, 

dinsizliyi barədə əsassız ittihamları rədd edən Nəsimi mühakiməsi zamanı 

kəlmeyi-Ģəhadət gətiribmiĢ. Buna görə, məhkəmədə hakimlərin əksəriyyəti Ģairə 

rəğbət bəsləmiĢ, onun edamına razı olmamıĢdılar. 

Buna baxmayaraq, o zaman Hələb ərazisinin də tabe olduğu Misir sultanı 

Məmlük ibn Müəyyədin fərmanı ilə böyük Ģair dəhĢətli bir tərzdə edam olunub, 

ona çıxarılan bədnam hökm öldürülüb, dərisinin soyulması olub. 

Nəsiminin məzarının Suriyanın Hələb Ģəhərində olması uzun illər Azərbaycan 

cəmiyyətinə məlum olmayıb. 1968-ci ildə xalq Ģairi Rəsul Rza Suriyaya 

ezamiyyətə gedərkən Nəsiminin qəbrinin Hələbdə olduğunu aĢkar edib və bir sıra 

əlyazma nüsxələrini tapıb. Hələbdə Nəsiminin qəbrini ziyarət edib qayıdandan 

sonra Rəsul Rza Bakıda ‖Ədəbiyyat və incəsənət‖ qəzetində dərc etdirdiyi 

‖Cahana sığmayan Ģairin qərib məzar‖  alı məqaləsində böyük Ģairdən bəhs edib. 

Çox-çox sonralar Azərbaycan hökumətinin dəstəyi Nəsiminin məqbərəsi və onun 

ətrafı abadlaĢdırılıb. 

Nəsimi onun adı ilə tanınmıĢ təkyədə dəfn olunub, bu təkyə Hələbin əl-Ferafire 

məhəlləsində ―Sultan hamamı‖ adı ilə məĢhur olan hamamla üzbəüz və hökumət 

evinin yanındadır. Bu təkyəni idarə edən Ģeyxlər ona ―Nəsimi təkyəsi‖ deyirlər‖. 
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Nəsiminin böyük qardaĢı və ilk müəllimi hesab olunan ġah Mərdan adlı Ģair isə 

öz doğma torpağında uyumaqdadır. Belə ki, ġamaxının Məlhəm kəndi 

həndəvərində salınan ġah Mərdan qəbiristanlığı məhz adını o Ģairdən götürür. 

ÇağdaĢlarından fərqli olaraq Jəmu Dəmun (yəni dağınıq saçlı) ləqəbli bu Ģair nə 

missionerlik məqsədilə, nə də ki, qürbət saraylarını rövnəqləndirmək üçün vətəni 

tərk etməyib. Amma o zaman yəni XIV əsrdə çox adam nəyəsə aldanaraq yad 

saraylara üz tutublar. Pakistan, Əfqanıstan, Hindistana qədər gedib çıxan bu 

Ģairlər elə orada da vəfat edib. 

Filologiya elmlər doktoru Sənan Ġbrahimovun dediyinə görə yad ellərdə basdırılan 

bəlkə də 100-dən çox mütəfəkkirimiz var. Elə bu səbəbdən də onlar 

ictimaiyyətimizə məlum deyil. 

 

Elmin Nuri, 
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“İmadəddin Nəsimi – 40 qəzəl” adlı kitab işıq üzü gördü 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına 

Dövlət Dəstəyi ġurasının maliyyəsilə ―Kitab Evi‖ Ġctimai Birliyinin ―Ġmadəddin 

Nəsiminin farsca Ģeirlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəĢri‖ adlı layihəsi 

əsasında ―Ġmadəddin Nəsimi – 40 qəzəl‖ adlı kitab nəĢr olundu. 

Kitabın tərtibçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Adilə Nəzərova, bədii redaktor və 

ön sözün müəllifi tarix elmləri doktoru, professor ġahin Fazil (Fərzəliyev), 

qəzəlləri toplayan BAU-nin filologiya fakültəsinin tələbəsi, Ģair Ümid Nəccari, fars 

dilindən bədii və sətri tərcümə edən ədəbi tənqidçi, Ģair, tərcüməçi Dalğa 

Xatınoğlu, üz qapağındakı Ģəklin müəllifi Ģair, rəssam Sehran Allahverdidir. 

Kitab ―Qanun NəĢriyyatı‖nda 250 tirajla nəĢr olunub. 

ġeirləri Azərbaycan dilinə bədii tərcümə edən Ģair, tərcüməçi Dalğa Xatınoğlu 

vurğulayır ki, qəzəllərin tərcüməsində əsas diqqətini çağdaĢ dil çərçivəsində axıcı 

və oynaq bəhrlərdən yararlanmağa, vəznləri ərəb-fars dillərindəki kimi  deyil, türk 

dilinin öz özəllikləri üzərində qurmağa, estetika və bədii-texniki elementlərə daha 
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çox önəm verməyə, Ģeirləri yenidən yaratmağa yönəltmiĢdi. ―ġeirləri tərcümə 

etdikcə əsas məqsəd qəzəllərdə məfhum, abu-hava, Nəsiminin dünyagörüĢü və 

özünə xas məktəbi təhrif etməmək idi. Tərcümədə istər-istəməz gözəllik və 

məfhum itə bilir, çünki sözlərin özündən artıq məna yükü daĢıması estetika 

məsələsidir. Ən dərin həqiqət, əslində gözəlliyin özüdür. Buna görə də Ģeiri 

yenidən yaratmaq qaçılmazdır. Nəsimi baĢqa Ģairlərdən (Nizami, Hafiz ġirazi, 

Mövlana, Xəyyam, ġekspir, Dante və s) fərqli olaraq Platon və Aristotel 

məktəbinin deyil, daha çox Pifaqorun məktəbi ilə yaxındır, elə bu xüsus da onu 

digər Ģairlərdən fərqləndirir. Tərcümə zamanı buna xüsusi diqqət ayırmıĢam və 

bu məsələyə ayrıca bir analitik məqalə də həsr etmiĢəm. Fars Ģeir üslubu türk 

Ģeir üslubundan müəyyən məqamlara görə fərqlənir. Tərcümə boyu bu özəllikləri 

qorumağa və çatdırmağa çalıĢmıĢam‖. 

Qeyd edək ki, layihənin rəhbəri Adilə Nəzərovadır. 
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Moskvada dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri  

İmadəddin Nəsiminin heykəlinin açılışı olub 

 

 

 

Oktyabrın 30-da Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Moskvadakı M.Ġ.Rudomino 

adına Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasının Atriumunda dahi 

Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin heykəli açılıb. 

Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində 

ucaldılan abidənin açılıĢ mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla Əliyeva, Rusiyanın Mədəniyyət nazirinin müavini Pavel Stepanov, 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, M.Ġ.Rudomino adına 

Ümumrusiya Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasının baĢ direktoru Mixail ġepel çıxıĢ 

ediblər. 
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B.ġyukin adına Teatr Ġnstitutunun azərbaycanlı tələbələri Ġmadəddin Nəsiminin 

Ģeirlərini səsləndiriblər. 

Abidənin müəllifi Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki, heykəltəraĢ 

Aydın Zeynalovdur. 

Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasının Atriumu 1994-cü ildə 

yaradılıb. Hazırda burada dünyanın tanınmıĢ Ģair, ədib və mütəfəkkirlərinin 30-

dan çox heykəli var. 2012-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Atriumda 

Azərbaycan ədibi və filosofu Mirzə Fətəli Axundovun da abidəsi ucaldılıb. 
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Həmin gün Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Botanika bağında Rusiya 

Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) üzvləri ilə görüĢüb. GörüĢ çərçivəsində 

―Nar‖ adlı rəsm sərgisi təĢkil olunub, Botanika bağına iki nar tingi hədiyyə edilib. 

Tədbir gənclərin konsert proqramı ilə davam edib. 
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Azərbaycan şairi, mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin “Cananı 
sevərmən” adlı kitab Daşkənddə Özbək dilində çap olunub 
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2019-cu il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən 

ölkədə ―Nəsimi ili‖ elan edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanla yanaĢı xarici ölkələrdə 

də çoxsaylı tədbirlər, layihələr həyata keçirilir. 

Orta Asiyanın zəngin mədəni və ədəbi ənənələrə malik Özbəkistanda Nəsimi 

yaradıcılığına böyük maraq var, hələ Sovet dövründə Nəsimi əsərləri qardaĢ 

ölkədə çap olunub. 

Verilən məlumata görə, Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan 

Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə dahi Nəsiminin qəzəlləri Özbək dilinə tərcümə 

olunmuĢ və DaĢkənddə çapdan çıxmıĢdır. 

―Cananı sevərmən‖ adlı kitab böyük Azərbaycan Ģairi, mütəfəkkiri Ġmadəddin 

Nəsiminin 650 illik yubileyi və ―Nəsimi ili‖nə həsr olunub. Qəzəlləri orjinaldan 

Özbək dilinə tanınmıĢ Özbək alim, tərcüməçi Tahir Qaxxar çevirib. 

Layihənin rəhbəri Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 

Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov nəĢrə yazdığı ―Ön söz‖də Azərbaycan, fars 

və ərəb dillərində çoxsaylı orijinal əsərlər yaratmıĢ dahi Nəsiminin ölkə poeziyası 

və ədəbi dilinin inkiĢafında əvəzsiz xidmətlərini qeyd etmiĢ, Nəsimi yaradıcılığının 

dilçilik, eləcə də Azərbaycan türkcəsinin tarixini öyrənmək baxımından böyük 

əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıb. S.Abbasov Azərbaycan ədəbiyyatında 

həm də eĢq Ģairi kimi tanınan Nəsiminin bu qəbildən olan Ģeirləri fəlsəfi 

baxımdan dünya poeziyasının inciləri siyahısına daxil edildiyini qeyd edib, 

Nəsiminin əsərlərinin Azərbaycanla yanaĢı, Yaxın ġərq, Ġraq, Kiçik Asiya, eləcə 

də Orta Asiyada geniĢ Ģöhrət qazandığını yazıb. 

NəĢrin elmi məsləhətçisi filologiya elmləri doktoru Sona Vəliyevadır. ―Cananı 

sevərmən‖ adlı kitabda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının M.Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanılan Nəsimi irsinə dair əlyazmaların surətləri, 

habelə Nəsiminin rubailəri əsasında tanınmıĢ azərbaycanlı xəttat Qulamhüseyn 

Darabadinin hazırladığı miniaturların surətləri yer alıb.   

Kitabın DaĢkənddə və Bakıda Azərbaycan və Özbək alimlərinin iĢtirakı geniĢ 

təqdimat mərasiminin keçirilməsi, habelə Özbəkistan və Azərbaycanın aparıcı 

kitabxanalarına hədiyyə edilməsi planlaĢdırılır. 
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Kiyev meriyası İmadəddin Nəsiminin heykəlinin 
ucaldılmasına dair rəsmi qərar verib 

 

Kiyev ġəhər Dövlət Administrasiyası xalqımızın çoxəsrlik ənənələrə malik bədii 

və fəlsəfi fikrində dərin iz qoymuĢ mütəfəkkir Ģair Ġmadəddin Nəsiminin heykəlinin 

ucaldılmasına dair rəsmi qərar verib. 

Dövlət Administrasiyasından AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Azərbaycanın 

Ukraynadakı səfirliyinin sifariĢi ilə Kiyevdə mərkəzi parkların birində Ġmadəddin 

Nəsiminin heykəlinin ucaldılmasına dair qərar səfirliyə təqdim olunub. 

Onu da qeyd edək ki, heykəlin müəllifi Ukraynanın Xalq rəssamı, tanınmıĢ 

heykəltəraĢ həmyerlimiz Seyfəddin Qurbanovdur. Tuncdan hazırlanan heykəlin 

hündürlüyünün 5 metrə yaxın olacağı nəzərdə tutulur. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2019-cu il 

ölkəmizdə ―Nəsimi ili‖ elan edilib. 

 

 

 

 

 

http://edebiyyat-az.com/?p=30062
http://edebiyyat-az.com/?p=30062
http://edebiyyat-az.com/wp-content/uploads/2019/04/nesimi-azertag.jpg
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Özbəkistanda “Məndə sığar iki cahan” 
adlı poeziya müsabiqəsi elan edilib 

 

 

Azərbaycanda keçirilən ―Nəsimi ili‖ ilə əlaqədar DaĢkənddəki Azərbaycan 

Mədəniyyət Mərkəzi (AMM) Özbəkistanda ―Məndə sığar iki cahan‖ adlı poeziya 

müsabiqəsi elan edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən 2019-cu 

ilin ―Nəsimi ili‖ elan olunması ilə əlaqədar Mədəniyyət Mərkəzi il ərzində 

DaĢkənddə silsilə tədbirlərin keçirilməsini planlaĢdırır. 

Müsabiqəyə əsasən Azərbaycan və Özbəkistan Ģairlərinin Nəsimi yaradıcılığına 

həsr etdikləri yeni Ģeirləri və poemaları, habelə Nəsimi dəstxətinə, yaradıcılıq 

üslubuna uyğun Ģeirlər təqdim edilməlidir. 

Əsərlərin bu il aprelin 5-dən iyunun 30-dək AMM-nin poçtuna 

(culcenter.az@gmail.com) elektron formada göndərilməsi xahiĢ olunur. Müəllif 

haqqında qısa məlumat və Ģəxsiyyət vəsiqəsinin surəti də əlavə edilməlidir. 

Toplanan əsərlər sonra hər iki dilə tərcümə olunaraq kitab halında çap ediləcək. 

Müsabiqədə Azərbaycandan və Özbəkistandan iki qalib müəyyənləĢəcək və 

onlara Mədəniyyət Mərkəzinin diplom və pul mükafatları təqdim olunacaq. 

http://edebiyyat-az.com/?p=30061
http://edebiyyat-az.com/?p=30061
http://edebiyyat-az.com/wp-content/uploads/2019/04/nesimi.jpg
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Yekunda ƏliĢir Nəvai adına DaĢkənd Dövlət Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universiteti 

və ―Kitob dunyasi‖ qəzetinin təĢkilati dəstəyi ilə DaĢkənddə ―Canımı qıldım 

fəda…‖ adlı təntənəli poeziya axĢamının keçirilməsi nəzərdə tutulub. 
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“İmadəddin Nəsimi və Folklor" elmi-praktik konfransı 

 
  Noyabrın 15-də AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun Elektron 

Akt zalında Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuĢ "Ġmadəddin 

Nəsimi və Folklor‖ mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi. Konfransda 

professorlar, elmi iĢçilər, tələbələr, media nümayəndələri iĢtirak etdi. 

  

  

  

  Tədbiri AMEA-nın müxbir üzvi, Əməkdar elm xadimi Kamran Əliyev açıb. O, 

"Nəsimi ili‖ çərçivəsində keçirilən tədbirlər haqqında danıĢdı. 

  "Cənab Prezident Ġlham Əliyevin Sərəncamı ilə Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik 

yubileyinin keçirilməsi və ilin "Nəsimi ili‖ elan olunması böyük mütəfəkkiri yenidən 

aramıza qaytardı. Biz Nəsimini unutmuĢduq. Bu il çap olunan kitablar, keçirilən 

tədbirlər, araĢdırmalar Nəsiminin yaradıcılığına yenidən iĢıq saldı. Bu təkcə 

ədəbi-mədəni hadisə deyil, həm də tarixi hadisədi. Qarabağ münaqiĢəsi 

dövründə Nəsiminin fədakar obrazı, yaradıcılığı bizə lazımdır‖. 

  Kamran Əliyev "Folklorizm və mifologizmlərin Nəsimi Ģeirinin poetikasına təsiri‖ 

mövzusunda məruzə ilə çıxıĢını davam etdirib: "Elə bir klassik yoxdur ki, elə bir 

böyük mütəfəkkir tapılmaz ki, onun yaradıcılığı folklordan qidalanmasın, mifoloji 

qatı olmasın. Nəsimi də böyük Ģair və mütəfəkkir kimi Ģifahi xalq ədəbiyyatı 
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nümunələrindən, mifoloji qəhrəmanlar və hadisələrdən öz yaradıcılığında istifadə 

etmiĢdir. Bizim nağıllarımızda, məsələn, "Cırtdan‖da div həmiĢə nuru, iĢığı 

oğurlayan obrazdı. Nəsiminin div surəti keçən bütün Ģeirlərində iĢıq, GünəĢ, Ģüa 

elementləri də var və Nəsimi sanki nuru divdən qoruyur. Bu kimi motivlər çoxdu 

və araĢdırılıb kitabda çap olunub‖. 

  

  

  

  Daha sonra söz filologiya elmləri doktoru, professor Səhər Orucovaya verildi. O, 

"Nəsimi yaradıcılığında rəqəmlərin sirri – folklordan hürufiliyə gedən yol‖ adlı 

məruzə ilə çıxıĢ etdi. 

  "Nəsimi yaradıcılığına nəzər saldıqda onun folklorla əhatələndiyinin Ģahidi 

oluruq. Nəsiminin təkcə yaradıcılığı deyil, həyatı da vəfatından sonra folklor 

pərdəsinə bürünmüĢdür. Nəsimi yaradıcılığının alt qatlarındakı folklorun üzə 

çıxarılması, həyatı ilə bağlı yaranan folklor nümunələrinin, folklordan bəhrələndiyi 

sahələrin araĢdırılması aktual məsələlərdəndir‖. 

  Səhər Orucova Nəsiminin qəzəllərindəki rəqəmlərin metafizik mənalarını və nə 

ifadə etdiklərini konfrans iĢtirakçılarına bildirib. Nəsimi və Ģifahi xalq 

ədəbiyyatındakı oxĢar cəhətlərdən danıĢıb. "Nəsimi poetik dili sakral və kodludur, 

onun doğru açılması və hansı ideyalara xidmət etdiyini bilmək üçün hər kəlmənin 

batininə sirayət etmək gərəkdir. Nəsimi yaradıcılığında iĢlənən rəqəmlər 

tədqiqatlarda hürufilik fəlsəfəsi ilə bağlanır. Məlumdur ki, hürufilikdə ədədlər 

müqəddəs hesab olunur. Hürufi Ģairin yaradıcılığında sayların semantikası da 

maraq doğurmaya bilməz. Amma Nəsimi yaradıcılığında yer alan sayları təkcə 
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hürufiliklə bağlamaq folklorumuzda rəqəmlərin, sayların sakrallığını kölgədə qoya 

bilər. Belə ki, ezoterik biliklərin qaynaqları və ilk nümunələri kimi Ģifahi xalq 

yaradıcılığını göstərə bilərik. Qədim dövrlərdən günümüzə qədər hər bir xalqın, 

millətin mədəniyyəti üçün xarakterik olan rəqəmlər mifoloji dünya modeli ilə 

əlaqədar olmuĢdur. Bu səbəbdən də Nəsimi yaradıcılığında iĢlənən rəqəmləri 

təhlil edərkən həm xalq dünyagörüĢünə, həm də hürufi fəlsəfəsinə əsaslansaq, 

daha doğru olar‖. 

  

  

  

  Professor Nəsimi yaradıcılığındakı "bir‖ rəqəminin vahidliyə, "iki‖ rəqəminin 

Xeyir və ġərin mübarizəsinə, maddi və mənəvi aləmə, "üç‖ rəqəminin isə 

yetkinliyə iĢarə edildiyini dedi. Digər sayları da təhlil edən Səhər Orucova 

konfransın iĢtirakçılarına təĢəkkürünü bildirdi. 

  Kamran Əliyev tədbirin davamında çıxıĢ etmək üçün filologiya elmləri doktoru 

Ġslam Sadıqı dəvət etdi. "Nəsimi yaradıcılığında xalq Ģeirindən bəhrələnmə‖ 

mövzusunda danıĢan Ġslam Sadıq Nəsiminin gəraylısının əlimizə gəlib çatdığını 

vurğuladı. 

  "SeçilmiĢ əsərləri‖nə belə salınmayan bu gəraylı Nəsimi və aĢıq yaradıcılığının 

bir-birinə bağlı olmasını sübut edir. Kamran müəllimin dediyi kimi, elə bir dahi 

yoxdur ki, onun yazdıqları mifologiyaya söykənməsin. Bu artıq aksiomadır. Ġsbata 

ehtiyacı yoxdur‖. 
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  Daha sonra "Nəsimidən folklora əlifnamənin seyri‖ mövzusunda Bakı Avrasiya 

Universitetinin kafedra müdiri, filologiya elmləri doktoru Elmira Məmmədova çıxıĢ 

edib. Öncə əlifnamə janrı haqqında danıĢan Elmira xanım bu janrın əsas 

xüsusiyyətləri və ondan istifadə edən aĢıqlar barədə tədbir iĢtirakçılarına 

slaydlarla məlumatlar verib. Nəsiminin qəzəllərindən gələn əlifnamə detallarının 

AĢıq Ələsgərin qoĢma və gəraylılarında üzə çıxmasından danıĢıb. 
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   Atif Ġslamzadənin "Nəsimi yaradıcılığında epik folklor örnəkləri‖ məruzəsi isə 

diskusiyalar Ģəklində davam edib. 

Konfransın davamında həmçinin filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Cəfərova, 

Tural AdıĢirinov, Aytac Orucova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytac Abbasova 

da çıxıĢ edib. 

  ÇıxıĢ edənlərə "Folklorun və Ədəbiyyatın inkiĢafına yardım‖ Ġctimai Birliyi 

tərəfindən təĢəkkürnamələr verilib. Konfrans iĢtirakçılarına məruzələrin toplandığı 

kitab da təqdim olunub. 
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Bolqarıstanda Nəsiminin “Mənim müqəddəs məbədim” 

kitabı çap olunub 

 
 

  Bolqarıstanda Ġmadəddin Nəsiminin "Mənim müqəddəs məbədim‖ kitabı nəĢr 

edilib. Kitab böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 

illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 

Sərəncamına uyğun olaraq çap olunub. 
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Kitabın ön sözünün müəllifi AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına 

Ədəbiyyat Ġnstitutunun direktoru, akademik Ġsa Həbibbəylidir. "Cahana sığmayan 

Azərbaycan Ģairi‖ adlı ön sözdə Nəsimi yaradıcılığı Bolqarıstan oxucusuna 

təqdim edilib. 

 Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Respublikasının 

Bolqarıstan Respublikasındakı səfirliyinin birgə nəĢridir. Nəsiminin kitabda yer 

alan əsərlərini bolqar dilinə Boyan Anqelov, Ġvan Eseniski, Nadya Popova 

çevirib.  

 Bolqarıstanın "Blqarski pisatel‖ nəĢriyyatında iĢıq üzü görən kitabın redaktoru 

Ģair Dimitr Xristov, qrafik dizayneri isə Emiliya Kazakovadır. 

  Qeyd edək ki, Sofiyada çap olunmuĢ Ġmadəddin Nəsiminin "Mənim müqəddəs 

məbədim‖ kitabının Bolqarıstan Elmlər Akademiyasında geniĢ təqdimatı və 

müzakirəsi keçirilib. 

  

  Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, 

  İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi 
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Mahir Həmidovun 

 

Nəsimi Şirvaninin sirlərini açan kitab 

 

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 

Ġnstitunun qrifi ilə "Elm‖ nəĢriyyatında Hacı Firudin Qurbansoyun "Ġmadəddin 

Nəsimi‖ adlı monoqrafiyası iĢıq üzü gördüyü qısa müddət ərzində ən çox aranan, 

oxunan, sevilən biblioqrafik nadir kitaba çevrilib. Bu əsassız deyil, axı sözünün 

çəkisini bilən, islam sivilizasiyasını əhatələyən  əsas elmlərə vaqif olduğunu 

bundan öncəki monoqrafiyaları ilə də sübut edən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Hacı Firudin Qurbansoy yazılanları təzədən yazmayıb, dərin analitik 

araĢdırmaların nəticəsi olan yeni faktlarla oxucusunu yaxĢı mənada 

heyrətləndirib. 

  Kitabda araĢdırılan bütün mətləblərdən çıxan nəticələr möhkəm elmi məntiqə 

dayaqlandığı üçün söz sərraflarını razı salır. Müəllif Nəsiminin həyatı barədə 

danıĢarkən, Ģairin ġirvandan olmasını elə tutarlı dəlillərlə sübut edir ki, ciddi 

mübahisə üçün yer qoymur. Təzkrələrdə zikr olunan Nəsiminin dünyaya gəldiyi 

məkanlar müxtəlifdir. Tədqiqatçı bu faktı onunla izah edir ki, Yaxın ġərq 

ölkələrində gizli ruhani iĢ aparan Nəsimi əsil-nəcabətini açıqlaya bilməzdi, 

aĢkarlananda tutulub cəzalanacağı təqdirdə yaxın adamlarını güdaza verə 

bilməzdi. Ağıllı məntiqdir, deyilmi? Buna kim razı olardı ki? Nəsiminin ġirvani 

olmasını Firudin müəllim dil tarixini mükəmməl bilən alim kimi müxtəlif beytləri 

açıqlamaqla izah edə bilir. Bunlardan biri, indi ancaq dialektdə qalan "kokkuh‖ 

sözüdür. ġirvan ləhcəsində bayquĢ mənasını verən bu təqlidi söz Nəsiminin fars 

divanında iĢlənib: 

 دد  دد  ددد  دد  دددد  دددد  دد  دد  ددد  دد

 دد  دد  ددد  دددد  ددد  ددددددد  دد  دد  دد

(Dər eşğe-to, ey məhru, aşeğ çu məni ku? Ku? 

Ta dər səre-viranha çun kokkuh zənəd "ku-ku”.) 
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Tərcüməsi: 

 

Ey ayüzlü, sənin eşqində mənim kimi aşiq hanı? Hanı? 

Viranələrin başında çünki, bayquş "ku-ku” vurar. 

  

  Təəccüblü deyil ki, nə klassik, heç müasir fars Ģairlərinin də heç biri bu sözdən 

istifadə etməyib, necə etsin ki, söz axı ġirvan ləhcəsindədir. 

  Hacı Firudin Qurbansoyun Nəsimini türkmənləĢdirmək istəyən alimlərə cavabı 

da məntiqli və inandırıcıdır! 

Nəsiminin keçib-getdiyi məkanlar bəhsində alim, Ģairin beytlərindəki toponomik 

vahidlərlə yanaĢı, həm də həmin məkanlara xarakterik detallara da xüsusi diqqət 

ayırıb. Ġslami ölkələrin heç birində mərmərdən heykəl ola bilnəzdi, Ģairin 

aĢağıdakı beytini Ģərh edən alim yazır:‖ 

Zahid aydur: "sevmə xubi, baxma anun yüzinə‖, 

ġol həcər  yürəkli ahən,  yoqsa mərmərdənmidür? 

  Beyt bizə iki iĢarəsilə maraqlı gəldi; "həcər yürəkli‖ - "ürəyi daĢ‖ söz birləĢməsi 

66TƏRHĠM التَّحِريم ُسوَرة surəsi, 6-cı ayədə keçən ِؼََلٌظ َمََلِئَكٌة "mələ'ikatun ğiləžun‖ 

ifadəsindəndir, daĢ ürəkli, rəhmsiz cəhənnəm mələklərini göstərir və zahid 
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mərmər heykələ bənzədilir. Ġslam ġərqi ölkələrində belə heykəllər yoxdu, Nəsimi 

bu heykəlləri səyahətləri zamanı xristia. və bütpərəstlər arasında görə bilərdi. 

 

Canımı ənbərin saçın seyd edəli kəməndinə 

Rumü Xətayi dutmuşam, Çinü Tatar içindəyəm. 

 

Nəqşi-nigarını üzün məndə müsəvvər eylədi, 

Mən bu nigari-nəqş ilə nəqşü nigar içindəyəm. [1, s.128] 

 

   

"Nigar‖ sözü məbədlərin divarlarına müqəddəslərin təsvirləri çəkilən freskalara 

deyilib, sonra məcazi mənada gözəl məfhumunu ifadə edib. Nəsiminin adını 

çəkdiyi coğrafiyada xristiyan və buddist məbədləri mövcuddu, belə canlı 

təsvirlərdən sonra çox yəqin ki, Ģair oralarda olubmuĢ. 

 

Şöhrət afətdir,usandım şöhrətindən aləmin, 

Gərçi həm əladəvü əsfəldə məşhur olmuşam. [1, s.427] 

 

Nəsiminin gəzdiyi geniĢ coğrafiyada rastlaĢdığı çeĢidli xalqların etnopsixologiyası 

ilə bağlı Ģeirlərində maraqlı iĢarələri var. 

 

Münəvvər əbhərin türki evin yəğmaladı əqlin, 

Moğul hər qanda varırsa düşər taracü yəğmayə. [1, s.34] 

  

 

Gəldi bəydən muştucu bir gündə dört, 

Bəy sizə yazdırdı bir köklük... yoğurt! 

 

Ol dəxi, yarısı su, yarısı dürt, 

Bəxşişə türkmanmı yeydir, yoxsa kürt?! [1, s.577] 
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  Tanrı (tenqri) sözü islamın gəliĢiylə Allah sözü ilə əvəzlənsə də, türk xalqlarının 

yaĢadığı geniĢ coğrafiyada inersiya ilə qalmaqdaydı, indi də dilimizdən arxaizm 

kimi çıxmayıb. Nəsimi ġirvani bu sözdən istifadə edib. 

 

Divi-rəcimə, ey könül, etmə dəxi mütabiət, 

Tanrı sözün eşit, derəm, sidq ilə qıl mülazimət. .[1, s.503] 

 

  Ġslam terminologiyasında "div‖ sözü yoxdur, dilimizdə qalması zərdüĢtiliklə 

əlaqədardır, Ģeytan mənasını bildirir. Div üçün "rəcim‖ (daĢqalaq olunmuĢ) 

deməklə, Ģair "Ģeytan ər-rəcim‖ ifadəsini yada salır. 

Uzaq coğrafiyalar adlayan Nəsimi ġirvani Ģeirində müxtəlif dinlərlə bağlı iĢarələr 

var: 

 

Qaşın mehrabına baş qoymayanlar, 

Məgər boynunda bağlıdır səlibi?!. .[1, s.93] 

 

QaĢın kimi əyri mehraba üzünü tutub namaz qılmayanların yəqin ki, boynundan 

xaç asılıb. "Səlib‖ xaç deməkdir. "Çələb‖ , "səlib‖ – sözündən yaranıb, Tanrı 

mənasını verir. 

 

Çələb səni necə şirin dodaqlu yaratmış, 

Ki, Səlsəbil utanır ləblərin zülalından... 

 

Çələb Nəsimiyə çün əskik eyləməz bir şal, 

Nə ətləsindən umar kimsənin, nə şalindən. [152] 

 

Türkcə "ovğan‖ olmuĢ xaç məfhumunu ifadə edən "çələb‖, yaxud "çalab‖ kəlməsi 

sonradan Tanrı, Məbud, Mövla. Xuda, Rəbb, ağa kimi mənalarda xristianlıq 

vasitəsilə süryanicədən IX-X yüzillikdə Türküstan və Moğolustan türkcəsinə 

süryani xətti ilə birgə keçən bir sıra sözlərlə bərabər daxil olub. "Çələbi‖ 

sözü  sonradan Allahpərəst, igid, həsas insan, kübar, Ģəhər tərbiyəsi almıĢ 

oxuyub-yazmağı bacaran dərrakəli adam, Ģahzadə mənalarında iĢlənib. 
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Surəti-хəttü хalinə sacidü abid olmayan, 

Millətimizdə oldurur müşrikimiz, yəhudumuz. 

 

ġairin beytdə iĢlətdiyi "millət‖ sözü XIX yüzillikdən formalaĢmıĢ indiki anlamında 

deyil, islam daxilindəki insan toplumu mənasındadır. Bu sözün antonimi isə 

"müĢrik‖ və "yəhud‖dur. Nəsiminin Ģeirində azərbaycanlı mənasında "azəri‖ sözü 

iĢlənir: 

 

Düşərəm oda göricək bu mələknijad huri, 

Əcəba, bu Çin bütünün üzü nəqşi-Azərimi? 

 

"NəqĢi-Azəri‖ söz birləĢməsi, həm Ġbrahim Peyğəmbərin atası Azərin düzəltdiyi 

büt, həm də azərbaycamlı gözəl mənasındadır. "Büt‖ sözünün çoxsaylı 

mənalarından biri də gözəldir. Görünür, bu beyti Ģair əcnəbilər arasında olarkən 

rastlaĢdığı həmyerlisini görən anda sevinclə deyib.‖  Burada mən bilərəkdən sitatı 

çox göstərdim ki, alim necə həssas, tədqiq etdiyi obyektə hərtərəfli maraqla 

yanaĢdığı aydın görünsün. 

Nəsimi Ģeirinin qaynaqları bəhsi də dərin elmi məlumatlılığın, zərif lirik ruhlu alim 

müĢahidəçiliyinin sayəsində ərsəyə gəlib. Burada orta yüzilliklərin çeĢidli elm 

sahələri ilə Ģairin təması, dini və dünyəvi biliklərə nə səviyyədə yiyələnməsindən 

söz açılır. Klassik farsdilli Ģair və alimlərin əsərlərilə paralellərlə, Ģairin Qurani 

Kərim və ərəbdilli Ģeirdən nə dərəcədə bəhrələndiyi də konkret misallarla, 

inandırıcı dəlillərlə oxucuya təqdim olunur. 

Hürufiliyin mənbəyi və təzahürü bəhsi ĢərqĢünaslığımızda ilk dəfə belə geniĢliyilə 

araĢdırılır. Firudin müəllim yazır: "Hərf elminin tarixi qədimdir. Qədim 

Yunanıstanda və Fələstində bu elm "Gematriya‖ adlanırdı və "atbaĢ‖, "atbax‖ adlı 

iki sahəsi vardı. Müxtəlif sakral və magik məzmunlu mətnlər əbcəd və cifr 

elmlərində olduğu kimi istifadə edilirdi. Ġslam maarifində də bu elmin 

özünəməxsus yeri var. 

Əbu-Nəsr Mühəmməd ibn Tarxan ibn Uzlaq əl-Farabi (869-950) "Kitab əl-Hüruf‖ 

(Hərflərin kitabı) adlı əsər ərsəyə gətirmiĢdi. Kitab müxtəlif əlyazma nüsxələri 

əsasında 1969-cu ildə Beyrutda nəĢr olunmuĢ, rus dilinə tərcüməsi Alma-Atada 
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çıxmıĢdır. (Аль-Фараби. Книга букв. Перевод, примечание и вводная статья 

К.Х. Таджиковой. - Almatı, «Қazaқ universitetі», 2005) Ərəb əlifbasındakı 28 

hərfə, bu əsərdə fəlsəfi və dini aspektdən baxılmıĢdır. 28 rəqəminin gizli rəmzi 

vahidi bildirir: 2+8=10=1+0=1 Vahid olan isə Allahdır. BaĢqa sözlə, 28 hərflə 

yazılan Qurani Kərim bir olan Allahın sözüdür. Həm də Yerin peyki olan Ay bir ay 

ərzinində 28 Ģəklə düĢməsinə görə, Ay islamın rəmzi sayılır. 

    Əllərimizdə Ayın 28 səhfəsi (göydə 28 fərqli görünüĢü) və Ərəb əlifbasının 28 

hərfi əks olunub. Əl barmaqlarının hər birində,  baĢ barmaqdan savayı 3 buğum 

var. BaĢ barmaqda isə 2 buğum olduğunu nəzərə alsaq, hər əldə 14, iki əldə isə 

28 buğumu hesablaya bilərik. Namaz vaxtı qunut tutarkən, əl barmaqlarındakı 28 

bir yerdə olur. Qurani-Kərimin bütün hərflərini ehtiva etdiyi üçün, namazda əlləri 

birləĢdirib qunut tuturlar. Sağ əldə birinci 14 hərfi ehtiva edən Əbcəf, Həvvəz, 

Hütti, Kələmən, sol əldə isə Səfəs, QərəĢət, Səxiz, Zəziğ sözlərinin hərfləri öz 

əksini tapıb. 

Əbu Əli Hüseyn ibn Əbdullah ibn əl-Həsən Əli ibn Sina و لی اب ين ع س ن ح هللا ب بد  ع

ن نا ب ي س نوز ۀلاسر"  (18.06.1037 —  16.08.980)    ين― ک عزم م  əfsunlar xəzinələri) ال

risaləsi) adlı əsərində ərəb əlifbasındakı hərflərin 13 müxtəlif cür düzülmə 

dairəsinin (dəvairi-hüruf) sırasını göstərir: 

  

1. Əbtəs (ثتبا) 

2. Əbcəd (دجبا) 

3. Əhtəm (مطها) 

4. Əchəb (بهجا) 

5. Əyğəğ (غقیا) 

6. ƏcnəĢ (شذجا) 

7. Ərği(یغرا) 

8. Ənsəğ ((سػ  ان

9. Əhsət (تسحا)   

10. Ədyəl (لیدا) 

11. Əchəz (زهجا)   

12. Əfsəc (جسفا) 

13. Əhət (طهعا)   
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Bunlardan əvvəlinci 6 dairə "dəvairi-sittə‖ adlanır və daha məĢhur və mühüm 

sayılır. 

Əhtəm اهطم dairəsi 28 hərfi özündə ehtiva edən 8 sözdən ibarətdir: 

  

1. Əhtəm ( (اهطم 

2. FəĢəz   (ذشف)   

3.  Buyən (نیوب ) 

4.Sətəz (ضتص ) 

5.Cəzkəs (سکزج ) 

6.Ğəsəz  (ظثق ) 

7.Dəhlə (علحد )   

8.Rəxəğ (غخر ) ‖     

Hər bir dairənin, dairədəki sözlərin hərf və rəqəm açımı da verilir. 

Sakral rituallar mövzusu, ümumiyyətlə irfanĢünaslığımızda öyrənilməmiĢdi. Ġlk 

dəfə bu kitab bizi arif Ģairlərimizin əsərlərini düzgün anlamağımıza Ģərait yaradır. 

Nəsimi yaradıcılığı və Nəsimi Ģeirinin ecazı bəhslərində ölməz Ģairimizin idrak və 

irfan dünyasındakı söz inciləri incələnir. Burada həm ilmi-əruz, həm ilmi-qafiyə, 

həm imi-bəgi, ilmi-məani, ilki-kəlam sahələrinin verdiyi imkanlar çərçivəsində 

mövzu araĢdırılır. 

BəĢəriyyəti öz sirli  həyatı və yaradıcılığı ilə heyrətə salan Seyid Əli Seyid 

Məhəmməd oğlu Ġmad əd-Din Nəsimi ġirvani ilində ərsəyə gələn bu kitab, bizə 

Ģairimizi təhriflərdən arınmıĢ Ģəkildə təqdim etdiyi üçün dünya ĢərqĢünaslığına 

əsaslı töhfə kimi qiymətlidir. 
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Nəsiminin qəzəlləri on beş dildə nəşr olunub 

 
 

 

  Prezident Ġlham Əliyevin böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik 

yubileyinin qeyd olunması və 2019-cu ilin "Nəsimi ili‖ elan edilməsi haqqında 

sərəncamlarına uyğun olaraq ölkəmizlə yanaĢı, həm də dünyanın bir çox 

yerlərində silsilə tədbirlər keçirilir, kitablar nəĢr edilir. Türk xalqlarının bir-birinə 

yaxınlaĢması və onların ortaq mədəniyyətinin təbliği missiyasını üzərinə götürən 

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti TəĢkilatı – TÜRKSOY da 2019-cu ili türk 

dünyasında Ġmadəddin Nəsimi ili elan edib. 

  AZƏRTAC xəbər verir ki, TÜRKSOY Ģairin qəzəllərini 15 dildə tərcümədə 

Ankarada nəfis tərtibatla və yüksək poliqrafik səviyyədə nəĢr etdirib. "Ġmadəddin 

Nəsimi dünya dillərində‖ adlı bu kitab əlamətdar yubileyə dəyərli töhfədir. 

  

  

 

  Kitabın tərtibçisi və redaktoru Azərbaycanın TÜRKSOY-dakı rəsmi 

nümayəndəsi Elçin Qafarlıdır. Kitabda Nəsiminin Ģeirləri Azərbaycan, qazax, 

qırğız, özbək, türk, türkmən, alman, rus, fransız, ingilis, ispan, italyan, rumın, 
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tacik və Ukrayna dillərində verilib. ġeirlərin tərcüməsinə həmin ölkələrdən 

təcrübəli mütəxəssislər cəlb olunub. 

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoru, 

akademik Teymur Kərimlinin kitaba yazdığı "Ön söz‖də deyilir: "Humanist 

ənənələrə söykənən XIV yüzillikdə əfsanəvi səməndər quĢu kimi xarabalıqların 

və yanğın küllərinin altından baĢ qaldıran Ġslam filosof və Ģairləri insanların 

sınmıĢ ümidlərini özlərinə qaytarmağa, onların taleyin əlində köməksiz oyuncaq 

olmadıqlarını, əksinə, öz talelərinin qüdrətli hakimi olduqlarını təlqin etməyə və 

inandırmağa baĢladılar. Ġslam Ģərqinin hər üç hakim dilində- ərəb, fars və türk 

dillərində bu cür humanist ruhlu əsrlər qələmə alan ən böyük sənətkarlardan bir 

də XIV yüzilliyin sonu, XV yüzilliyin əvvəllərində yaĢayıb-yaratmıĢ böyük 

Azərbaycan Ģairi və filosofu Ġmadəddin Nəsimi oldu‖. 

  Akademik qeyd edir ki, Nəsimi humanizmi insana böyük məhəbbət duyğuları ilə 

yoğurulub. Bu məhəbbət təkcə onun əsərlərinin məna və mahiyyətində, 

məzmununda deyil, forma xüsusiyyətlərində, daha doğrusu ritmikasında, 

oynaqlığında, ahəngində, alliterasiyasında da özünü göstərir. Nəsimi qəzəllərinin 

də bir çoxunda ritmika sanki oxucunun ürəyini oynadır, ona həyat eĢqi, sevinc 

aĢılayır. Ġnsana daxili mənəvi rahatlıq gətirir. Bunun kökündə isə, Ģübhəsiz ki, 

Ģairin özünün böyük insan sevgisi dayanmaqdadır. 

  Kitabda yer alan Ģeirlər bir daha göstərir ki, Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil 

nümunələri sırasında diqqətəlayiq yer tutan əsərlərində daim insanın əzəmətini, 

insani məhəbbəti və Ģəxsiyyətin azadlığını tərənnüm edib. Anadilli Ģeirin 

humanist ideyalarla, yeni məzmun, deyim tərzi və bədii lövhələrlə daha da 

zənginləĢməsində unudulmaz Ģairin misilsiz xidmətləri olub. Nəsiminin mənbəyini 

xalq ruhundan almıĢ parlaq üslubu orta əsrlər Azərbaycan dilinin məna 

imkanlarını bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks etdirir. Müxtəlif dillərdə 

təqdim edilən Ģeirlər sənətkarın yaradıcılığının bir sıra xalqların bədii-ictimai 

fikrinin inkiĢafına qüvvətli təsir göstərdiyini əyani Ģəkildə sübut edir. 

  TÜRKSOY-un BaĢ katibi Düsen Kaseinov kitaba yazdığı təqdimatında rəhbərlik 

etdiyi təĢkilat tərəfindən 2010-cu ildən etibarən hər ilin türk dünyasının tanınmıĢ 

simalarından biri ilə bağlı olduğunu diqqətə çatdırır. O, bu sırada Ġmadəddin 

Nəsiminin xüsusi yeri olduğunu vurğulayaraq yazır: "ġərqin hər üç ədəbi dilində 
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əsərlər yazan bu qüdrətli Ģair qələmə aldığı bənzərsiz qəzəlləri ilə daha çox 

tanınmaqdadır. Yaradıcılığındakı səmimiyyət, humanizm, həyatın gözəlliklərindən 

zövq almaq, Ģeirlərində ifadə etdiyi fəlsəfi düĢüncəsi onu dünya ədəbiyyatının ən 

görkəmli, mütərəqqi adamları ilə yaxınlaĢdırır və böyük mütəfəkkirin dünya 

görüĢünün universal miqyasını göstərir. Onun nəsihətləri və təlimləri sadəcə türk 

dünyası üçün deyil, bütün insanlıq üçün yol göstəricisidir. ġeirlərdəki eĢq, din və 

fəlsəfi ifadələr bu gün də ədəbiyyatçıların və tədqiqatçıların diqqət 

mərkəzindədir‖. 

  M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru, professor 

Kərim Tahirovun məsləhətçi olduğu kitabda Xalq rəssamı Arif Hüseynovun 

Nəsimiyə və onun əsərlərinə həsr etdiyi rəsmlərdən istifadə olunub. 

  Kitabda Nəsiminin "Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam‖, "Üzünü 

məndən nihan etmək dilərsən, etməgil!‖, "Dilbara, mən səndən ayrı təndə canı 

neylərəm?‖, "Mərhaba, insani-kamil, canımın cananəsi‖, "Mərhaba, xoĢ gəldin, ey 

ruhi-rəvanım, mərhaba!‖ və digər qəzəlləri müxtəlif dillərdə oxuculara təqdim 

olunur. 

  On beĢ dildə iyirmidən çox qəzəlin yer aldığı kitab bir daha Nəsiminin böyük bir 

ədəbi məktəb yaratdığını göstərir. Kitabla tanıĢ olan oxucu orta əsr klassik 

Azərbaycan lirikasının bənzərsiz nümunələrini yaratmıĢ Ġmadəddin Nəsiminin 

Ģeirlərinin insanın qüdrəti haqqında himn kimi səsləndiyini, onun Ģeirlərində kamil 

insan olmağa çağırıĢların ifadə olunduğunu bir daha görəcək. 

  TÜRKSOY-un Nəsimi irsinin təbliğinə çox böyük töhfə olan bu kitab müxtəlif 

dillərdə danıĢan insanları Ġmadəddin Nəsimi irsi ilə bir daha yaxından tanıĢ etmək 

və böyük söz ustadının yaradıcılığı haqqında dolğun fikir formalaĢdırmaqda 

qiymətli mənbə rolu oynayacaq. 
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Tacikistan jurnalında İmadəddin Nəsiminin  

həyat və yaradıcılığı 

 

 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin "Böyük Azərbaycan Ģairi 

Ġmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında‖ 2018-ci il 15 

noyabr tarixli Sərəncamına əsasən və 2019-cu ilin ölkəmizdə "Nəsimi ili‖ elan 

olunması ilə əlaqədar bu il Azərbaycanda və xarici ölkələrdə dahi Ģair və 

mütəfəkkir Ġmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuĢ bir sıra tədbirlər keçirilir. 
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  Ölkəmizin Tacikistandakı səfirliyinin dəstəyi ilə ölkədə çox populyar olan 

"ADAB" jurnalında böyük Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri Ġmadəddin Nəsiminin 

həyat və yaradıcılığı ilə bağlı məqalələr dərc olunub. 

  NəĢrdə NürbəxĢi Cahangirin "Ġmadəddin Nəsimi. Doğma yurddan didərgin 

düĢmüĢ simurq quĢu", AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına 

Ədəbiyyat Ġnstitutunun direktoru, akademik Ġsa Həbibbəylinin "Cahana sığmayan 

Ģair", Ġsfəndiyarın "AtəĢpərəstlik", Azərbaycanın Xalq Ģairi Rəsul Rzanın 

Ġmadəddin Nəsiminin 600 illiyi münasibətilə Ģairə həsr etdiyi və "Sovet 

Tacikistanı" qəzetinin 15 iyun 1970-ci il buraxılıĢında dərc olunmuĢ "Nəsiminin bir 

beytinin hekayəsi", filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Səadət ġıxıyevanın 

"Nəsiminin edamının siyasi faktorları", Tacikistanda məĢhur nəsimiĢünas Qurban 

Vosenin "Nəsimi və Divanı", "ADAB" jurnalının redaktoru ġodi ġokirzodanın 

"Tacikistanda Ġmadəddin Nəsimi əsərlərinin tədqiqi və nəĢri" adlı məqalələri də 

dərc olunub. 

  Həmçinin Ġmadəddin Nəsiminin yaradıcılığına aid bəzi əsərlərdən parçalar 

jurnalda öz əksini tapıb. 

  Ölkəmizin mədəniyyətinin təbliğ olunması istiqamətində Azərbaycanın 

Tacikistandakı səfirliyi tərəfindən ölkəmizin görkəmli Ģəxsiyyətlərinin həyat və 

yaradıcılığı haqqında tacik dilində silsilə məqalələrin hazırlanması və çap 

edilməsi iĢi davam edir. 

 

Materiallar http://artkaspi.az/ portalında yayımlanır 
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